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Norsk Reggio Emilia Nettverk 
 

Nettverksbrev nr. 28, februar 2010 
 

 

Kjære Reggio-nettverksmedlemmer 
 

 

Ett nytt år er godt i gang, med en vinter som biter fra seg de fleste steder i landet. Mulighetene 

for mye god lek i snø er i hvert fall til stede når dagene blir litt varmere.  

 

 
Jeg sender dere en vinterlig hilsen fra løven på Løvetorget i Reggio Emilia under kjølige 

forhold også der. 

 

Året vi har lagt bak oss var et aktivt ”Reggio-år” – en liten rapport 
 

Kurs 

Vi har hatt kursholdere fra Reggio Emilia vårsemesteret i Oslo og Porsgrunn med Tiziana 

Filippini og Laura Rubizzi. Nettverket har hatt samarbeid med Utviklingsforum i Oslo om 

både dette kurset, og høstkurset med Anna Barsotti fra Reggio Emilia Institutet i Stockholm, 

Liane Barnehage, Porsgrunn og Akrobaten Barnehage i Bergen. Mange interesserte og 

fornøyde deltakere på begge kurs.  

 

Studietur 
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Studieturen til Reggio Emilia i uke 43 i oktober 09 ble vel gjennomført, med over 50 norske 

deltakere. Gode opplegg og presentasjoner og spennende diskusjoner blant både norske og 

danske kolleger. Og vi får sjansen igjen. 

 

Bokutgivelser 

Samarbeidet med Fagbokforlaget og redaktør Jannike Sunde, for å utgi originallitteraturen fra 

Reggio Emilia har vært svært fruktbart: 

Reggio Children: Barns Rettigheter – en reise sett med barns øyne, kom tidlig på året 2009, 

og  

Carlina Rinaldi: I dialog med Reggio Emilia – lytte, forske, lære, kom høsten 2009. 

 

Det gir anledning til å lese disse kildedokumentene på vårt språk, noe som er viktig for å øke 

kunnskapen om hvordan de selv tenker og arbeider i Reggio Emilia. Du finner begge bøkene 

ved å følge denne lenken: 

 

http://www.fagbokforlaget.no/?kategori=h%F8yere%20utdanning&fag=pedagogikk&delfag=

f%F8rskolel%E6rerutdanning 

 

Utstilling til Norden 

Jeg har skrevet om arbeidet med å få en ny utstilling til Norden i flere nettverksbrev tidligere. 

Arbeidet går sakte, men vi nærmer oss nå en mulig kontrakt, og den nordiske arbeidsgruppa 

har hatt fire møter i 2009. Ett sammen med Reggio Children juni 2009. Det er ennå ikke 

avklart hvordan utstillingsdesign skal bli, og heller ikke hvor mange steder i Norge og resten 

av Norden utstillingen skal besøke. Men dette kommer jeg tilbake med mer informasjon om 

så sanrt vi vet mer. At det blir en flott utstilling på norsk er vi imidlertid nokså sikre på nå. 

 

Internasjonalt arbeid 

I tillegg til å holde kontakt med norske og nordiske Reggio-interesserte, har Reggio Children 

gjennom dette året ønsket å knytte de internasjonale kontaktene og nettverkene de har 

nærmere til seg i en mer formell organisasjon. Dette er det arbeidet en del med i året som 

gikk. De ønsker å knytte oss nærmere til det internasjonale Loris Malaguzzi Center. Dette 

kommer til å bli diskutert videre i 2010. 

 

Nye medlemmer 

Det er stor interesse for Reggio Emilias pedagogiske filosofi i Norge, og Norsk Reggio 

Emilia-nettverk har fått flere medlemmer. En oppdatert medlemsliste sendes som vedlegg, 

slik at dere kan se hvem som er hvor i landet. Velkommen til dere som er nye i nettverket! 

 

I tillegg til dette foregår det en masse godt faglig arbeid og kurs rundt i landet.  

 

Kurs som kommer i Norge 
Vi fortsetter samarbeidet med Utviklingsforum og Lasse Heyerdahl-Larsen, og 29.4.2010 

kommer Giovanni Piazza, tidligere atelierista i barnehagen La Viletta til Oslo for å holde 

kurs. Dette går på ettermiddagstid, og tittelen er:  

ARBEID MED NATUR OG IT I REGGIO EMILIA. 

Giovanni har tidligere vært på Notodden sammen med Vea Vecchi, og vi kan love en 

inspirerende ettermiddag! Lenke til informasjon og påmelding er her: 
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http://www.barnehageforum.no/CourseDetails.aspx?CourseId=25&CourseTitle=%20Arbeid

%20med%20natur%20og%20IT%20i%20Reggio%20Emilia 

 

Studieturen 2010 går i uke 43, 24 – 30. oktober 
Vi er heldige og har fått innpass for studietur til Reggio Emilia også i 2010. Også i år reiser vi 

sammen med Det Danske Reggio Emilia Netværk. Som i fjor regner vi med å ha med en 

norsk tolk i tillegg til de danske, som er godt trent til å snakke til oss norske.  

 

Søndag 24. – lørdag 30. oktober innbyr Norsk Reggio Emilia Nettverk i samarbeid med Det 

Danske Reggio Emilia Netværk og Reggio Children til kurs om pedagogisk filosofi og praksis 

i Reggio Emilia. Kurset foregår i Reggio Emilia, og omfatter en introduksjon til Reggio-

filosofien gjennom foredrag, prosjektpresentasjoner og besøk i barnehager. Turen har et 

innhold som er relevant for alle som arbeider med eller interesserer seg for barn, deres læring 

og utvikling. 

 

Kurset begynner søndag 23. oktober kl 18.00 med en introduksjon, og varer til og med fredag 

29. kl 17.00. Overnatting til lørdag er inkludert. Det endelige programmet får vi gjerne rett før 

eller etter ankomst til Reggio. Dagene er organisert på følgende måte: 

Kl.   9.00 – 13.00  Foredrag eller institusjonsbesøk 

Kl. 13.00 – 15.30    Lunchpause 

Kl. 15.30 – 18.00/19.00  Institusjonsbesøk eller foredrag, prosjektframlegg 

Endringer kan forekomme underveis. 

 

Denne gangen skal vi bo på Hotell Mercure Astoria, ved byparken og rett ved barnehagen 

Diana, der filmen om ”duene” Ett barn har hundra språk, ble laget. Forelesningene og 

prosjektpresentasjoner vil foregå på Loris Malaguzzi Center, ca 10 minutter å gå fra hotellet. 

Der det er arrangementer andre steder blir det satt opp busstransport fra hotellet. 

 

Samlet prisen for kurset med hotell i dobbeltværelse inkludert frokost blir i år på 17 800 

Nkr pr. person, med 300 kr i avslag for medlemmer av Norsk Reggio Emilia Nettverk.  

Tillegg for enkeltværelse er 2000 Nkr.  

Det er begrenset antall enkeltværelser, så hvis du vil sikre deg, vær tidlig ute. 

Påmeldingen er bindende.  

Depositum på 7500 Nkr faktureres ved påmeldingsfristens utløp 1. august 2010. Det er 

anledning til å betale hele summen på dette tidspunktet om ønskes. 

 

Reisen er ikke inkludert i prisen, men det er mulig å reise svært billig hvis man bestiller 

billetter tidlig. Nærmeste flyplass er Bologna. Der går det buss til togstasjonen, og derfra tog 

til Reggio Emilia. Det er også mulig å fly til Milano eller Bergamo (hit er det billigst, men 

med lengst reise til Reggio). 

 

Vi legger en lenke for påmelding direkte fra hjemmesiden til Høgskolen i Telemark, og 

sender ut lenken til dere når siden er satt opp.  

Men sett av uka, og spre informasjon! De som har vært med tidligere kan trolig fortelle om en 

intensiv og lærerik og hyggelig uke. 

 

Kurs i Reggio Emilia 
Det blir holdt noen kurs i Reggio Emilia på Loris Malaguzzi Internationale Center som holdes 

på engelsk rettet mot et internasjonalt publikum, med direkte påmelding til Reggio Children. 
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Loris Malaguzzi Center med inngangen til dokumentasjonssenteret. Foto: Karin Eskesen 

 

For aktuelle kurs se: 

Studenter og lærerkurs, på engelsk OG italiensk: 

http://zerosei.comune.re.it/inter/formrc/sp2010/index.htm 

 

Internasjonal studiegruppe 11. – 16. april 2010: 

http://zerosei.comune.re.it/inter/formrc/isaprile2010/index.htm 

 

Internasjonal sommerskole, 4. – 17. juli 2010 

http://zerosei.comune.re.it/inter/formrc/isu2010/index.htm 

 

”I dybden studie uke”  The experience of the Infant Toddler Centres and its contexts, October 

17-22, 2010. For de med erfaring fra tidligere. Engelsk OG italiensk. 

http://zerosei.comune.re.it/inter/formrc/indepth2010.htm 

 

Under hver lenke finner du informasjon og påmeldings-skjema direkte til Reggio Children.  

 

 

Håper dette var litt av hvert å reflektere over. Lykke til med deres Reggio-inspirerte 

arbeid over det ganske land! 

 

Vinterlig hilsen fra Kari Carlsen og Jorunn Halvorsen 
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