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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Svenska OMEP år 2015
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter:
Ingrid Engdahl, Stockholm, ordförande
Bibi Karlsson, Göteborg, vice ordförande
Eva Ahlin, Göteborg, kassör
Margareta Blennow, Stockholm
Karin Engdahl, Umeå
Susanne Thulin, Kristianstad
Eva Ärlemalm-Hagsér, Stockholm, sekreterare
Suppleanter
Gerd Almqvist-Tangen, Halmstad
Shirin Fazel-Zandy, Göteborg
Maria Granberg, Umeå
Laila Gustavsson, Ljungbyhed
Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborg
Annika Rosenqvist, Göteborg
Adjungerade ledamöter:
Mania Teimouri, Göteborg, redaktör för OMEP-nytt
Inger Maurin under året ersatt av Anna-Mia Nilsson, Lärarförbundet

Revisorer
Elisabet Doverborg och Solweig Eklund

Valberedning
Elisabet Nyléus, Stockholm, sammankallande
Anette Hellman, Göteborg
Charlotte Paggetti, Malmö
Vibeke Bing, Lund
Carin Roos, Karlstad

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

1

Medlemmar under 2015
Organisationen har haft XXX individuella medlemmar och XX organisationer varav de flesta
är förskolor. Ansvarig för medlemsregistret var inledningsvis Bibi Karlsson som under året
lämnat över ansvaret till Elisabet Nyléus, Stockholm.

Årsmötet 2015
Svenska OMEPs årsmöte hölls den 20 februari på Pedagogen i Göteborg med 18 närvarande
medlemmar.

Styrelsesammanträden
Styrelsen har under arbetsåret haft fyra sammanträden. Ett konstituerande sammanträde hölls i
samband med årsmötet den 21 februari i Göteborg, ett tvådagarssammanträde i Stockholm 2930 maj, ett tvådagarssammanträde i Kristianstad 16-17 oktober samt ett halvdagsmöte i
Stockholm inför årsmötet den 14 februari 20156

Årsavgift
Årsavgiften för enskild medlem 200 kr, för pensionärer 100 kr och för student 100 kr.
Årsavgiften för organisation 600 kr. Prenumerationsavgiften på IJEC 210 kr, vilken höjts till
275 kronor från 2016.

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.

International Journal of Early Childhood – IJEC
Från 2014 är Donna Berthelsen, Queensland University of Technology, Brisbane, Australien
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.

OMEP – nytt
Svenska OMEP:s tidskrift OMEP- nytts uppskattade redaktör Mania Teimouri är
arkitekturkonsulent från Göteborg. OMEP- nytt har under verksamhetsåret utkommit med tre
nummer, med Norrlandskretsen, Göteborgskretsen och Stockholmskretsen som ansvariga.
Ambitionen är att OMEP- nytt skall belysa Svenska och Internationella OMEPs verksamhet
samt att sprida kunskap om forskning om barn 0-8 år. Under året har världskonferens och
världsråd särskilt uppmärksammats. Tidskriften ligger på hemsidan www.omep.org.se.

Svenska OMEP:s hemsida
Svenska OMEP:s hemsida har adressen www.omep.org.se. Ingrid Engdahl har tillsammans
med Annika Rosenqvist ansvar för sidan och tanken är att alla kretsar ska utse
kontaktansvariga till hemsidan. Det går att skicka mail till ordförande, vice ordförande, kassör
samt internationella OMEP direkt från hemsidan.
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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.

Kontakter med andra organisationer
Samarbetet med Teskedsorden och Rädda Barnen har resulterat i en projektansökan till
Arvsfonden Alla lika inuti. Syftet är att tillsammans med förskolebarn ta fram ett interaktivt
hjälpmedel med barnperspektiv för att arbeta med värdegrund och mot intolerans i förskolan.
Margareta Blennow och Ingrid Engdahl är kontaktpersoner. Stockholmskretsens Ulla-Britt
Larsson och Elisabet Nyléus har deltagit i några samverkansmöten med IPA-Lekfrämjandet
samt deltagit i möten med UNICEF och Abrahams barn.

Representation
Medlemskap i andra organisationer
Svenska OMEP är medlem i UNICEF, UNESCO, Föreningen MIND/Föreningen för psykisk
hälsa, Nätverket för Barnkonventionen samt SAMBA – samarbete för prioritering av barnen
och representeras av Ingrid Engdahl samt av Ulla-Britt Larsson och Bibbi Tjernlund Ersson
från Stockholmskretsens styrelse. Ingrid Pramling Samuelsson har valts in som representant
för Svenska OMEP i UNICEF:s styrelse.
Under året kan särskilt nämnas Nätverket för Barnkonventionens arbete med anledning av att
Barnrättskommittén i Genève lämnat sina sammanfattande synpunkter på Sveriges femte
rapport om Barnkonventionens tillämpning i Sverige.
OMEP:s Europamöte i Moskva, Ryssland, 23-27 september
Årets Europamöte var förlagt till ett universitet med ansvar för förskollärarutbildning i
Moskva i september. Ingrid Engdahl höll en Key-note föreläsning samt höll ihop det på
följande seminarier på temat Lärande för hållbar utveckling. Anna Lagerkvist, Stockholm,
deltog också i mötet.
OMEP:s världskonferens i Washington DC, USA, 27 juli – 1 augusti
Svenska OMEP representerades av Eva Ahlin, Ingrid Engdahl, Bibi Karlsson, Ingrid Pramling
Samuelsson, Shirin Fazel-Zandy, Annika Rosenqvist, Lena Bäckström samt Elisabet Nyléus.
Därutöver deltog ett 15-tal svenskar i konferensen och många genomförde uppskattade
presentationer.

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 tagit sig konkret uttryck i arbete med projekt om barnkonventionen,
Lärande för hållbar utveckling m.m. där medlemmar i Svenska OMEP har presenterat sitt
arbete både lokalt och internationellt. Styrelsen vill också framhålla det fina samarbetet med
internationella OMEP genom Ingrid Pramling Samuelsson.
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 Mania Teimouri.
Stockholm den 14 februari 2016
Ingrid Engdahl
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