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Medlemmar under 2009
Organisationen har haft 192 individuella medlemmar och 31organisationer varav de flesta är
förskolor. Ansvarig för medlemsregistret har under året varit Bibi Karlsson.

Årsmötet 2009
Svenska OMEPs årsmöte hölls den 12 februari på Stockholms universitet, Campus
Konradsberg med 17 närvarande medlemmar. Vid årsmötet utdelades diplom till tre nya
hedersmedlemmar Siw Blomqvist, Lycksele, Jan Elow, Karlstad och Birgitta Cederblom,
Göteborg. Årsmötet samlade 30 deltagare och inleddes med korta anföranden kring Hållbar
utveckling av:
Ingrid Pramling Samuelsson Barns lärande för hållbar utveckling
Görel Thurdin Utbildning för hållbar utveckling – endast en klimatfråga? Eller endast en
miljöfråga?
Eva Ärlemalm-Hagsér Studenters tankar om att arbeta praktiskt mot lärande för hållbar
utveckling i förskolan
Ingrid Engdahl LärHut- ett nytt perspektiv på förskolans uppdrag

Styrelsesammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra sammanträden. Ett konstituerande sammanträde
hölls i samband med årsmötet den 12/2, ett tvådagarssammanträde i Göteborg 29-30 maj, en
styrelsekonferens i Sätra Bruk 31/8 - 2/9 samt ett halvdagsmöte inför årsmötet den 9/2 2010.

Årsavgift 2009
Årsavgiften har för enskild medlem varit 150 kr
Årsavgift för student 100 kr
Årsavgiften för organisation 500 kr

Kretsarna
Fyra lokala kretsar har under året varit aktiva med egna möten och föreläsningar. Samtliga
kretsar har haft representanter i Svenska OMEPs styrelse. Kretsstöd har utgått till de kretsar
som så önskat genom att 1/3 av de avgifter som inkommit från medlemmarna återbetalats till
kretsarna med en garantisumma på minst 500 kronor.
De fyra aktiva kretsarna har skrivit egna verksamhetsberättelser.
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Nationellt arbete
Barns delaktighet i det fysiska rummet
OMEPs styrelse och kretsar har arbetat aktivt med projektet ”Barns delaktighet i det fysiska
rummet” som fokuserar frågor om barn och demokrati, barns medbestämmande, genus och
hållbar utveckling. En omfattande rapport, en DVD och en ansökan om en fortsättning under
ett tredje projektår har i oktober lämnats in till Allmänna Arvsfonden, som glädjande nog
beviljat medel även till år tre i projektet. Detta år riktas arbetet mot Lärande för hållbar
utveckling och deltagande under kongressen. För mer utförlig information hänvisas till
projektrapporten samt projektets DVD.

Världskongressen 2010
Mycket arbete har under året lagts ned på kongressförberedelser. Organisation av arbetet med
världskongressen har utvecklats. Från kongressbyrån MCI i Göteborg deltar Henrik
Svensson, Karin Forsberg och Susanna Johnsson, MCI, vars enhet i Stockholm handhar
Abstracthantering och Anmälningsförfarande. Arbetet leds av en lokal organisationskommitté
(LOKET) som består av MCIs representanter, Ingrid Pramling Samuelsson samt
sammankallande i arbetsgrupperna:
Programgruppen – Maelis Karlsson Lohmander
Sociala/kulturella gruppen – Bibi Karlsson
Sponsorgruppen – Solweig Eklund
Webb, information och nordiska kontakter – Ingrid Engdahl
Världsrådet – Sonja Sheridan
Arbetet följer tidsplanen. Under styrelsekonferensen i augusti-september deltog representanter
för kretsarna, som kommer att läsa och bedöma abstracts och posters. Skånekretsen tar ansvar
för temat Gender equity and equal rights, Göteborgskretsen – Sustainable development och
Stockholmskretsen – Different childhoods.

Remissvar
Svenska OMEP har under året avgivit remissvar på En hållbar lärarutbildning – förslag till
ny lärarutbildning samt Förslag till ny Skollag.

Internationellt arbete
Europamöte i Grekland
Årets europamöte var förlagt till ön Syros i Grekland den 27-29 april med temat ”Shaping the
future”. Bibi Karlsson rapporterade tillsammans med Eva Ahlin och Mania Teimouri om
projektet Barns delaktighet i det fysiska rummet. Representanter för 17 nationella OMEPkommittéer i Europa deltog. De svenska deltagarna redovisade sina intryck av
konferensinnehållet i OMEP NYTT.

OMEPs världskonferens i Lagos, Nigeria
OMEP – Nigeria bjöd in till världskonferens den 5-9 augusti 2009 i Lagos kring temat
Learning to listen – Listening to learn. Utöver Ingrid Pramling Samuelsson representerades
Svenska OMEP av Ingrid Engdahl, Eva Ärlemalm-Hagsér, Karin Lager och Karin Engdahl.
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Konferensen samlade deltagare från 23 nationella OMEP- kommittéer. Ytterligare sex länder
var representerade via fullmakt. Det låga deltagandet torde bero på att det pågick
våldsamheter i norra Nigeria. Flera hundra nigerianer deltog i den internationella konferensen.
Ingrid Engdahl presenterade och inbjöd till OMEPs världskongress 11-13 augusti 2010 i
Göteborg. Ingrid, Eva, Karin och Karin presenterade Svenska OMEPs arbete med projektet
Barns delaktighet i det fysiska rummet.

International Journal of Early Childhood - IJEC
Svenska OMEP har sedan år 2004 varit ansvarig för tidskriften, för närvarande med Eva
Johansson som redaktör. Från och med 2010 ingår IJEC i Springerförlagets
tidskriftsutgivning, som därmed övertar det omfattande arbetet med administration och
distribution av tidskriften. Eva Johansson kvarstår som redaktör och de första åren är avgiften
oförändrad för OMEPs medlemmar.

Representation
Medlemskap i andra organisationer
Svenska OMEP är medlem i UNICEF, Nätverket för Barnkonventionen samt SAMBA –
samarbete för prioritering av barnen och representeras av Marianne Möller, Birgitta Lidholt
och Rutger Ingelman samt ibland andra medlemmar från Stockholmskretsens styrelse.

Lärande för hållbar utveckling
Ingrid Engdahl och Eva Ärlemalm-Hagsér höll en workshop i samband med EU-toppmötet
Lund Calling: EU as a global actor - Education for Sustainable Development 28-29
september.
Ingrid Engdahl representerade Svenska OMEP på en internationell konferens anordnad av
Swedish International Centre for Education for Sustainable Development - SWEDESD i
Visby den 4-5 november.

Barnkonventionen 20 år
Svenska OMEP har medverkat och deltagit flera arrangemang i samband med att FN:s
Konvention om barnets rättigheter firade 20- årsjubileum, vilka rapporterats i OMEP - NYTT
nr 3.

OMEP - NYTT
Svenska OMEPs organ OMEP - Nytt har under verksamhetsåret utkommit med tre nummer
med Skåneskretsen, Göteborgskretsen och Norrlandskretsen som ansvariga. Den nya layouten
är mycket uppskattad och övergången till att i de flesta fall distribuera tidskriften med e-post
har inneburit stora ekonomiska besparingar. Ambitionen är att OMEP - Nytt skall belysa
internationella OMEPs verksamhet samt att sprida kunskap om forskning om små barn och
förskola. Vi kan med glädje konstatera att innehållet i årets tre nummer återigen har varit i
linje med denna ambition. Under året har också projektet särskilt uppmärksammats.

Svenska OMEPs hemsida
Adressen är www.svenskaomep.org.se. Hemsidan är delvis förnyad men kan utvecklas
ytterligare. Eva Ärlemalm-Hagsér och Ingrid Engdahl har arbetat med detta under året.
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Arkivering av OMEP:s material
Svenska OMEPs material finns arkiverat på TAM-Arkiv, Grindstuvägen 48 – 50 i Bromma,
Stockholm. Arkivet kommer att vara tillgängligt för forskning.

Slutord
Styrelsen har under året utvecklat Svenska OMEP i ännu tydligare riktning mot att vara en
mötesplats mellan olika yrkesgrupper som professionellt har sin vardag tillsammans med
barn. Under året har det tagits sig konkret uttryck i direkt samarbete med många förskolor
inom ramen för Allmänna Arvsfondsprojektet och genom att kontakt tagits brett inför
världskongressen.
Styrelsen vill också framhålla det fina samarbetet med internationella OMEP genom Ingrid
Pramling Samuelsson som världspresident och förtroendet att anordna världskongressen 2010.
Styrelsen vill tacka alla som gjort det möjligt att bedriva Svenska OMEPs verksamhet och vill
särskilt tacka kretsarna för deras engagemang och arbete. Stort tack riktas också till
redaktören för OMEP - NYTT Astrid Waleij.
Stockholm 2010-02-09
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