Norsk Reggionettverk

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008
Kjære Reggio-nettverksmedlemmer,

En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover:

Kurs
Først på programmet er et dagskurs med Psykolog Ivana Sonchini fra Reggio Emilia. Kurset
legges til Drammen, og kunnskapssenteret Papirbredden. Gangavstand til Drammen
jernbanestasjon og flere bussforbindelser. Det er kort tid til dette skjer, men slik er ofte
samarbeidsvilkårene med Reggio Emilia, og vi er glade for å kunne invitere til kurs med en
kapasitet som Ivana Sonchini. Jeg håper derfor det er mange som kan prioritere å bli med på
kursdagen. Jeg kan garantere stort faglig utbytte.

Barn med særlige rettigheter
– ett barn er først og fremst et barn

Foto: Kari Carlsen

Kursdag med Ivana Sonchini, Psykolog i Reggio Emilias kommunale barnehager, Italia
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Tidspunkt: Tirsdag 11. november, uke 46, kl 10.00 – 15.00
Sted: Papirbredden, Drammen
Pris: 950,- inkludert kaffe/te og frukt,
850,- for medlemmer av Norsk Reggionettverk
Påmelding: Fra onsdag 1.10 ligger elektronisk påmeldingsskjema på hjemmesiden til
Høgskolen i Telemark. Se nettside:
http://www.hit.no/EFL/Kurs-og-konferanser/Barn-med-saerlige-rettigheter
Påmeldingsfrist: 1.november 2008
Ivana Sonchini er psykolog og tilsatt i de kommunale barnehagene i Reggio Emilia. Hun har
arbeidet i en årrekke sammen med personale og foreldre i forhold til barn med ”spesielle
rettigheter”, slik det er nedfelt i Italiensk lov. Italia har siden 1970 hatt en lovfestet politikk
for barnehager og skoler som ligner på vår i Norge i forhold til barn med ulike typer
funksjonshemminger. Både på bakgrunn av nasjonal lovfesting, men også som en naturlig del
av den pedagogiske filosofien i Reggio Emilias barnehager, går barn med spesielle rettigheter
sammen med alle andre barn i de kommunale barnehagene i Reggio Emilia.
I Reggio Emilia gir fokuset på barns rettigheter og synet på barnegruppa som pedagogisk
ressurs en svært spennende praksis i forhold til barn med spesielle rettigheter. Ivana Sonchini
formidler sin kunnskap med utgangspunkt i psykologisk forskning, praktisk pedagogisk
virksomhet og pedagogisk refleksjon omkring hvordan disse barna inngår i fellesskapet med
de andre som deltakere og medspillere i barnehagehverdagen.
Læring kan beskrives som en prosess der barn tilegner seg viten, ferdigheter og kunnskap
gjennom erfaringene de gjør. Disse erfaringene gjør de ved samtidig å bidra til sin egen og de
andres læring. Å lære et barn å kjenne krever åpenhet i forhold til barnets spesielle kjennetegn
og personlighet. Utgangspunktet er personligheten og ikke funksjonshemmingen. I Reggio
Emilias kommunale barnehager dannes oppfattelsen av det enkelte barnet gjennom
dokumentasjon av de læringsprosessene barnet deltar i, dets egen motivasjon, og barnet i
sammenheng med andre. Videoopptak er ett av de redskapene som kan brukes i arbeidet med
dokumentasjon, og vi vil få innblikk i arbeidsmåtene i Reggio Emilias barnehager blant annet
gjennom dette.
I møte med Ivana Sonchini får vi et innblikk i den generelle pedagogiske filosofien i Reggio
Emilia, men med fokus på hvordan det arbeides med barn med særlig behov for en tilrettelagt
hverdag, slik at de kan leve livene sine i en stadig læringsprosess, på egne premisser og best
mulig sammen med andre. Hun formidler på en interessant måte, og bruker eksempler fra sitt
arbeid i barnehagene og sin erfaring.
Professor Jørn Moestrup vil tolke gjennom kursdagen. Han har tolket for det Norske
Reggionettverket og Det Danske Reggio Emilia Netværk i en årrekke, og er vant til å formidle
til en norsk forsamling.
Kurset arrangeres i samarbeid mellom Norsk Reggionettverk og Høgskolen i Telemark
Kurs med Tiziana Filippini og Michele Zini våren 09.
Vi har fått positivt svar på at disse to, Tiziana Filippini, pedagogisk veileder i Reggio Emilia,
og Michele Zini, arkitekt, kommer til Norge i løpet av våren 09, Tidspunktet vet vi ikke ennå,
men sender det ut så snart vi vet mer. Begge disse har vært i Norge tidligere, men ikke
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sammen, og mye har hendt i Reggio siden de var her sist. Vi kan glede oss til ny konferanse
med disse to.

Studietur uke 43, 18. – 24. oktober 2009
Vi får vår norsk-danske studietur i uke 43, 2009. Mange har meldt sin interesse allerede, så
bare ta kontakt for påmelding til Tonje Brokke.
Studieturen omfatter blant annet forelesninger som gir en introduksjon til filosofien i Reggio
Emilia, faglige foredrag og studiebesøk i barnehager. Vi regner med ca 100 deltakere fra
Norge og Danmark til sammen. Foredragene blir holdt av personer med lang erfaring fra
arbeidet i Reggio Emilia, enten som pedagogiske veiledere, pedagoger, atelieristaer, eller
foreldre.
Programmet blir satt sammen slik at deltakerne får et godt innblikk i virksomheten fra mange
sider. Dette er noe de virkelig er opptatt av i Reggio når de arrangerer kurs for oss. Vi får
gjennom institusjonsbesøkene god anledning til å studere de ulike formene for pedagogisk
dokumentasjon som stadig er under utvikling.
Endelig program blir satt sammen av Reggio Children, i samarbeid med personer i det danske
og norske nettverket som for en stor del kjenner foreleserne og temaene de tar opp fra
tidligere. Slik håper vi at kurset skal bli både godt og relevant for oss. Vi inviterer med dette
førskolelærere og lærere fra barnehage og skole, annet personale i barnehage, administrativt
personale i kommunene, politikere, pedagoger fra Høgskolene, arkitekter og ellers andre som
beskjeftiger seg med og er opptatt av barn og læring, til studietur til Reggio Emilia. Vi kan
love nok en opplevelsesrik og inspirerende uke i Reggio Emilia!
Vi tar i mot påmeldinger fortløpende, og de som melder seg tidlig kommer selvsagt først på
lista. Vi regner med at prisen blir liggende ca. der den har vært de siste årene (beregn ca.
18.000 kr for kurset, hotell med frokost, tolking, transport i Reggio Emilia, og mindre
bevertning underveis i kursdagene. Dette med forbehold foreløpig, vi har ikke fått priser
enda). Reisen er ikke inkludert, men det er mye billige flybilletter hvis dere er tidlig ute. Vi er
behjelpelige hvis noen ønsker å reise i gruppe.
Mer informasjon om turen kommer i neste nettverksbrev, men nå har dere datoene, så sett av
tidspunktet.

Ny Reggioutstilling til Norden, status per oktober 08:
Vi er ett skritt nærmere å få den store nye Reggioutstillingen som på engelsk heter The
wonder of learning. Medlemmer fra den Nordiske nettverksgruppa skal til Denver i USA, der
den engelske versjonen nå er, i midten av oktober. Vi skal der vurdere hvordan og hva som
bør oversettes, hvor stort areal utstillingen trenger, og starte det konkrete arbeidet med vår
versjon, reiserute i Norden osv. Dette blir spennende, endelig blir dette til virkelighet - etter at
vi tok initiativ til en ny utstilling for ca. seks år siden. Dere skal bli holdt orientert!
Gi gjerne informasjon om Norsk Reggionettverk til kolleger og foreldre, og skulle du ikke
være medlem, så er du velkommen til å ta kontakt med Tonje, Tonje.Brokke@hit.no for
påmelding.
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Vi ønsker dere en inspirerende høst, og håper å se så mange som mulig først i Drammen og
siden ved andre arrangement, og svært gjerne i Reggio Emilia til høsten.
Hjelp oss med å spre informasjon om kurset i Drammen til flere barnehager og skoler i egen
kommune.

Med hilsen fra Kari Carlsen og Tonje Brokke
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