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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA OMEP 2008 
Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2008 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Ordinarie ledamöter: 
Ingrid Engdahl, Lidingö, ordförande  
Bibi Karlsson, Göteborg, v. ordförande 
Ann-Christin Eklundh, Höllviken, sekreterare 
Eva Ahlin, Göteborg, kassör 
Solweig Eklund, Enköping 
Margareta Rönngren, Umeå  
Sonja Sheridan Göteborg  
Suppleanter 
Kristian Lutz, Malmö 
Margareta Blennow Nacka 
Mania Teimouri Göteborg 
Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborg 
Eva Ärlemalm-Hagsér, Järfälla 
Karin Engdahl, Umeå 
Adjungerad ledamot Ingmari Sellin Bergström, Karlstad 
 

Revisorer 
Elisabeth Doverborg  
Tor Hudner 
Suppleant 
Siw Blomqvist 
 

Valberedning 
Gunilla Kalderén 
(sammankallande) 
Siw Blomqvist 
Ulla Alexandersson 
 

Kontaktpersoner för kretsarna: 
Margareta Rönngren Norrlandskretsen 
Ingmarie Sellin Karlstadskretsen 
Kristian Lutz Skånekretsen 
Eva Ärlemalm-Hagsér Stockholmskretsen 
Sonja Sheridan Göteborgskretsen 
 

Medlemmar under 2008 
Organisationen har haft 180 individuella medlemmar och 29 organisationer varav de flesta är 
förskolor. Ansvarig för medlemsregistret har under året varit Bibi Karlsson. 
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Årsmötet 2008 
Svenska OMEPs årsmöte hölls den 14 februari i Göteborg på nya Pedagogen med 17 
närvarande medlemmar. Vid årsmötet utdelades diplom till två nya hedersmedlemmar Kerstin 
Bäckström, Värmdö, och Gunilla Kalderén, Nacka. Årsmötet avslutades med en föreläsning 
klockan 18.00 av Svenska OMEPs nyvalda ordförande studierektor Ingrid Engdahl från 
Stockholms universitet över temat Hållbar utveckling – ett nytt perspektiv på förskolans 
uppdrag. (cirka 250 närvarande) 
 
Styrelsesammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra sammanträden. Ett konstituerande sammanträde 
hölls i samband med årsmötet den 14/2, två tvådagarssammanträden (Malmö 18-19/4 och 
Göteborg 19-20/9) samt ett halvdagsmöte inför årsmötet den 12/2 2009. 
 
Årsavgift 2008 
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. Under året har Karlstadskretsen meddelat att de 
inte är aktiva. Västeråskretsen har under året definitivt avvecklats och ekonomin har 
slutredovisats. Handlingarna är överförda till Svenska OMEP. De övriga har varit aktiva med 
egna möten och föreläsningar. Samtliga kretsar har haft representanter i Svenska OMEPs 
styrelse, som ledamot eller suppleant. 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. 
 

Nationellt arbete 
Barns delaktighet i det fysiska rummet 
OMEPs styrelse och flertalet kretsar har arbetat aktivt och enligt planerna med projektet 
”Barns delaktighet i det fysiska rummet” som fokuserar frågor om barn och demokrati, barns 
medbestämmande, genus och hållbar utveckling. Efter att en omfattande delrapport har 
lämnats in under sommaren har Allmänna Arvsfonden glädjande nog beviljat medel även till 
år två i projektet.  För mer utförlig information hänvisas till delrapporten. 
 
Världskongressen 2010 
En organisation av arbetet med världskongressen har utvecklats.  Som kongressbyrå har MCI 
i Göteborg anlitats med kontaktperson Karin Forsberg.  Två studenter (Carina och Eva-Lena) 
har gjort ett examensarbete kring OMEP och att anordna en världskongress som blivit en bra 
plattform att utgå från.  
Arbetet leds av LOKET som består av Ulla Alexandersson (huvudsamordnare), MCIs 
representanter och Ingrid Pramling Samuelsson sammankallande i arbetsgrupperna: 
Programgruppen – Ann-Charlotte Mårdsjö 
Sociala/kulturella gruppen – Bibi Karlsson 
Sponsorgruppen – Solweig Eklund 
Information och nordiska kontakter – Ingrid Engdahl 
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Kretsarna kommer att hjälpa till med att läsa och bedöma abstracts och posters där 
Skånekretsen tar ansvar för temat Gender equity and equal rights, Göteborgskretsen – 
Sustainable development och Stockholmskretsen – Different childhoods. 
 
Lärande för hållbar utveckling 
Ingrid Engdahl har deltagit i en internationell workshop 10-12 november anordnad i Göteborg 
av Göteborgs universitet och Chalmers i samarbete med UNESCO, SWEDESD och 
utbildningsdepartementet kring Lärande för hållbar utveckling.  Arbetet ledde fram till The 
Gothenburg Recommendation, som innehåller både generella och specifika 
rekommendationer för utbildningssektorn och för olika skolformer.  Uttalandet är ett underlag 
inför UNESCOs toppmöte i Bonn i mars/april 2009.  
 

Internationellt arbete och representation 
Europamöte i Slovakien 
Årets europamöte  var förlagt till Bratislava i Slovakien 10-12 april 2008. Svenska OMEP var 
representerat av Ingrid Pramling Samuelsson, Ingrid Engdahl och Shirin XX. I samband med 
mötet hölls en internationell konferens med cirka 250 deltagare. Ingrid Engdahl föreläste 
kring temat The role of Early Childhood Education for a Sustainable Society. De svenska 
deltagarna redovisade sina intryck av konferensinnehållet i OMEP NYTT. 
 

OMEPs världskonferens i Quebec, Kanada 
OMEP – Kanada bjöd in till världskonferens i augusti 2008 över temat Education for 
Peace??? Utöver Ingrid Pramling Samuelsson representerades Svenska OMEP av Ingrid 
Engdahl, Bibi Karlsson och Birgitta Lidholt. 
 

Konferensen samlade deltagare från YY länder och även ett 50-tal kanadensare. Ett problem 
som börjar bli återkommande var att vissa afrikanska deltagare ej beviljats visum. I år gällde 
det särskilt ledamöter från Nigeria, vilket är särskilt anmärkningsvärt eftersom Nigeria står 
som värd för 2009 års OMEP- konferens. OMEPs världsråd antog ett uttalande som 
protesterade mot detta. 
 

Ingrid och Bibi presenterade och inbjöd till OMEP´s världskongress 11-13 augusti 2010 i 
Göteborg. Temat för kongressen är Children – citizens in a challenged world. 
 
OMEPs International Journal of Early Childhood 
Svenska OMEP har från och med 2004 åtagit sig att vara redaktör för tidskriften. Arbetet är 
omfattande och innebär allt från lay-out av artiklar till att skicka ut räkningar, uppdatera 
prenumerationslistor, skicka artiklar till bedömning etc. att vara redaktör och vi erhåller 
ersättning för arbetsinsatsen av internationella OMEP. Ny redaktör från i år är professor Eva 
Johansson. 
 

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. 
 

OMEP-NYTT 
Svenska OMEPs organ OMEP - Nytt har under 2008 fått en ny redaktör Astrid Waleij, 
Stockholm, och ett nytt utseende. Då det ahr visat sig att tryckning och distribution av OMEP-
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NYTT medfört en alltför stor kostnad har styrelsen beslutat att övergå till fyrfärg och A4 
format samt en elektronisk distribution till alla medlemmar som har anmält in e-postadress.  
Övriga medlemmar får OMEP_NYTT som tidigare hemskickat. Under året har tre nummer 
utkommit med Norrlandskretsen, Göteborgskretsen och Stockholmskretsen som ansvariga. 
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 OMEP´s hemsida 
Adressen är www.svenskaomep.org.se.  Hemsidan är i stort behov av förnyelse.  Jan Elow ahr 
lämnat ifrån sig ansvaret och styrelsen ska ta itu med utvecklingen av sidan samt kopplingen 
mellan Svenska OMEPs sida och hemsidan för världskongressen 2010. 
 

Medlemskap i andra organisationer 
Svenska OMEP är medlem i UNICEF, Nätverket för Barnkonventionen samt SAMBA – 
samarbete för prioritering av barnen och representeras av medlemmar från 
Stockholmskretsens styrelse. 
 

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. 
 
Styrelsen vill också framhålla det fina samarbetet med internationella OMEP genom Ingrid 
Pramling Samuelsson som världspresident och genom att vi tilldelats 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 2009-02-12 
 
 
 
Ingrid Engdahl   
 
 
 
Ann-Christin Eklundh  Bibi Karlsson 
 
 
 
Sonja Sheridan  Eva Ahlin 
 
 
 
Solweig Eklund  Margareta Rönngren 


