Barnens planet är en succé
Svenska OMEP driver tillsammans med Teskedsorden projektet Barnens planet med flera delar:

Boken Barnens planet
Ljudboken Barnens planet
4 sånger, texter, noter och
ljudfiler

Handledning för personal i
förskolan (2018)
kopplad till
Läroplanen för förskolan Lpfö 18.
Klicka på bilden

Barnkonventionen är 30 år och Barnens
planet är två år (2019). I barnhäftet Jag har
rätt lovar FN har vi kombinerat dessa två. Vi
vill att alla barn får arbeta med
barnkonventionen. Barnen kan själva rita och
måla i häftet och ta med sig sitt arbete och
sina egna tankar hem.
Klicka på bilden

Föräldrainformation om Barnens planet
finns på arabiska, dari, engelska, somaliska och svenska via länk på Teskedsordens hemsida
https://teskedsorden.se/barnens-planet/

Vad är Barnens planet?
Sedan 2016 driver Svenska OMEP ihop med Teskedorden, Rädda barnen och Gothia fortbildning AB
projektet Barnens planet. Barnens planet har sin utgångspunkt i barnkonventionen och riktar sig till
de äldre förskolebarnen.

Materialet vill synliggöra normer, mångfald och allas lika värde på ett roligt och fantasifullt sätt.
Författaren och musikern Homero Alvarez har skrivit och illustrerat en bok, tillsammans med
förskolebarn på Örnens förskola i Alby utanför Stockholm. Bokens målgrupp är förskolebarn.
Vi vill med boken och fyra specialskrivna sånger på ett kreativt och tillgängligt sätt inspirera
förskolans personal att diskutera och arbeta med barnkonventionen.
Materialet består även av en handledning i två delar. Del 1 tar upp barnkonventionen och läroplanen,
del 2 ger exempel på aktiviteter och övningar som man kan göra med barnen. Musiken som hör till
boken finns på Teskedsordens hemsida och på Spotify (sök på Barnens planet).
Boken lanserades under 2018 till förskolor i sex regioner; Blekinge, Dalarna, Kalmar, Skåne, Värmland
och Västra Götaland. I de regionerna har alla förskolor fått en bok och en handledning samt en
inbjudan till en konferens, där vi presenterat boken, musiken och frågor med koppling till
barnkonventionen.
OMEP tog sommaren 2019 initiativ till ett häfte riktat direkt till barnen. Vi tog tillsammans med
Teskedsorden fram ett häfte om barnkonventionen Jag har rätt lovar FN. Det bygger vidare på boken
och projektet Barnens planet. Vi hoppas att alla förskolor skolor och fritidshem arbetar med
barnkonventionen och helst att alla barn får ett eget häfte att rita och skriva i och att de kan ta med
sig sitt arbete och sina tankar hem.
Svenska OMEP medverkar gärna i workshops, studiedagar och annan fortbildning kring
Barnkonventionen.
Allt material utom själva barnboken finns för kostnadsfri nedladdning. Klicka på bilderna ovan eller
besök Teskedsordens hemsida
https://teskedsorden.se/barnens-planet/

