NETTVERKSBREV NR. 13, DESEMBER 2003

Kjære Reggio-venner!

Ormai natale si avvicina e siamo tutti impegnati con le nostre preparazioni.
Auguriamo a piccoli e grandi un buon natale e speriamo che il nuovo anno porti
pace e felicitá.
Da er julen her igjen, og alle er travelt opptatt med forberedelser på ulike plan.
Vi ønsker en god juletid for små og store, og håper det nye året bringer glede og
fred.
Jeg har talt opp, og kommet til at siden oppstarten av det Norske Reggionettverket, er det
sendt ut 12 nettverksbrev til medlemmene. Fra og med dette brevet nummerer vi fortløpende,
slik at det skal bli lettere å finne tilbake til informasjon, og forhåpentligvis innlegg og fagstoff
om arbeid i norske skoler og barnehager inspirert av Reggio Emilia-barnehagenes
pedagogiske filosofi.
Sekretariatet for Reggionettverket ligger fortsatt på Høgskolen i Telemark, Avdeling for
estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. Vi har fått en ny medarbeider, Tonje Brokke,
som fra nå av vil ta i mot henvendelser, arbeide med nettverksbrev og være
førstehåndskontakt med Reggio-interesserte rundt i Norge. Jeg vil fortsette som faglig
nøkkelperson, norsk kontaktperson til Reggio Children og til det nordiske nettverket, som før,
men Tonjes effektivitet vi forhåpentligvis gjøre det enklere og raskere å få svar på ulike
spørsmål.
Jeg håper også at vi gjennom nettverket får kontakt med så mange som mulig av de som er
opptatt av Reggiofilosofien, slik at nettverket blir det naturlige kontaktpunktet mellom ulike
institusjoner slik intensjonen er. Dere som allerede er medlemmer kan bidra til dette. Send
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gjerne en e-post eller et kort til institusjoner dere er i kontakt med, med e-postadressen til
Tonje (Tonje.Brokke@hit.no), så blir nye medlemmer registrert hos henne.
I dette nettverksbrevet skriver vi litt om planer for nettverket framover. Etter oppfordring i
forrige nettverksbrev, har vi fått tilbakemelding om spennende prosjekter i barnehager i
Trøndelag. Andre oppfordres med dette til å skrive litt om eget arbeid. Skriv det slik at vi kan
ta det rett inn i nettverksbrevet, og helst i elektronisk form, det sparer oss for arbeid. Send
gjerne med bilder, evt. bildefiler som vedlegg til e-post. Vi har nemlig også fått mulighet til å
bruke litt tid hos Ragnhild Pettersen, som til daglig arbeider med organisering av
etterutdanning og oppdragsvirksomhet her ved høgskolen på Notodden, slik også Tonje gjør.
Og Ragnhild har god kompetanse innenfor digitale medier, som vil komme nettverket til
gode.
Med dette ønsker jeg dere en fredfylt jul, og godt mot i arbeidet i året som kommer!
Hilsen fra

Kari Carlsen

(sign.)

Norsk Reggionettverk

Nettverket på NETTSTED
Vi arbeider nå med et nettsted for det norske Reggionettverket. Nettstedet vil på en bedre
måte holde dere løpende oppdatert om nyheter og tilbud. Vi vil legge ut flere nyttige lenker,
blant annet til andre Reggionettverk. Hensikten med nettstedet er også å legge liste over
institusjoner og personer som er medlemmer av nettverket, slik at det til en hver tid er mulig å
se hvem som er med, og også hvilke temaer og prosjekter dere holder på med. Vi håper vi får
dette til på en hensiktsmessig måte, slik at nettstedet blir et brukssted for Reggiointeresserte.
Nettstedet vil forhåpentlig også gjøre nettverket kjent for nye grupper.
I kjølvannet av denne ”elektronifiseringen”, vil vi be alle våre medlemmer om å sende inn
e-post adresser i den grad dere bruker denne formen for kommunikasjon. På lengre sikt
ønsker vi å sende flest mulig nettverksbrev og informasjon elektronisk. Dette vil også kunne
bidra til en mer effektiv og kostnadsbesparende distribusjon. Vi vil selvsagt fremdeles sende
ut papirversjoner av nettverksbrev til de som ikke bruker e-post/Internett.
Bøker om og fra Reggio Emilia
På Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden, har biblioteket en omfattende og oppdatert
samling av publikasjoner fra og om Reggio Emilia. De oppdaterer denne samlingen med
jevne mellomrom, og vi vil gjerne legge en lenke til bibliotekets søkebase på den planlagte
nettsiden vår. Det er mulig å søke selv i bibliotekets base gjennom BIBSYS for å se hvilke
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publikasjoner de har. Vi er også interessert i å høre deres synspunkt på Reggiolitteratur.
Ønsker dere for eksempel mer litteratur oversatt til norsk? Er det bøker/emner/utgivelser dere
savner mer informasjon om? Kom med tilbakemeldinger!
Stor konferanse med Vea Vecchi og Giovanni Piazza i mai 2004
Vi arrangerer en Nasjonal Reggio Emilia konferanse på Høgskolen i Telemark, avdeling
Notodden, 24. og 25. mai 2004. Sett av tidspunktet. Vea Vecchi og Giovanni Piazza kommer
fra Reggio Emilia for å holde foredrag disse to dagene. Foredragene blir tolket til svensk av
Anna Barsotti fra Reggio Emilia Institutet i Stockholm, og vi arbeider med å finne en som kan
dele jobben med henne og tolke deler til norsk. Vea Vecchi er tidligere atelierist fra
barnehagen Diana, og sentral i boka og filmen og lysbildeserien ”Ett barn har hundra språk”,
som de fleste vet. Hun har arbeidet med et prosjekt med utgangspunkt i maleren Alberto
Burri, sammen med barn og personale. Giovanni Piazza har gjennom en årrekke vært atelierist
i barnehagen La Viletta, og arbeidet der har vært karakterisert av skapende undersøkelse av
naturvitenskapelige fenomener. Det er i denne barnehagen prosjektet ”Fuglenes
fornøyelsespark” ble gjennomført. Sammen med barn og kolleger har Giovanni vært opptatt
av hvordan datamaskinen og vanlig tilgjengelig programvare kan bli et verktøy for barna i
deres utforsking av virkeligheten. Det er blant annet disse temaene Vea og Giovanni tar oss
med inn i på Notodden i mai.
Vi vil komme tilbake med mer utfyllende program og flere detaljer på nyåret. Forhåpentlig vil
påmelding kunne skje gjennom nettverkets nettside.
Framtidige studieturer til Reggio Emilia
Slik det ser ut nå, blir det trolig en dansk-norsk studietur i høstsemesteret -04. Vi prøver å få
innpass for en gruppe i vårsemesteret, men er ennå usikre på om det lar seg gjøre. De nordiske
kontaktpersonene skal ha et møte i januar, og da vil forhåpentligvis disse tingene avklares.
Neste nettverksbrev vil ha mer informasjon.
I forrige nettverksbrev oppgav vi web-adressen til Reggio Children: www.reggiochildren.it .
Der finner du omtale av en internasjonal konferanse som skal foregå i Reggio Emilia i
februar, og de av dere som har vært inne på siden har hatt anledning til å melde dere på.
Fristen er gått ut, men om du er svært rask, og ønsker å delta, er det verd å prøve. Muligheten
for at svaret er nei, er selvsagt til stede.
Reggioutstilling i 2005?
Vi arbeider med å få den omreisende utstillingen ”Ett barn har 100 språk” til Norge og
Notodden. Dette er et stort økonomisk løft. Sist utstillingen i en noe eldre form var i Norge,
var den innom Stavanger, Hamar og Bodø(?). Er det noen i nettverket i Midt- eller NordNorge som er interessert, eller kjenner til fagmiljø som kunne tenke seg å gjennomføre et
utstillingsprosjekt i landsdelene, så ta kontakt med Tonje Brokke for videre samarbeid.
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Spennende arbeid i Trøndelag
I Nord- og Sør-Trøndelag har Reggio-inspirerte barnehager inngått et samarbeid med Reggioinspirerte barnehager i Jämtland, og jobber med prosjektet ”Nettverksbasert
kompetanseutvikling i barnehager over landegrenser”. Aud Eli Kristoffersen er sentral person
i arbeidet. Prosjektet tar sikte på å skape kompetanseheving i personalet gjennom å dele
informasjon, utveksle erfaringer og utvikle fagkompetanse gjennom både fysiske og
nettbaserte nettverk. En annen målsetting er å bidra til å utvikle barnas delaktighet og
demokratiske tenkemåte gjennom bruk av IKT, bl. a. Classfronter og videokonferanser. Dette
prosjektet har fått støtte fra Nordens Gröna Bälte. Du kan lese mer på følgende nettside:
http://www.fylkesmannen.no/nt under ”Sosial- og familiesaker”.
Medlemskap og årsavgift
Årsavgiften for Reggionettverket for 2003 er ikke sendt ut. Det vil ikke bli sendt krav om
årsavgift for dette året. I framtiden vil den bli sendt på nyåret, så årsavgiften for 2004 kommer
månedsskiftet februar/mars. Årsavgiften for 2004 er kr. 300.Vi tar fremdeles med glede imot e-poster og brev om forskjellige prosjekt, erfaringer, tanker
og ideer på akkurat din arbeidsplass. Vi ser fram til å høre fra dere!
Vi i sekretariatet for det norske Reggionettverket vil også benytte anledningen til å ønske dere
alle en god og fredelig høytid og et godt nyttår!
Vennlig hilsen

Tonje Brokke

(sign.)

Høgskolen i Telemark
E-post: Tonje.Brokke@hit.no
Telefon: 35 02 64 18
Norsk Reggionettverk
Høgskolen i Telemark
Lærerskoleveien 40
3679 Notodden
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