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Gode reggiovenner!
Det blir sommer etter et innholdsrikt år for oss alle. Mye spennende foregår i barnehager og skoler med
inspirasjon fra Reggio Emilia, og mye solid arbeid er gjort i året som har gått. Vi har hatt noen gode kurs med folk
fra Reggio Emilia i samarbeid med Utviklingsforum. Dette arbeidet fortsetter og utvikles framover til beste for dere
alle håper vi på.
Og nå er det tid for ferie for små og store.
Studieturen, meld deg på, spre informasjon
Min viktigste melding til dere nå gjelder studieturen til Reggio Emilia 24. – 29. oktober 2010. Hotellet vi skal bo på
vil allerede nå ha delbetaling for å fortsette å holde av de plassene vi har bestilt, så her er det bare å melde seg på
om du planlegger å bli med. Vi tar i mot påmeldinger til vi sammen med det Danske Reggio Emilia Netværk har fylt
opp plassene mot ca 80 personer. Men vær kjappe slik at vi ikke mister hotellet vårt. Og vi er svært glade for å få
spredd informasjon om turen til flere. Bruk lenken: www.hit.no/Reggio-Emilia
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Samarbeidet med Fagbokforlaget fortsetter, og stadig nye bøker fra Reggio Emilias egen produksjon kommer ut på
norsk. Nå i juni kommer Barn, kunst og kunstnere, en bok som vil komme på flere pensumlister vil vi tro. Se
Fagbokforlagets nettsider.
Nordisk Reggio Emilia utstilling, status
Mye tid og energi i dette året har gått med til å arbeide med å få en ny utstilling fra Reggio til Norden. Nå er vi ved
en milepæl i møte mellom den nordiske utstillingsgruppen og Reggio Children i juli 2010. Om dette møtet går som
vi håper, starter vi til høsten med et massivt arbeid for å finansiere en helt ny design for en 500 kvadratmeter stor
utstilling som i innhold tilsvarer den Amerikanske utgaven av ”The Wonder of Learning”, som dere kan finne fra
Reggios egne hjemmesider. Men formen skal bli helt annerledes om dette faller positivt ut! Sammen med
finansieringsarbeidet, starter vi søket etter store, vakre og veletablerte lokaler som kan huse denne utstillingen,
foreløpig planlagt til 4-5 steder i Norge.
Dere får høre mer om dette når sommeren er over, og når vi vet om vi kan følge ideen vi har om å engasjere lokale
reggio-entusiaster på de utvalgte utstillingsstedene. Da kommer vi til å be om assistanse til både å finne de gode
utstillingsstedene (som Reggio Children skal godkjenne før vi kan gå videre til realisering), og til arrangement rundt
utstillingen når så langt kommer.
Nytt studium med atelierista-profil
Kunst, kultur og kreativitet – med referanse til Reggio Emilia er et nytt
studium ved Høgskolen i Telemark innefor rammen av Pedagogisk
utviklingsarbeid i barnehagen (PUB). Studiet er samlings- og nettbasert, og
vi kommer til å ha to samlinger per semester. Det er planlagt å få forelesere
fra Reggio Emilia opp til oss en gang per semester.
Studiet er rettet mot å utvikle egen praktisk og estetisk kunnskap og
ferdighet, og til arbeid med pedagogisk dokumentasjon. Atelieristaperspektivet fra Reggio Emilia blir en viktig innfallsvinkel i studiet.
Vi vet at mange har etterspurt et slikt kurs i Norge, så interessen er stor. Her kan du finne mer informasjon.

Med ønske om en god sommer til dere alle!
Hilsen fra Kari Carlsen og Jorunn Halvorsen
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