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Reisebrev fra Argentina og Uruguay, 16 til 31 oktober 2010. 
Ruth Fuentes, høgskolelektor, varamedlem i styret , OMEP-Norge. 
 
Midt i oktober 2010 reiste jeg midt i den latinamerikanske våren til Buenos Aires i Argentina. 
Mitt siste besøk der var for nesten 40 år siden sist, og jeg var derfor meget spent til å møte 
folket og byen på nytt.  
  
Formålet mitt med reisen var å intervju kolleger ved barnehager i Buenos Aires, hovedstaden i 
Argentina og Montevideo, hovedstaden i Uruguay.  Alle disse kolleger hadde en tilknytning 
til OMEP’s komiteer i Argentina og Uruguay. 
 
Intervjuene var i ledd med mitt arbeid i forbindelse med en eksploderende undersøkelse og 
innhenting av data via intervjuer med tema profesjonelt skjønn i fokus. Temaet er forankret i 
mitt FoU –prosjektsarbeid. Jeg vil vite mer om hvordan profesjonelt skjønn forstås og 
hvordan førskolelærere utøver det i arbeid med barn rundt i barnehager.  
 
Planlegging av reisen og organiseringen av arbeidet var gjort i forkant i tett samarbeid med 
kollega og venn fra den argentinske nasjonalkomiteen av OMEP, Mercedes Mayol Lasalle. 
Jeg fikk også gode tips til reiseforberedelser av Liv Cranner fra norsk OMEP. 
 
I Buenos Aires startet arbeidet straks etter min ankomst.  
Mercedes Mayol Lasalle hadde organisert og tilrettelagt et interessant program hvor besøk og 
intervjuer var i sentrum. Hun hadde etablert kontakt med kolleger i diverse barnehager og 
laget avtaler for mine intervjuer med dem, de fleste var OMEP-medlemmer både i Buenos 
Aires og Uruguay. 
 
Mine informanter var pedagoger som arbeider/har arbeidet i barnehager og/eller i små 
barneskoler. Jeg var heldig og fikk intervjue 16 kolleger til sammen spredt over både Buenos 
Aires og Montevideo. OMEPs nasjonalkomiteer i disse to land har hatt et tett og godt 
samarbeid i mange år. Derfor falt det naturlig for meg å samarbeide med medlemmer i begge 
nasjonalkomiteer. 
 
De første dagene gikk med til å intervjue informanter rundt barnehager i Buenos Aires. Det 
ble også tid til mange gode besøk og berikende dialoger med kolleger som arbeider med barn 
i ulike pedagogiske virksomheter. Jeg fikk et meget positivt inntrykk av det interessante 
arbeidet som den lokale OMEP- komiteen gjør. Det er mye aktivitet!  Jeg fikk det inntrykket 
at de var glade for å møte meg– og for at jeg ville lytte til dem og deres arbeid og erfaringer. 
Det er sjelden at komiteer i disse land har økonomisk mulighet til å reise til internasjonale 
konferanser og treffe OMEP-medlemmer fra andre land.  
 
På programmet sto også et besøk i Montevideo, ca en times båttur og en time med buss fra 
Buenos Aires. Mercedes Mayol Lasalle fulgte meg opp til Montevideo og til kollegene i 
OMEP-Uruguay. Hun introduserte meg for ledelsen i OMEP-komiteen. De ventet på oss med 
en nydelig lunsj. Komiteens lokaler ligger i en staselig bygning midt i sentrum av 
Montevideo. Jeg fikk møte her både lederen av OMEP i Uruguay, Prof. Alicia Millan, og 
andre medlemmer, bla.a. Laura Camacho. Det ble også tid til intervjuer med ulike kolleger og 
et interessant museumsbesøk. Vi besøkte Museo Pedagógico JOSE PEDRO VARELA i Plaza 
Cagancha. Det åpnet første gang i 1889. Det pedagogiske museet i Montevideo ble en modell 
for liknende museer i hele Amerika. Museets viktigste rolle var å fungere som et slags 
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laboratorie for de fremtidige kvinnelige pedagoger som studerte ved “Internado normal de 
señoritas “ (Normal Internat for Frøkener”, min oversettelse.)  som lå i øverste etasje i samme 
bygning. Det ble en meget spesiell opplevelse å være der og kunne se og ta på gamle 
artefakter som ble brukt for mange år siden i skole-og undervisningssammenheng. For 
eksempel gammel undervisningsmateriell, pulter og bøker.  
 
Tilbake i Buenos Aires fortsatte arbeidet med å intervjue og besøke skoler og barnehager. 
Kollegene og ansatte på de enkelte skolene som ble intervjuet arbeider meget entusiastisk og 
deltok gjerne i både formelle og uformelle samtaler med meg. I Buenos Aires ble også mulig 
å besøke enda et interessant museum: Museo Historico Sarmiento. Her ble det mulig å lære 
mye historie og få et blikk i hvordan var livet og tradisjoner i den gamle Buenos Aires. Store 
skriftlige materiell som ble laget, produsert og tatt vare på i den tiden som det ikke fantes 
computers/data 
 
Jeg fikk også den glede av å hilse på den nåværende lederen i den argentinske OMEP-
komiteen, kollega Rut Kuitca. Vi møtt flere ganger senere til både lunsj og sosial samvær 
samt at hun fulgte meg opp til å besøke ulike barnehager for å intervjue kolleger. Det ble gode 
uformelle samtaler og intervjuer som hun var behjelpelig med å tilrettelegge og organisere. 
 
Det er givende både på det faglige og det personlige plan å knytte kontakter og besøke 
OMEP-medlemmer og komiteer i andre deler av verden. Jeg fikk vite mye om det interessante 
og spennende arbeidet som foregår ute i OMEP.verden. Det er kolleger som arbeider med stor 
engasjement i ulike pedagogiske virksomheter preget av de utfordringer som hører til et 
klassesamfunn, hvor hverdagen kan være veldig sammensatt og krevende.  
Mitt prosjektarbeid fortsetter og er nå i en bearbeidelsesfase. De innsamlede data fra Buenos 
Aires og Montevideo leses og høres og transkriberes slik at jeg kan arbeide, tolke og knytte 
materiellet til relevant faglig litteratur. Jeg ønsker å skrive en artikkel om mitt hovedtema i lys 
av hva informantene bidro med på et senere tidspunkt. 
 
Takk ti følgende kolleger: 
Mercedes Mayol Lasalle, komitemedlem i OMEP-Argentina 
Rut Kuitca, leder i nasjonalkomiteen for OMEP i Argentina 
Alicia Millan, leder i nasjonalkomiteen OMEP- Uruguay og til slutt: 
Tusen takk til alle de kollegene og informanter, de fleste OMEP-medlemmer i Montevideo og 
Buenos Aires som gjorde det mulig for meg å vite mer om profesjonelt/pedagogisk skjønn. 
 
Ruth Fuentes  OMEP- vara styremedlem - Norge. 
 


