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NETTVERKSBREV NR. 16, oktober 2005 
 

Til deltakerne på studieturen til Reggio Emilia 6. – 12. november 2005.  

 
Da nærmer tiden seg for studieturen til Reggio Emilia! I den forbindelse vil vi gjerne få 

komme med en del praktiske opplysninger.  

Vi reiser sammen med det Danske Reggionettverket. Vi er en gruppe på ca. 15 nordmenn (se 

vedlagte deltakerliste), og de er ca. 55 stk, så samlet er vi ca. 70 personer. 

 

I Reggio Emilia skal vi bo på: 

 

Hotell Astoria Mercure 

Viale Leopoldo Nobili, 2 

42100 Reggio Emilia 

Italia 

 

Telefon: 00 39 0522 43 52 45 

Faks: 00 39 0522 45 33 65 

 

Hjemmesiden deres er: http://www.mercurehotelastoria.com/eng/index.asp  - det er vel verdt  

en titt! 

 

 

 

 

Siden vi ankommer hotellet til litt forskjellige tider, så foreslår jeg at vi møtes til  

mailto:Kari.Carlsen@hit.no
mailto:Tonje.Brokke@hit.no
mailto:Tonje.Brokke@hit.no
http://www.mercurehotelastoria.com/eng/index.asp


  
 

 
     Kari Carlsen                 Faglig ansvarlig                            Kari.Carlsen@hit.no                     Telefon: 35 02 64 45      

    Tonje Brokke                 Administrativ ansvarlig                 Tonje.Brokke@hit.no                   Telefon: 35 02 64 18  

 

Norsk Reggionettverk 

frokost mandag morgen den 7. november kl. 08.00 på hotellet. Da får vi bli litt kjent med 

hverandre, og programmet for uken vil også bli delt ut. Reggioinstituttet legger opp til et 

omfattende program, og kurskulturen i Italia er litt annerledes enn den vi normalt opplever her 

i Norden. Det er derfor viktig at vi innstiller oss på lange, men veldig inspirerende dager. 

Programmet vil omfatte både teoretiske opplegg og besøk på institusjoner.  Vi har blitt bedt 

om å gjøre dere oppmerksomme på at det ikke er tillat å fotografere eller ta videoopptak under 

foredrag eller ved besøk på institusjoner. 

 

Det er muligheter for å kjøpe forskjellige former for litteratur og materiale både hos Reggio 

Children og på de institusjonene vi besøker i løpet av uka. Det danske nettverket har blitt 

anbefalt å lese tidsskriftet ”Børn i Europa” og ”Samtaler med Loris Malaguzzi” for å sikre en 

førforståelse av opplegget i Reggio Emilia. Vi kan også tilby disse utgivelsene for salg 

gjennom det norske nettverket, de koster kr. 80,- for ”Børn i Europa” og 140,- for ”Samtaler 

med Loris Malaguzzi”.  

 

Våre danske tolker under oppholdet vil være professor Jørn Moestrup, Ph.d. Connie-Kay 

Jørgensen og lærer Kåre Runge. 

 

Det er viktig at du har en reiseforsikring for oppholdet dersom du får tilskudd til turen. Sjekk 

om arbeidsgiveren din har noen avtaler angående forsikring for ansatte som reiser på 

tjenestereise. Ta også med E-111 kortet som du kan få på ditt lokale trygdekontor. 

 

Når det gjelder betaling av turen, så sender vi faktura i løpet av et par dager. Det er flott om 

dere kan betale den så raskt som mulig, helst innen den 21.10, siden vi skal overføre disse 

pengene til det danske nettverket. Summen er som tidligere nevnt 16.100,-  per person, pluss 

et evt. tillegg på 1900,- for de som har bedt om enkeltrom. Jeg legger ved lista over hvem som 

deler rom med hvem, samt en deltakerliste med kontaktinformasjon. 

 

Fra den 24.10 og fram til turen må dere ta kontakt direkte med Kari Carlsen (tlf. 35 02 64 45 

eller Kari.Carlsen@hit.no  ) dersom dere har noen spørsmål, siden jeg er bortreist på den 

tiden. 

 

Vi håper at uken blir inspirerende for alle deltakerne. Vi sees i Italia! 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Tonje Brokke 

Norsk Reggionettverk, Notodden, 12. oktober 2005. 
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