Norsk Reggio Emilia-nettverk

Nettverksbrev nr. 26, oktober 2009
Kjære Reggio-nettverksmedlemmer,
Det er fredag 16.10, rett før avreise til Reggio Emilia og studietur 2009 for en gruppe på over 50
norske og ca 30 danske deltakere. Jeg har nettopp mottatt det detaljerte programmet, og en
spennende uke med tittelen ”Dialoghi sull’ educazione” – Dialoger om oppdragelse (og opplæring,
læring).
I forrige nettverksbrv skrev jeg om begynnende planer for høsten i samarbeid med Utviklingsforum,
Pedagogisk forum, og videre samarbeid med Fagbokforlaget om oversettelse av flere bøker fra
Reggio Emilia. Dette har båret frukter, med kommende kurs og utgivelse
Sekretariatsfunksjonen blir ivaretatt av Jorunn Halvorsen, Jorunn.Halvorsen@hit.no , og all
korrespondanse angående Studietur til Reggio Emilia, vi regner med å få en i 2010 også,
medlemsskap osv. rettes til henne.
I siste brev oppfordret jeg til å dele erfaringer med hverandre, og gjerne sende lenker og små
beskrivelser av arbeidet deres til oss, slik at vi kan videreformidle til alle. Det er ikke mye som
kommer inn fra dere, men en respons på barnehage som gjerne tar imot besøk har jeg fått. Mer om
det siden. Jeg benytter anledningen til å vise til arbeid i Trondheim kommune, gratulerer med bra og
systematisk arbeid til nettverksmedlem Ann Sylvi Olsen og mange gode samarbeidspartnere, se her:
http://www.trondheim.kommune.no/remida/

Kurs i Oslo tirsdag 24.11.09
Carlina Rinaldi: Verdier og pedagogiske valg i Reggio Emilia
Vi har vært så heldige å få Carlina Rinaldi til Oslo i samarbeid med Utviklingsforum. Påmelding
skjer gjennom Utviklingsforums nettside:
http://www.barnehageforum.no/coursemain.aspx
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Kursomtale
Carlina Rinaldi presenterer sitt syn på de verdier og prinsipper som utgjør grunnlaget for
barnehagevirksomheten i Reggio Emilia. Hun gir eksempler på hvordan disse verdiene og
prinsippene kan gi veiledning i de pedagogiske valgene. Foredraget tolkes til norsk.
Carlina er rådgiver i Reggio Children og professor ved universitetene i Modena og Reggio Emilia.
Carlina Rinaldi er bokaktuell med norsk utgivelse på Fagbokforlaget, og boka vil være på plass på
kurset. Se mer omtale nedenfor.
INSPIRERT AV REGGIO EMILIA I 15 ÅR - I TEORI OG PRAKSIS
Liane barnehage er en 3 avdelings privat barnehage i Porsgrunn som ble startet for 18 år siden.
Barnehagen har vært inspirert av Reggio Emilias pedagogiske filosofi siden 1994. Det hele startet
med prosjektet Blikk for barna. Prosjektet ble ledet av Kari Carlsen. Denne inspirasjonen har blant
annet handlet om menneskesyn, læringsmiljø, materialer, prosjekt og utviklingsarbeid.
Liv Lio (daglig leder og pedagogista), Hilde Arnesen (pedagogisk leder og atelierista) og Tove
Svartangen Hegna (fagarbeider) viser hvordan dette skaper grunnlag for refleksjon over gen praksis
med materialer, kreativitet og miljøvern.
Mange av dere var på kurs med Tiziana Filippini og Laura Rubizzi i vår, og mange deltok på kurs i
Drammen og opplevde Ivana Soncini snakke om Barn med spesielle rettighet for ca ett år siden. Nå
er sjansen til å møte Reggiopedagogikk direkte fra Reggio her igjen.
Direktelenke til kursomtale og påmeldingsmulighet er:
http://www.barnehageforum.no/CourseDetails.aspx?CourseId=37&CourseTitle=%20Verdier%20og
%20pedagogiske%20valg%20i%20Reggio%20Emilia

Kurs på Østlandsk lærerstevne
Kari Carlsen: Reggio Emilia – å bygge kunnskap i et lærende fellesskap
Oppstart: 31.10.2009 13:00
Gjennom inspirasjon fra de kommunale barnehagene i Reggio Emilia får norsk barnehage og skole
innblikk i en pedagogisk praksis der det forskende barnet og den forskende pedagogen utvikler
kunnskap individuelt og i grupper. Estetisk handling er et vesentlig element i måten å bygge
kunnskap på i Reggio Emilia. Kurset gir en innføring i den pedagogiske filosofien, og praksisen
som er i stadig endring i et pågående utviklingsarbeid. NB: Kurset er flyttet til lørdag 31.10. kl.
13.00.
Kari Carlsen er 1. amanuensis ved Høgskolen i Telemark. Hun har arbeidet med Reggio Emilia
filosofien sammen med barnehager siden 1984. Kari Carlsen er den norske kontakten til den
internasjonale organisasjonen Reggio Children.
Påmeldingsfrist: 27.10.2009
Lenke til kursomtale og påmelding:
http://www.ostlandsklarerstevne.no/index.php?ID=3&lang=nor&displayitem=716&module=sevu&
type=1
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Ny utgivelse fra Fagbokforlaget
Carlina Rinaldi: I dialog med Reggio Emilia
Pris: 319,–

Barnehagene i Reggio Emilia i Italia er anerkjente og lovpriste for sitt enestående
utdanningssystem. Carlina Rinaldi er tidligere leder for det pedagogiske arbeidet ved de kommunale
barnehagene i Reggio Emilia og etterfølger av Loris Malaguzzi (en av det tjuende århundrets
fremste pedagogiske tenkere). Hun er internasjonalt kjent for sitt arbeid innen feltet
barnehagepedagogikk og har forelest om temaet over hele verden.
Denne boka inneholder et utvalg av Rinaldis viktigste artikler, foredrag og intervjuer fra 1984 og
frem til i dag. Hvert av bidragene har en innledning som plasserer teksten i sin sammenheng.
Tekstene tar opp en rekke spørsmål:
• Hvorfor er lyttepedagogikk, pedagogisk dokumentasjon, deltakelse og utforskning så viktige
begreper i Reggio Emilia?
Hvordan praktiseres de?
• Hvordan kan læreren utnytte kunst og kreativitet på best mulig måte?
• Hva er det som er så spesielt med Reggio Emilia?
Mot slutten av I dialog med Reggio Emilia intervjues Rinaldi av Peter Moss og Gunilla Dahlberg.
Her diskuterer Rinaldi sitt nåværende arbeid og reflekterer rundt Reggios fortid, nåtid og fremtid.
Denne boka er viktig lesning, ikke bare for dem som studerer og arbeider med
barnehagepedagogikk, men også for alle som er opptatt av de store temaene læring, barndom og
barnehagens og skolens plass i et demokratisk samfunn.
Carlina Rinaldi er rådgiver i Reggio Children, professor ved universitetene i Modena og Reggio
Emilia, og medlem av kommunestyret i Reggio Emilia.
Lenke til bestillingsside:
http://www.fagbokforlaget.no/?isbn=978-82-450-0857-9
Samarbeidet med Fagbokforlaget fortsetter. Jeg håper mange av dere har fått tak i boka
Rettigheter, og har gledet dere over den. Vi har også videre planer for nye oversettelser. Nå arbeider
vi med boka ”Children, art and Artists”. Det blir en stor og vakker og innholdsrik bok. Det er en
stor glede at Fagbokforlaget har tatt kontakt for å få oversatt kjernelitteratur fra Reggio Emilia til
Norsk. Det gjør tankene og beskrivelsene av virksomheten tilgjengelig for oss alle på en helt annen
måte enn tidligere. Gi gjerne tilbakemelding på bøkene, hvordan dere bruker dem, og om det er
andre bøker dere kan anbefale oversatt.
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Spør etter bøkene i bokhandelen der du er eller bruk nettet.

Hva kan dere bidra med?
Jeg tar med følgende oppfordring fra forrige nettverksbrev:
Jeg får en hel del henvendelser der barnehager har behov for foredragsholder som kan formidle
måter å bruke inspirasjon fra Reggio Emilia på. Mange har lyst til å dra på studiebesøk i andre land
i Norden, men kan egentlig av faglige grunner like gjerne besøke hverandre. En del barnehager har
skrevet at de tar i mot besøk for fagdager og lignende i egen barnehage. Jeg får også henvendelser
fra enkeltpersoner i utlandet og gjennom det internasjonale nettverket om personer eller grupper
som ønsker å se Reggioinspirerte barnehager og skoler i Norge.
Skriv en e-post til Jorunn, gjerne med kopi til meg, der du setter deg/barnehagen med kontaktperson
på en eller flere av følgende lister:
1. Barnehagen tar gjerne i mot studiebesøk
2. Person XX tar oppdrag med å holde foredrag om inspirasjonen fra Reggio Emilia
3. Person XX tar oppdrag med å formidle erfaringer fra reggioinspirert arbeid i egen
institusjon.
4. Vår institusjon vil gjerne ha nettadressen tydelig tilgjengelig for nettverksmedlemmer og
andre gjennom nettverket.
Ta med om det er mulig å ta i mot engelsktalende besøkende, eller gjerne om dere har andre
språkkunnskaper i personalet. Spansk er aktuelt for kontakter i Latinamerika som allerede har
uttrykt ønske om å komme. Skriv gjerne litt om hva dere helst vil snakke om eller formidle.

Med vennlig hilsen fra

Kari Carlsen og Jorunn Halvorsen
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