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Medlemmar
Medlemmar under 2010
2010
Organisationen har haft 175 individuella medlemmar och 25 organisationer varav de flesta är
förskolor. Ansvarig för medlemsregistret har under året varit Bibi Karlsson

Årsmötet 2010
2010
Svenska OMEPs årsmöte hölls den 9 februari på Göteborgs universitet, Pedagogen med 14
närvarande medlemmar.
Årsmötet inleddes med att Mania Teimouri presenterade OMEPs projekt Barns delaktighet i
det fysiska rummet. Hon visade rapporteringen till Allmänna arvsfonden som består dels av
cirka 115 sidor med text och bild, dels en projekt- DVD, som fångar några av projektets
huvudresultat; metoder som stärker barns delaktighet och inflytande.

Styrelsesammanträden
Styrelsen har under arbetsåret haft fem sammanträden. Ett konstituerande sammanträde hölls i
samband med årsmötet den 9 februari, ett tvådagarssammanträde i Göteborg 7 och 8 maj, ett
halvdagssammanträde inför kongressen i Göteborg 8 augusti, 18 september i Göteborg samt
ett halvdagsmöte i Umeå inför årsmötet den 20 februari 2011.

Årsavgift 2010
2010
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
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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.

Barns delaktighet
delaktighet i det fysiska rummet fortsatte 2010
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 2009 lämnats in till Allmänna Arvsfonden, som glädjande
nog beviljat medel även till år tre i projektet, år 2010. Arbetet har inriktats mot Lärande för
hållbar utveckling och utgör Svenska OMEPs bidrag till internationella OMEPs
barnintervjuprojektet.
Inför kongressen framställdes en folder Child Participation Outdoors in the Swedish
Preschool, DVDn om projektet textades på engelska och sex affischer togs fram till Svenska
OMEPs monter. Tio projektmedarbetare från medverkande förskolor deltog i kongressen och
genomförde och ett seminarium om projektet. Broschyrer och DVD hade rykande åtgång.
Under hösten har en broschyr tagits fram på svenska, som kan användas vid seminarier och
studiedagar i OMEPs regi. Starten blir på Svenska OMEPs årsmöte 2011. En slutrapport
kommer att lämnas in till Allmänna arvsfonden i början av 2011.

OMEPs världskongress
världskongress och världsråd den 99-13 aug 2010 i
Göteborg
Mycket arbete har under de senaste åren lagts ned på Världskongressen och inte minst under
2010 då det även handlat om genomförande och uppföljning. Arbetet leddes av en lokal
organisationskommitté (LOKET) bestående av MCIs representanter Karin Forsberg, Henrik
Svensson och Susanna Johnsson, Göteborg, MCIs enhet i Stockholm har haft hand om
abstracthantering (Anette Wennberg) och anmälningsförfarande (Stefania Tedenholt), samt
sammankallande i arbetsgrupperna:
Programgruppen – Maelis Karlsson Lohmander
Sociala/kulturella gruppen – Bibi Karlsson
Sponsorgruppen – Solweig Eklund
Webb, information och nordiska kontakter – Ingrid Engdahl
Världsrådet – Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan
Representanter för kretsarna var delaktiga i arbetet genom att läsa och bedöma abstracts och
posters. Skånekretsen tog ansvar för temat Gender equity and equal rights, Göteborgskretsen
– Sustainable Development och Stockholmskretsen – Different childhoods.
Veckan inleddes med Världsrådsmöte som samlade deltagare från 42 nationella OMEPkommitter, vilket är fler än vid de senaste årens världsråd. Svenska OMEP representerades av
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Ingrid Engdahl och Bibi Karlsson samt Sonja Sheridan och Eva Ärlemalm-Hager som
observatörer. Protokoll från världsrådets möte finns på internationella OMEPs hemsida
www.omep.org.gu.se.
Under världsrådet presenterade Sonja Sheridan den svenska förskolan samt aktuella frågor i
Sverige. På förslag från Svenska OMEP utnämndes Kerstin Bäckström, Nacka, till
hedersledamot i internationella OMEP. Svenska OMEP hade också lagt ett förslag om att
världsprojektet Lärande för hållbar utveckling skulle fortsätta med inriktning mot Lärande i
praktiken. Världsrådet biföll förslaget och Ingrid Engdahl har utsetts till projektkoordinator
för världsprojektet tillsammans med OMEPs Europapresident Milada Rabušicová. Ingrid
Pramling Samuelsson omvaldes till världspresident för OMEP 2011-2013.
Till kongressen inkom 361 abstract. Intresset för kongressen var mycket stort. Kongressen
hade ca 750 deltagare från 72 länder. Världskongressen presenteras närmare i en programbok
och en abstractbok. OMEP- nytt nr 3 2010 ägnades särskilt åt kongress och världsråd.
Kongressdeltagarna besökte förskolor under en förmiddag. Ett 50-tal förskolor i Göteborg
ställde upp och tog emot deltagare. Före kongressen var det även en pre-tour i Köpenhamn
anordnad av Danska OMEP. Efter kongressen genomförde Stockholmskresten en turist- och
studieresa till Stockholm och Norska OMEP en via Oslo till Bergen, som var mycket
uppskattade.
Utvärderingen av världsråd och kongress är mycket positiva både av deltagarna och inom
Svenska OMEP: Ekonomiskt gick kongressen ihop samt gav ett litet överskott. Svenska
OMEPs kontaktnät har vidgats väldigt genom arbetet inför och genomförandet av kongressen.
Styrelsen vill tacka medlemmar och anställda vid Göteborgs universitet särskilt för alla stora
insatser som gjorts under året av så många för att klara av världskongressen på ett så lyckat
sätt.

OMEPs världsprojekt om ESD Education for Sustainable
Development
Eva Ärlemalm-Hagsér har varit projektledare för barnintervjuprojektet i Sverige. Flera av
förskolorna som deltog i projektet Barns delaktighet i det fysiska rummet har genomfört
barnintervjuer. Andra förskolor rekryterades bland dem som fått utmärkelsen Grön Flagg eller
Förskola för håll bar utveckling. Projektrapporten finns tillgänglig på Svenska OMEPs
hemsida www.omep.org.se.
Ingrid Engdahl presenterade världsprojektet, där 28 länder från alla världsdelar deltog vid
öppnandet av kongressen och under kongressen genomfördes seminarium med de nationella
deltagarna från de olika länderna. Projektrapporten till kongressen och övrigt material finns
tillgängligt på hemsidan www.omep.org.se.

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.
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OMEP – NYTT
Svenska OMEPs organ OMEP - nytt har under verksamhetsåret utkommit med tre nummer
med Skåneskretsen, Norrlandskretsen 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 Världskongress och Världsråd särskilt
uppmärksammats. Astrid Waleij, Stockholm är redaktör.

Svenska OMEPs hemsida
I december öppnades Svenska OMEPs nya hemsida med adressen www.omep.org.se. Det
tekniska arbetet har utvecklats i samarbete med kongressbyrån MCI vilket gjort den mycket
lättare att sköta. Ingrid Engdahl har genomfört förändringen och har tillsammans med Eva
Ärlemalm-Hagsér ansvar för sidan. 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 Marianne Möller, Birgitta Lidholt
och Ingrid Engdahl samt ibland andra medlemmar från Stockholmskretsens styrelse.
Wold Economic Forum i Geneve den 15 nov. Ingrid Engdahl representerade OMEP vid en
konferens om de yngsta barnen i förskolan Zero3.
Norska OMEP, Högskolan i Oslo och Utdanningsförbundet i Norge anordnade en
konferens om Kartlegging i barnehagen, Innhold og konsekvenser juni i Oslo. Solweig
Eklund representerade Svenska OMEP och Ingrid Pramling var en av talarna.
OMEP:s Europamöte blev inställt
Årets Europamöte var förlagt till Chester och Manchester i England i april. Eva Ahlin, Ingrid
Engdahl och Astrid Waleij var utsedda att delta men mötet blev inställt pga vulkanutbrott på
Island som förorsakade askmoln över stort sett hela Europa och omöjliggjorde flygtrafik.
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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.
Umeå 2011-02-20
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