INBJUDAN

Föreläsning
Tid
24 oktober
18.00 – 20.00
Plats
ABF - HUSET,
Sveavägen 41
Arrangör
OMEP, Stockholm
Anmälan till
omep.stockholm@gmail.com
eller
Facebook
eller
Ulla-Britt Larsson
Ängkärrsgatan 17
171 70 Solna

VÄRNA BARNS LEKSTYRKA
Margareta Öhman leg. psykolog, familjeterapeut och
författare. Hon handleder och föreläser för både personal och
föräldrar inom förskola och skola.

Margareta har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma
liv åt den viktiga leken. Värna barns lekstyrka är
Margaretas senaste bok vars innehåll vi får ta del av.
Lekstyrka är ett begrepp som framhåller vikten av att
stärka de förmågor som krävs för att bli och vara
lekande.
Föreläsningen ger, precis som boken
förståelse för vad som krävs för att
värna och främja barns lekande.

Ange namn, e-postadress
eller telefonnummer.
Kostnad
OMEP- medlem/student 100 kr,
övriga 200 kr.
Anmälan senast
17 oktober

OBS! Meddela om betalning ska göras mot faktura i
samband med anmälan till föreläsningen. Ange då
samtidigt alla nödvändiga faktureringsuppgifter.

Välkomna!

Vad är OMEP?

OMEP är de första bokstäverna i världsorganisationen Organisation Mondial pour
l´Éducation Prescolaire, på engelska World Organisation for Early Childhood Education.

OMEP arbetar för barn i åldrarna 0-8 år över hela världen med målsättning att ge dem
de bästa förutsättningar för en god uppväxt och utbildning.

OMEP arbetar för en ökad förståelse för barns rättigheter och livsvillkor.

OMEP instiftades 1948 av FN och är en frivilligorganisation (NGO) med rådgivande status
till UNESCO, UNICEF och Europarådet. Organisationen består av nationalkommittéer och
lokala kretsar i mer än 73 länder. Svenska OMEP är en av dessa.

OMEP anordnar världskongresser, konferenser och internationella möten. Två gånger om
året kommer tidskriften International Journal of Early Childhood med aktuell forskning till
dem som prenumererar.
De lokala kretsarna kan också organisera föreläsningar.

OMEP är en medlemsorganisation öppen för alla som stöder det viktiga arbete som
OMEP gör. Du behöver inte vara medlem för att gå på våra föreläsningar, men som
medlem betalar du ett lägre pris.
Du blir medlem när du betalar avgiften som är:
200 kronor för enskild medlem, 100 kronor för studenter och pensionärer, 600 kronor för
organisation. 275 kronor till ger dig OMEP:s internationella tidskrift, International Journal
of Early Childhood.
Beloppen sätts in på Svenska OMEP:s plusgiro: 45 63 41-7
(Kom ihåg att skriva namn, adress och e-postadress på inbetalningskortet eller i
meddelanderutan, om du betalar över internet.)
Mer information kan du få genom att kontakta någon i den lokala styrelsen. Ordförande i
Stockholmskretsen är Ulla–Britt Larsson, ullabritt.larsson@ubmail.se
Välkommen som medlem!

