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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Svenska OMEP år 2019
Styrelsen
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter
Eva Ärlemalm-Hagsér, Järfälla, ordförande
Susanne Thulin, Åhus, vice ordförande
Laila Gustavsson, Ljungbyhed, kassör
Ingela Friberg, Helsingborg
Annika Hellberg, Göteborg
Margareta Blennow, Nacka
Elisabet Nyléus, Stockholm

Suppleanter
Bibi Karlsson, Göteborg,
Shirin Fazel-Zandy, Göteborg
Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborg
Ingrid Engdahl, Stockholm
Ulla-Britt Larsson, Stockholm
Eva Ahlin, Göteborg
Emelie Stavholm, Göteborg
Mania Teimouri, Göteborg

Adjungerad ledamot
Anna-Mia Nilsson, Lärarförbundet

Revisorer
Elisabet Doverborg och Inger Rindsjö

Valberedning
Christina Widström, Stockholm
Lena Bäckström, Skåne, utses som sammankallande
Anette Hellman, Göteborg.
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Styrelsesammanträden
Styrelsen har under arbetsåret haft fyra sammanträden. Ett konstituerande sammanträde hölls i
samband med årsmötet den 25 februari i Västerås, ett tvådagarssammanträde i 24–25 maj i
Göteborg, ett tvådagarssammanträde i Stockholm den 18 oktober -19 oktober samt ett
heldagsmöte i Stockholm den 3 mars inför årsmötet 2020.

Kontaktpersoner för kretsarna:
Bibi Karlsson, Göteborgskretsen
Lena Bäckström, Skånekretsen
Ulla-Britt Larsson, Stockholmskretsen

Medlemmar under 2019
Organisationen har haft 107 individuella medlemmar, 7 hedersmedlemmar och 23
organisationer (förskolor). Ansvarig för medlemsregistret var Elisabet Nyléus, Stockholm.

Årsmötet 2019
Svenska OMEP:s årsmöte hölls den 25 februari 2019 på Mälardalens högskola i Västerås. Då
hölls även en öppen föreläsning om Naturvetenskap som lärandets objekt i förskolan –
Lärares förhållningssätt – barns lärande av Susanne Thulin, Högskolan Kristianstad.
I samband med årsmötet lanserades rapporten om Samverkan Förskola-BVC
Ingrid Engdahl, docent Stockholms universitet, Margareta Blennow, barnläkare
Södersjukhuset och Elisabet Nyléus, Svenska OMEP.

Årsavgift
Årsavgiften har varit oförändrad under året: för enskild medlem 200 kr, för pensionärer 100
kr och för student 100 kr. Årsavgiften för organisation 600 kr. Prenumerationsavgiften på
IJEC 275 kr.

Kretsarna
Tre lokala kretsar har under året varit aktiva med egna möten och föreläsningar. Samtliga
kretsar har haft representanter i Svenska OMEP:s styrelse. Kretsstöd har inte utbetalas till
någon krets under 2019. De tre aktiva kretsarna har skrivit egna verksamhetsberättelser.

Verksamhet under året
Projektet Barnens planet
Arbetet med föreläsningar har pågått även under 2019. Som en fortsättning på arbetet med
Barnens planet som Svenska OMEP har drivit sedan 2016 tillsammans med Teskedorden,
Rädda barnen och Gothia fortbildning AB, har en ansökan om ett nytt projekt inlämnats till
Arvsfonden. Ansökan syftar till att utveckla en app tillsammans med förskolebarn kring
barnkonventionen och som bygger vidare på konceptet i Barnens planet. Ett barnhäftet om
barnkonventionen Jag har rätt lovar FN har på initiativ av Svenska OMEP tagits fram i
samarbete med Homero Alvarez och Teskedsorden.
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Projekt Samverkan förskola-BVC
Hur ser samarbetet ut mellan din BVC och förskolan?
Hur ser samarbetet ut mellan din förskola och BVC?
Projektet som har genomförs i ett samarbete mellan Svenska OMEP, Barnhälsovården i
Stockholms läns landsting och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms
universitet. En rapport sammanställdes under 2018 som redovisar resultatet av en webbaserad
enkätundersökning av samarbetet mellan förskolan och banhälsovården som genomfördes
under 2017. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur samarbetet ser ut samt samla in
exempel på god samverkan och idéer för utveckling av samarbetet. Projektet avslutades
genom att en rapport presenterades vid Svenska OMEP:s årsmöte 2019. Denna rapport finns
tillgängligt på hemsidan. I samband med årsmötet 2019, skickades ett pressmeddelande ut om
projektet och rapporten fick lite respons av b.la Lärarnas nyheters webbplats.

Projekt inom Erasmus plus: Enhancing transition practices in early
childhood education
Projektet startade i december 2018 och pågår till september 2020. I projektet ingår följande
länder: Kroatien (ansvarig för projektets administration), Island, Irland och Sverige (Polen
deltog i början men avslutade sitt deltagande i början av 2019). Syftet med projektet är att
utveckla kunskaper om och strategier för hållbara övergångar för barn mellan förskola och
skola, för Sveriges del innebär det förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans yngre
år. Sverige representeras av Ingela Friberg och Eva Ärlemalm-Hagsér. Under 2019 har
projektet haft tre projektmöten det första var på Mälardalens högskola, Västerås mellan den 45 mars, det andra var på Island, Reykjavik den 10-14 juni och det tredje på Irland, Dublin
mellan den 5-6 november. Mellan dessa projektmöten har alla deltagande länder arbetat med
lärare för att utveckla kunskap och hållbara arbetssätt kopplat till barns övergångar i förskola,
förskoleklass, fritidshemmet och skolan. Ingela Friberg har träffat en grupp av nio
förskollärare, fritidspedagog och lärare från Kristianstad kommun vid sex tillfällen. Av dessa
lärare var fyra av dem med på projektmötet på Island. Projektet går nu in i sin slutfas och i
nuläget håller de deltagande länderna på att utveckla lärande moduler som ska visa på den
kunskapsutveckling som skett i projektet.

Barnkonventionen 30 år
Under året har det varit föreläsningar och seminarier i OMEP:s regi i de olika kretsarna med
syfte att uppmärksamma att barnkonventionen blir lag 2020. Stockholmskretsen har tagit fram
en broschyr om att barnkonventionen blir lag. Vidare har ett barnhäfte tagits fram med
utgångspunkt i att barnkonventionen blir 30 år 20 november Jag har rätt lovar FN, i
samarbete med Teskedsorden.
Svenska OMEP har beslutat att delta i Internationella OMEP:s projekt Colour your rights, där
barn uppmanas att illustrera en självvald artikel ur barnkonventionen. Projektledare är
Elisabet Nyléus och Margareta Blennow.
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Lärande för hållbarhet
Svenska OMEP har beslutat delta i Internationella OMEP:s projekt OMEP ESD Rating Scale.
Projektledare är Eva Ärlemalm-Hagsér och Laila Gustavsson.

Förskolesummit – Barns plats i staden, Göteborg den 5–6 dec 2019
OMEP samarbetade med Göteborgs stad och Göteborgs universitet vid Förskolesummit där
Ingrid Pramling Samuelsson, Eva Ärlemalm-Hagsér och Ingrid Engdahl föreläste.
Bibi Karlsson och fler medlemmar från Göteborgskretsen hade ordnat ett mycket välbesökt
informations- och bokbord under Förskolesummit.

Internationellt samarbete
OMEP:s europamöte i Lissabon, Portugal, 16–18 maj 2019
Svenska OMEP representerades av Ingrid E som Europaordförande, Bibi K från Göteborg
och Elisabet N från Stockholm.

OMEP:s världsmöte i Panama, 24–29 juni 2019
Svenska OMEP representerades av Maria Edlund och Elisabet Nyleus från Stockholm, Ingrid
Engdahl (representerar OMEP Europa) Elisabet N satt som representant för OMEP Sverige.
Vid världsmötet valdes en ny världsordförande för OMEP Mercedes Mayol Lassalle från
Buenos Aires, Argentina, och en ny världskassör Elin Ödegaard-Eriksen från Bergen, Norge.

Svenska OMEP:s hemsida
Svenska OMEP:s hemsida har adressen www.omep.org.se. Annika Hellberg ansvarar för
sidan och alla kretsar ska utse kontaktansvariga till hemsidan. Det går att skicka mejl till
ordförande och vice ordförande direkt från hemsidan.

Tidskrifter
OMEP-nytt
Svenska OMEP:s tidskrift OMEP-nytt har under verksamhetsåret utkommit med tre nummer
med Göteborgskretsen, Skånekretsen, och Stockholmskretsen som ansvariga. Ambitionen är
att OMEP-nytt skall belysa såväl Svenska OMEP:s som Internationella OMEP:s verksamhet
samt att sprida kunskap om forskning om barn 0–8 år. Tidskriften ligger på hemsidan
www.omep.org.se.

International Journal of Early Childhood – IJEC
IJEC har utkommit med tre nummer under året. Donna Berthelsen, Queensland University of
Technology, Brisbane, Australien är redaktör för IJEC. Från och med 2010 ingår IJEC i
Springerförlagets tidskriftsutgivning, som därmed övertar det omfattande arbetet med
administration och distribution av tidskriften. IJEC presenteras på Svenska OMEP:s hemsida
och i OMEP-nytt för att uppmana fler att bli prenumeranter.
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OMEP: Theory into Practice
Under 2018 startades en ny on-line baserad tidskrift inom Internationella OMEP, OMEP:
Theory into Practice. Idén är att med denna tidning komplettera IJEC genom att vända sig mer
till praktiken, till verksamma praktiker och unga forskare.

Medlemskap i andra organisationer
Svenska OMEP är medlem i UNICEF, UNESCO, Föreningen MIND och Nätverket för
Barnkonventionen. I Nätverket för Barnkonventionen representeras Svenska OMEP av
Elisabet Nyléus från Stockholm.
Ingrid Pramling Samuelsson sitter med i UNICEF:s styrelse i Sverige och Ingrid Engdahl
sitter med i UNICEF:s valberedning. Ulla-Britt Larsson representerade Svenska OMEP vid
UNICEF:s årsmöte samt vid Tam-arkivets årsmöte. Även Ingrid Engdahl och Bibbi
Tjernlund Ersson har deltagit i olika möten.

Arkivering av OMEP:s material
Svenska OMEP:s material finns arkiverat på TAM-Arkiv (Tjänstemän & Akademikers arkiv),
Grindstuvägen 48 – 50 i Bromma, Stockholm. Under året har TAM-Arkiv börjat spara
Svenska OMEP:s hemsida digitalt. Arkivet kommer att vara tillgängligt för forskning.

Slutord
Under året har Svenska OMEP fortsatt sitt arbete för att stödja barns bästa och barns
delaktighet och inflytande. Arbete med barnkonventionen och hållbar utveckling fortskrider
inom organisationen. Svenska OMEP deltar vidare i Erasmus+ projekt Enhancing transition
practices in early childhood education syftet är här att utveckla kunskap mellan de deltagande
länderna som sedan ska vidareutvecklas som en kunskapsbank för praktiker och intresserade.
Svenska OMEP:s medlemmar har även i år presenterat sitt arbete på konferenser både lokalt
och internationellt.
Styrelsen vill tacka alla som gjort det möjligt att bedriva Svenska OMEP:s verksamhet och
vill särskilt tacka kretsarna för deras engagemang och arbete.
Järfälla den 24 februari 2020

Eva Ärlemalm-Hagsér

Ingela Friberg

Laila Gustavsson

Elisabet Nyléus

Annika Hellberg

Margareta Blennow

Susanne Thulin
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