INBJUDAN TILL SVENSKA OMEP:s GÖTEBORGSKRETS
FÖRELÄSNINGAR – VÅREN 2020
Plats: Pedagogen, hus A, Kjell Härnqvistsalen Adress: Västra Hamngatan 25

MÅNDAG 30 MARS kl 17:30 - 19:00
RÄTTIGHETSBASERAD FÖRSKOLA - BARNET SOM RÄTTIGHETSBÄRARE
med Karolina Åkesson och Mia Östlund
Karolina Åkesson och Mia Östlund kommer i sin föreläsning att berätta om sitt arbete på sina förskolor
med att varje barn ska förstå sina rättigheter och vad det innebär. Det är viktigt att barnen är
medvetna om vad det står i barnkonventionen. Rättighetsbaserad förskola, innebär ett arbetssätt för
att implementera barnkonventionen i den dagliga undervisningen (verksamheten). En av effekterna är
att familjer involveras i arbetet genom barnens projektarbete på förskolan. Karolina och Mia berättar
om sin resa från en liten kommunal förskola till ett helt förskoleområde som satsar på att göra barnen
till rättighetsbärare.
Karolina Åkesson och Mia Östlund är förskolerektorer vid förskolorna Kunskapshuset, Dannemannen,
Västerbo och Skogsgläntan i Eslövs kommun.

TISDAG 21 APRIL kl 17:30 – 19:00
HUR BARN FÅR OCH TAR TILLTRÄDE I LEK med Ulla Jivegård
Ulla Jivegård föreläser om de sociala aspekterna av förskolebarns återkommande aktiviteter, som kan
kasta ljus över hur förskollärare och barnskötare ska kunna stötta alla barn till att kunna utveckla
social kompetens. Både vad det gäller tillträde till och att behålla såväl sina aktiviteter som sitt
deltagande i aktiviteter. Speciellt diskuteras hur barn som av olika anledningar hamnar utanför
kamraternas aktiviteter kan stödjas samtidigt som aktiviteten i sig ges möjligheter att utvecklas vidare.
Ulla Jivegård är förskollärare med en färsk licentiatavhandling om barns egenorganiserade gemensamma aktiviteter.
Publikationer: Jivegård, U. (2018). Tillträde, förhandling och deltagande i förskolebarns egenorganiserade gemensamma aktiviteter.
Https://gup.ub.gu.se/file/207659 (Licentiatavhandling). Göteborg: Institutionen för pedagogik,
kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

VARMT VÄLKOMMEN!
Kostnad per föreläsning och person är 75 kr för medlemmar och 150 kr för ickemedlemmar.
Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris.
Ange vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem. Betala gärna med faktura,
i så fall ange fakturaadressen. Anmäl via mail till göteborgskretsen: ullgus@icloud.com
Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats.

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 (IJEC) 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 arbetet som OMEP
gör. Du behöver inte vara medlem för att gå på våra föreläsningar men som medlem betalar
du ett lägre pris.
Mer information om OMEP kan du få genom att besöka vår hemsida www.omep.org.se
Du kan även kontakta ordförande i Göteborgskretsen bibi.karlsson51@gmail.com

Välkommen som medlem!

Du blir medlem när du betalar årsavgiften som är:
200 kronor för enskild medlem, 100 kr för studenter och pensionärer,
600 kronor för organisation, 275 kronor till ger dig OMEP:s internationella tidskrift IJEC,
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.

