VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FÖR BARNPEDAGOGISKT FORUM
Barnpedagogiskt forum (BPF) bildades 1982 som en arbetsgrupp med representanter för
universitet, stat och kommun. I augusti 2006 registrerades BPF som en ideell förening med
syfte att samla in och sprida information och kunskap om arbete i förskolor och skolor.
Arbetet har under alla år bedrivits genom möten, seminarier, föreläsningar och studiebesök
och studieresor.
I samband med årsmötet den 23 april 2014 omvaldes styrelsen: Eivor Ahl, Harriet TegardBjörck, Susanne Ekstrand, Marcis Morgensterns och Monica Hallborg Jedenberg. Som
suppleanter omvaldes Thomas Holgersson och Karin Careborg. Styrelsen omvalde inom sig
Monica Hallborg till ordförande och Marcis Morgensterns till kassör. Ordförande och kassör
är var för sig firmatecknare.
Som revisor omvaldes Yvonne Karnlind-Börjesson
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 möten för att planera och besluta om aktiviteter
och ekonomi. Styrelsen har medverkat helt ideellt utan någon ersättning.
Vid årsmötet 2014 diskuterades inriktning och innehåll i kommande aktiviteter under 2014
och 2015. De aktiviteter som vi ville satsa på var fortsatta studieresor till Bassa Reggiana och
ett fortsatt samarbete med professor PO Nilsson i form av kursen ”Våga experimentera”. Då
vi tidigare beslutat att ingå i ett gemensamt projekt med Progrettinfanzia i Italien samt Anglia
Ruskin University i Cambridge, England, insåg vi att Barnpedagogiskt forum får ägna stor del
av sin tid och energi åt projektet under förutsättning att vi får medel från EU.
Liksom under hösten 2013 fortsatte vårt samarbete med PO Nilsson, Chalmers, genom att på
nytt våren 2014 anordna en kurs ”Våga experimentera” för pedagoger inom förskola och
skola. Vissa förändringar gjordes för att bättre anpassa till deltagarnas förutsättningar. Kursen
omfattade 6 tillfällen à tre timmar. De deltagare som så önskade kunde få intyg eller 7,5
akademiska poäng. Sammanlagt deltog 17 pedagoger. Vid utvärderingen framkom det att
kursen var alltför teoretisk och behövde därför ytterligare ses över. Efter gemensam
överläggning med PO Nilsson beslutade vi att först till våren 2015 anordna en ny kurs och
med lite annorlunda inriktning.
Intresset för och önskemål om att delta i studieresor till Bassa Reggiana i Italien har ökat
under senare år. Under våren 2014 anordnade vi sammanlagt tre resor varvid en av dem var en
”öppen resa” dvs pedagoger från olika kommuner anmälde sitt intresse. Dessutom anordnade
vi två studieresor för dels Ulricehamn kommun, dels Härryda kommun. Totalt deltog ca 75
personer under dessa resor. Ansvaret för ledningen av resorna fördelades mellan
styrelsemedlemmarna i BPF; Thomas Holgersson och Monica Hallborg Jedenberg för en
grupp, Eivor Ahl och Marcis Morgensterns för en andra grupp samt Marcis Morgensterns för
en tredje grupp. Under alla resorna var Margot Björck tolk.
Som förberedelse inför resorna anordnade BPF en informationsträff den 5 maj för samtliga
deltagare då Cristian Fabbi från Bassa Reggiana introducerade verksamheten och dess
utbildningsfilosofi. Detta blev mycket uppskattat av deltagarna. Under hösten inbjöd BPF
även till en uppföljningsträff vilken dock fick ställas in p g a för få anmälda.

Med anknytning till Italien inbjöd BPF till ett seminarium där Simone Armini, atelierista i
Bassa Reggiana, skulle medverka kring temat ”Att arbeta med barn i offentliga miljöer”.
Ungefär 80 pedagoger anmälde sig till seminariet. Tyvärr blev vi tvungna att ställa in
seminariet då Simone Armini av personliga skäl inte fick resa till Sverige.
De idéer som föddes i samband med BPF:s 30-årsjubileum utvecklades till planer under 2013
och under 2014 har dessa mynnat ut i en projektansökan om EU – medel. Projektet kallas
”Young children, public spaces and democracy” (BRIC) och är ett samarbete mellan Anglia
Ruskin University i Cambridge, England, Progrettinfanzia i Bassa Reggina, Italien, och
Barnpedagogiskt forum i Sverige.
I början av hösten kom besked från Erasmus + att medel hade tilldelats. Detta innebär att
projektet totalt erhåller 406335 EURO varav 125857 EURO går till BPF. Det lokala
projektteam som bildats i Sverige består av medlemmar i BPF; Eivor Ahl, Thomas
Holgersson, Marcis Morgensterns som är administratör i projektets svenska del samt Monica
Hallborg Jedenberg som är koordinator för den svenska delen av projektet. De förskolor i
Sverige som deltar i projektet kommer från Almekärrs område i Lerum och Kärra område 1 i
Norra Hisingen Göteborg. Eivor Ahl och Thomas Holgersson är pedagogiska samordnare.
Inför arbetet med ansökan deltog BPF:s representanter i ett planeringsmöte i Cambridge i
februari och efter besked om tilldelade medel deltog samma representanter i ett möte i
Guastalla, Italien,i november för fortsatt planering. Dessutom har under året det lokala
projektteamet (Eivor Ahl, Thomas Holgersson, Monica hallborg Jedenberg och Marcis
Morgesterns) haft ett antal planeringsmöten liksom den centrala projektgruppen med
koordinatörerna från de tre länderna.
Arbetet med projektet ute på förskolorna startade med en uppföljning av det pilotprojekt om
initierades redan 2013. Representanter från de båda områdena, s k fokusgrupper har träffats
och utbytt erfarenheter. Vidare har planering och lite igångsättning skett av de första
aktiviteterna i projektet under hösten 2014.
För att kunna hålla isär intäkter och utgifter för BPF:s olika uppdrag har kassören infört två
bokföringar, en allmän för BPF och en för projektet BRIC. Då verksamheten i BPF har ökat
och därmed mycket material skapas har vi också inrättat en plats på Dropbox för att ha en
gemensam tillgång till BPF:s handlingar. Sedan några år har BPF skapat en hemsida
www.barnpedagogisktforum.se . Denna är under utveckling för att bättre kunna ge
information och möta förfrågningar.
Antalet medlemmar i BPF under året har varit 26. Medlemsavgiften har liksom tidigare varit
100 kronor. Då BPF är en ideell förening ska intäkter i samband med våra aktiviteter täcka
kostnaderna för föreningen men inte inbringa någon vinst. Detta redovisas närmare i en
ekonomisk rapport vid årsmötet.
Vid en tillbakablick på BPF:s verksamhet under 2014 kan vi i styrelsen konstatera att den
avsevärt har ökat och i stort har fokuserat på kurser, studieresor och projekt. Kännetecken för
BPF är kvalitet i de aktiviteter som erbjuds och möjligheter för pedagoger att tidsmässigt och
ekonomiskt kunna delta i dessa. Detta medför att vi bör bibehålla en balans mellan utbud och
efterfrågan.

Viktiga frågor att arbeta med under 2015 är:
• Balans mellan utbud och efterfrågan
• Hur förbättra informationen och kommunikationen med omvärlden?
• Hur engagera fler pedagoger till medlemmar i BPF?

För styrelsen
Monica Hallborg Jedenberg
ordförande

