Barnens planet är en succé

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 har under 2018 lanserats 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.

Öppen lansering i oktober 2018
Den 23 oktober 2018 var det dags för en öppen lansering av Barnens planet i Dieselverkstan i Nacka.
I samarbete med biblioteket inbjöds förskolebarn, pedagoger, press och andra intresserade till en
presentation av boken. Homero Alvarez var på plats tillsammans med sin musikerkollega Caroline
Schröder liksom en av förskollärarna från Örnens förskola Nasmah Khandi, som berättade om hur det
gick till att ta fram boken. På plats var två förskolor och deras förskolepedagoger, förskolebarn med
sina föräldrar och andra intresserade.
Nu kan du börja arbeta med Barnens planet. Du hittar boken, handledningen och musiken på
www.teskedsorden.se/
Ingrid Engdahl, ledamot i styrgruppen för Barnens planet

BARNENS PLANET
Svenska OMEP driver tillsammans
med Teskedsorden, Rädda barnen
och Gothia fortbildning ett projekt
som har som målsättning att stödja
förskolans arbete med att synliggöra normer, mångfald och allas
lika värde på ett roligt och
fantasifullt sätt.
Vi har anlitat författaren och musikern
Homero Alvarez att skriva och illustrera en fantasifull bok tillsammans med
förskolebarn, för förskolebarn. Vi tackar
förskolan Örnen i Botkyrka kommun för
er medverkan i projektet. Det interaktiva
materialet består av en barnbok, musik
och en handledning, och vi vill med
dessa på ett kreativt och tillgängligt sätt
inspirera förskolepedagoger att diskutera
och arbeta med de här viktiga och ibland
svåra ämnena i förskolan.
Projektet sprids först och främst i regionerna Skåne, Blekinge, Värmland, Kalmar, Dalarna och
Västra Götaland. Under 2018 kommer materialet att spridas till förskolorna i dessa regioner
tillsammans med en inbjudan till en konferens för förskollärare och övrig personal i förskola,
tjänstemän i kommunerna och beslutsfattare.
Mer information om projektet hittar du på teskedsordens hemsida där du kan även ladda ner
Handledningen och även klicka fram musiken. www.teskedsorden.se/for-skolan/forskola/
Text: Ingrid Engdahl och
Margareta Blennow
Genom sånger, drömmar och hisnande fantasier upptäcker barnen sina olikheter,
bråkar i matkön och är superhjältar. När barnen plötsligt möter motstånd måste
de själva hitta ett sätt att få de vuxna att lyssna. Men vilken planet är egentligen
Barnens planet

