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Norsk Reggio Emilia - nettverk 
 

 

Nettverksbrev nr. 24, april 2009 
 

 

 

Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, 
 

 

 

 

Da er det forhåpentligvis vårsol, og i hvert fall god påske til dere alle. 
 

 

Studietur uke 43, 18. – 24. oktober 2009 
 

Endelig informasjon om studieturen i uke 43 ligger på følgende nettadresse, med 

påmeldingsskjema på nettsiden: http://www.hit.no/EFL/Nyheter/Reggio-tur-2009  

 

En god del har allerede meldt seg på, og jeg ber dere som har gjort det om å gjøre oss 

tjenesten å skrive dere inn i det elektroniske påmeldingsskjemaet dere også. Det sparer oss for 

arbeid, og dere ligger uansett først i køen. Vi har selvsagt også oversikt over hvem av dere 

som har startet betaling av turen allerede. 

 

Vi håper på mange deltakere fra Norge, og jo raskere dere melder dere på, jo bedre er det. Om 

vi blir tilstrekkelig mange er det muligheter for mer norsk tolking også.  

Jeg ser fram til en interessant kursuke sammen med dere i Reggio Emilia! 

 

Send informasjonen videre til mulige interesserte! 

 

 

Medlemsinformasjon 
 

De aller fleste av dere får nå nettverksbrev på e-post. Det sparer nettverket for mange penger. 

Jeg ber om at de av dere som får nettverksbrevet i posten, og som har en e-postadresse, sender 

denne til Tone.M.Tesdal@hit.no, slik at vi får den inn på medlemslista.  

 

Tone Marit Tesdal kommer til å ta hånd om medlemslister, administrasjon av studietur og 

annet framover, fordi Tonje Brokke nå har gått over i andre oppgaver. 

mailto:Kari.Carlsen@hit.no
mailto:Tone.M.Tesdal@hit.no
http://www.hit.no/EFL/Nyheter/Reggio-tur-2009
mailto:Tone.M.Tesdal@hit.no


 

 

 
    Kari Carlsen             Leder og faglig ansvarlig               Kari.Carlsen@hit.no                      Telefon: 35 02 64 45      

    Tone Marit Tesdal     Administrativ ansvarlig                 Tone.M.Tesdal@hit.no                  Telefon: 35 02  64 19  

 

Norsk Reggionettverk 

2 

 

 
Reggio Emilia og pedagogisk dokumentasjon       
Synliggjøring av barnas kompetanse og pedagogenes arbeid 

 
Kursene med Tiziana Filippini og Laura Rubizzi den 16. og 17. mars er vel gjennomført med 

fullt hus både i Porsgrunn, 230 deltakere og Oslo, 250 deltakere. 

 

Vi har fått menge tilbakemeldinger om at folk var svært fornøyde med dagene. Det er noe helt 

spesielt å få førstehåndsinformasjon. Det hadde vært flott hvis noen kunne skrive litt til 

nettverksbrevet om tanker om kurset og gjerne om ideer for eget arbeid i forlengelsen av disse 

kursdagene, og dele med oss andre. Oppfordringen er hermed sendt. 

 

 

Første bok fra Reggio Children har kommet på Norsk! 
 

Fagbokforlaget TOK tidlig i fjor kontakt med meg for oversettelse og utgivelse av bøker fra 

Reggio Children på Norsk. Arbeidet er godt i gang, og første bok har kommet: 

 

 
 
Vi er stolte over samarbeidet og resultatet, som gir mange tanker om hva barn tenker over og 

den kan gi innspill til spennende prosjekter i egen barnehage også. Spør etter boka i 

bokhandelen der du er. Flere utgivelser er planlagt. 
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Informasjon om ny Reggio Emilia - utstilling til Norden 
 

Vi arbeider videre med å få en ny Reggio Emilia - utstilling til Norden. Noen av dere har 

kanskje lest i Moderen Barndom om en utsettelse i forhold til at Reggio Emilia Institutet 

hadde planlagt åpning i 2010. Fra vår side er det viktig å få en så god utstilling som mulig til 

de nordiske landene, og det forhandles nå med Reggio Children om hvilken form den skal få. 

Dere vil bli orientert når dette arbeidet på ett eller annet tidspunkt har konkrete resultater, og 

vi skal starte arbeidet med å finne de aller beste utstillingsstedene rundt i landet. Dette skal jeg 

skrive mer om når ting er litt nærmere mål. Jeg ser fram til en flott utstilling, og vet at vi får 

det til. Det er bare et spørsmål om når.  

 

 

 

For å få informasjon om påmelding til studieturen ut så raskt som mulig, slutter vi 

påskebrevet her, og ønsker dere en god og interessant barnehage- og skolevår! 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen fra  

 

Kari Carlsen og Tone Marit Tesdal
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