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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Svenska OMEP 2011 
 

 

Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2011 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordinarie ledamöter: 

Ingrid Engdahl, Stockholm, ordförande  
Bibi Karlsson, Göteborg, v. ordförande 
Eva Ahlin, Göteborg, kassör 
Margareta Blennow, Stockholm 
Karin Engdahl, Umeå 
Margareta Rönngren, Umeå  
Eva Ärlemalm-Hagsér, Stockholm 
 
Suppleanter 
Torgeir Alvestad, Göteborg 
Vibeke Bing, Tjörn 
Charlotte Paggetti, Malmö 
Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborg 
Mania Teimouri Göteborg 
Susanne Thulin, Kristianstad 
Adjungerad ledamot: Astrid Waleij, Stockholm, OMEP-NYTT 
 
Revisorer 
Elisabeth Doverborg och Tor Hudner 
Suppleant Siw Blomqvist 
 
Valberedning 
Solweig Eklund, Enköping, sammankallande 
Annika Månsson och Barbara Verholen 
 

Kontaktpersoner för kretsarna: 
Bibi Karlsson Göteborgskretsen 
Margareta Rönngren Norrlandskretsen 
Charlotte Paggetti Skånekretsen 
Eva Ärlemalm-Hagsér Stockholmskretsen 



 2

Medlemmar under 2011  
Organisationen har haft 202 individuella medlemmar och 30 organisationer varav de flesta är 
förskolor. Ansvarig för medlemsregistret har under året varit Bibi Karlsson 

 

Årsmötet 2011 
Svenska OMEPs årsmöte hölls den 20 februari i Kommunhuset i Umeå med 18 närvarande 
medlemmar.  

Vid årsmötet presenterade Margareta Blennow presenterade styrelsens förslag avseende 
Barnkonventionen i praktiken – ett led i hållbar utveckling för barn. 

 

Styrelsesammanträden 
Styrelsen har under arbetsåret haft fyra sammanträden. Ett konstituerande sammanträde hölls i 
samband med årsmötet den 20 februari, ett tvådagarssammanträde i Göteborg 20 och 21 maj, 
ett tvådagarssammanträde i Stockholm 7 och 8 oktober samt ett halvdagsmöte i Malmö inför 
årsmötet den 5 februari 2012. 

 

Årsavgift 2011 
Årsavgiften har för enskild medlem varit 200 kr 
Årsavgifter för pensionärer 100 kr 
Årsavgift för student 100 kr 
Årsavgiften för organisation 600 kr 
Prenumerationsavgiften på IJEC 210 
 

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. 

 

Dekad för ECEC inom FN:s organisationer 
Svenska OMEP har, på uppmaning från internationella OMEP,  skrivit till barnminister Maria 
Larsson, förskoleminister Nyamko Sabuni och utbildningsminister Jan Björklund med 
anhållan om att Sverige ska arbeta för att FN utlyser en dekad för early childhood education 
and care. Statsrådsberedningen tackar för initiativet men meddelar samtidigt att Sverige 
vanligtvis inte vill arbeta via dekader i det internationella arbetet. 

 

OMEPs världsprojekt om ESD Education for Sustainabl e 
Development - del 2: ESD i praktiken 
Anette Hellman, Göteborg, har varit projektledare för projektet Lärande för hållbar 
utveckling i praktiken i Sverige. Åtta förskolor deltog i projektet och sex av dem skickade in 
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projektrapporter. Projektledare Anette Hellman har tillsammans med Bibi Karlsson, Barbara 
Verholen och Astrid Waleij varit kontaktpersoner med förskolorna och genom besök, möten 
och andra sätt följt och stöttat projektet. Ett stort tack rikta till alla barn, pedagoger och 
föräldrar som deltagit i projektet. 
 
Svenska OMEP utsåg Carolina Estrella Götriksson vid Birkagårdens förskola i Stockholm att 
tillsammans med projektledaren Anette Hellman resa till OMEP:s världskonferens i 
Hongkong och presentera det svenska projektet. 
 

Ingrid Engdahl har tillsammans med OMEP:s europapresident Milada Rabušicová varit 
projektledare för det internationella projektet och även hållit i arbetet med ESD Awards. 
Ingrid och Milada presenterade världsprojektet i Hongkong, tillsammans med några av de 
nationella projektledarna.  

OMEP har tillsammans med SWEDESD vid Gotlands högskola (Swedish International Centre for 
Education for Sustainable Development) organiserat stipendiemöjligheter så att några delegater kunnat 
resa till OMEP:s världskonferens I Hongkong och presentera sina arbeten om ESD. 

 

Barn och hälsa, en viktig del inom ESD 
Barns hälsa är en viktig del inom lärande för hållbar utveckling. Svenska OMEP deltar i ett 
svensk-kinesiskt projekt som handlar om att öka kunskapen om varför det inte är bra med för 
mycket antibiotika och riskerna med att vissa bakterier blir resistenta mot 
antibiotikabehandling. Projektet AB-ESD samordnas i Sverige av Elisabeth Mühlhäuser vid 
Lunds universitet och deltagare är förutom Svenska OMEP, Stiftelsen Håll Sverige Rent – 
Grön Flagg samt STRAMA i Skåne. Projektet inriktas mot att samarbeta med Green Schools i 
Kina för att finna bra sätt att utbilda barn, föräldrar, lärare och allmänhet om 
antibiotikaresistens och barnhälsofrågor. Svenska OMEP:s kassör Eva Ahlin är projektledare. 

    

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. 

 

OMEP – nytt  
Svenska OMEPs organ OMEP - nytt har under verksamhetsåret utkommit med tre nummer, 
varav ett var ett dubbelnummer, med Skånekretsen, Stockholmskretsen och Göteborgskretsen 
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 Svenska och Internationella OMEPs verksamhet samt att sprida 
kunskap om forskning om små barn och förskola.  Under året har världskonferens och 
världsråd särskilt uppmärksammats. Astrid Waleij, Stockholm är redaktör. 
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Svenska OMEPs hemsida 
Svenska OMEPs nya hemsida har adressen www.omep.org.se. Ingrid Engdahl har genomfört 
förändringen och har tillsammans med Eva Ärlemalm-Hagsér ansvar för sidan. Sidan har 
successivt byggts ut med mer aktuellt material samt alla nummer av OMEP_ nytt i sin helhet. 
Det går nu att skicka mail till ordförande, vice ordförande, kassör samt internationella OMEP 
direkt från hemsidan. 

 

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. 

 

 

Representation 
Medlemskap i andra organisationer 
Svenska OMEP är medlem i UNICEF, Nätverket för Barnkonventionen samt SAMBA – 
samarbete för prioritering av barnen och representeras av Barbara Verholen, Britt Åkesson 
och Ingrid Engdahl samt ibland andra medlemmar från Stockholmskretsens styrelse. 

 

Norska OMEP anordnade i samarbete med Högskolan i Bergen en konferens om 
Bärekraftig utvikling  i november i Bergen. Ingrid Engdahl höll öppningsföreläsningen om 
OMEP:s arbete med Lärande för hållbar utveckling.  

 

OMEP:s Europamöte på Cypern i maj 
Årets Europamöte var förlagt till Nicosia på Cypern. Torgeir Alvestad, Ingrid Engdahl, 
Annika Månsson samt Ingrid Pramling Samuelsson deltog med egna presentationer.  

 

OMEP:s världskonferens i Hongkong i juli 
I år prioriterades världskonferensen och Svenska OMEP representerades av Eva Ahlin, Ingrid 
Engdahl, Carolina Estrella Götriksson, Anette Hellman, Bibi Karlsson, Mania Teimouri och 
Barbara Verholen, samt OMEP:s världspresident Ingrid Pramling Samuelsson. 

 

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 det stora och lyckade arbetet med OMEPs 
världskongress och 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 och Lisbetth Söderberg.  

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. 
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Malmö 2012-02-05 

 

 

Ingrid Engdahl   

 

 

Eva Ahlin   Bibi Karlsson Karin Engdahl 

 

 

 

Margareta Blennow  Eva Ärlemalm-Hagsér Margareta Rönngren 

 

 

 

Torgeir Alvestad  Vibeke Bing  Charlotte Paggetti 
 
 
 
 
Ingrid Pramling Samuelsson Mania Teimouri Susanne Thulin 
 


