Norsk Reggio Emilia - nettverk

Nettverksbrev nr. 23, januar 2009
Kjære Reggio-nettverksmedlemmer,
Godt nytt år til dere alle. Det koker av reggio-interesse rundt i Norge, og her får dere en rask
informasjon om hva som kommer av arrangementer framover. Et noe mer utførlig brev
kommer med sluttinformasjon om studietur i uke 43 om ikke lenge. Men først:

Dagskurs mandag 16. og tirsdag 17. mars:
Først på programmet er et dagskurs med Tiziana Filippini og Laura Rubizzi om pedagogisk
dokumentasjon. Kurset holdes i Porsgrunn 16. mars, og i Oslo 17. mars 2009.

Reggio Emilia og pedagogisk dokumentasjon
Synliggjøring av barnas kompetanse og pedagogenes arbeid
I Reggio Emilias barnehager har dokumentasjon en stor betydning for den pedagogisk praksisen og
barnas hverdagsliv.
Dokumentasjonen forteller om det barn er opptatt av og det de tenker. Barns lek og nysgjerrighet
har stor betydning som utgangspunkt for barns læring i Reggio Emilia. Dokumentasjonen
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tydeliggjør og er grunnlag for å reise spørsmål om hva man kan gjøre i barnehagens hverdag slik at
enkeltbarn og barnegrupper kan ta enda et skritt for å lære verden og seg selv å kjenne. Slik er
dokumentasjon et arbeidsredskap i et stadig pågående pedagogisk samspill mellom barn, og mellom
barn og voksne.
Dokumentasjonen synliggjør barna og deres kompetanse, men også pedagogenes arbeid. Den viser
hva de velger å gjøre, og tydeliggjør det de kunne velge å gjøre for å støtte barnas
oppdagelsesreiser.
Laura Rubizzi er førskolelærer i Barnehagen Diana, og Tiziana Filippini er pedagogisk konsulent
i kommunen, med veilederansvar blant annet i Diana. Disse to har samarbeidet gjennom mange år,
og gjennom kursdagen vil de dele erfaringer om dokumentasjonens verdi for barn, foreldre og
pedagoger, og også for byen Reggio Emilia.
De vil gi eksempler fra hverdagen i barnehagen, og fra prosjekter der de prosessene som har
betydning underveis i arbeidet blir formidlet. Dette gjelder verdigrunnlag, utfordringer og behov for
fordypelse, behov for tilføyelser og endring av det fysiske miljøet, som kan støtte barnas læring og
utvikling.
Tiziana og Laura er kunnskapsrike og engasjerte foredragsholdere, og deres formidling gir innsikt i
arbeidsmåtene i Reggio Emilias kommunale barnehager på en konkret og praktisk måte.
Kursholderne snakker på italiensk, og blir oversatt til norsk av Francesco Puddo.
Når: 16. mars 2009
Tid: 10.00 – 16.00
Sted: Porsgrunn, Høgskolen i Telemark, BI-Auditoriet, Kjølnes Ring 32
Pris: Ordinær pris 1250,- kr, for medlemmer av Norsk Reggio Emilia nettverk 1150,- kr
Salen i Porsgrunn tar 135 personer, påmelding fortløpende til det er fullt, vær rask!
Kurset arrangeres av Norsk Reggio Emilia - nettverk i samarbeid med Høgskolen i Telemark.

Kurset i Oslo er et samarbeid mellom Norsk Reggio Emilia - nettverk og Utviklingsforum
(Pedagogisk forum). Gå inn på http://www.utviklingsforum.no/

Studietur uke 43, 18. – 24. oktober 2009
Ennå mangler vi litt informasjon om økonomi når det gjelder studieturen i uke 43. Vi har begynt å
planlegge innholdet, og det er nå klart at vi får plass på Hotell Mercure Astoria, der vi har gode
erfaringer fra mange år tidligere. Det er mange som har vist interesse allerede og har meldt seg på.
Det ser ut til å bli en stor norsk gruppe, noe vi er glade for. Ta kontakt for påmelding til Tonje
Brokke.
Vi har hatt kontakt med et par italiensksnakkende nordmenn som vi ønsker å innarbeide som tolker
på litt lengre sikt, og satser på at i hvert fall en del av barnehagebesøkene vil bli tolket til norsk
denne gangen. Nå går kursen i riktig retning igjen, så det jeg skrev nedenfor med hensyn til
økonomi, holder forhåpentligvis stikk.
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Sitat fra forrige nettverksbrev:
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.

Nytt program fra Reggio Emilia Institutet i Stockholm
Reggio Emilia Institutet har nå kommet med sitt vårprogram. Det er spennende og rikholdig, og de
har særskilt bedt meg om å gjøre Norsk Reggionettverks medlemmer oppmerksomme på
”Utomhuskonferens” i Östersund 23. – 24. april.
For fullstendig program, se: http://www.reggioemilia.se/ , og gå inn på Vårens program.

Ny Reggioutstilling til Norden, status per januar 2009
Vi er ett skritt nærmere å få den store nye Reggioutstillingen som på engelsk heter The wonder of
learning til Norden. Medlemmer fra den Nordiske nettverksgruppa har vært i Denver i USA, der
den engelske versjonen nå er, i midten av oktober. Den nordiske gruppa har arbeidet videre, og vi
skal ha møter med Reggio Children om den nordiske versjonen i løpet av våren. Dette er et
langsiktig, men spennende arbeid og dere skal bli holdt orientert!
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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.
Hjelp oss med å spre informasjon om kurset i Porsgrunn og Oslo til flere barnehager og skoler, og
gjerne også til interesserte foreldre.

Med vennlig hilsen fra
Kari Carlsen og Tonje Brokke
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