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Foto Kari Carlsen, Torget foran Teatro Ariosto med den nye fontenen, sommer 2010 
 
Kjære Reggio-nettverksmedlemmer – godt nytt barnehageår! 
 
Med sommer i Reggio Emilia ønsker vi dere en god høst, kanskje med mulighet for varme og 
lite klær ennå noen dager, selv om det ikke ser slik ut akkurat nå. Det er lenge siden siste 
nettverksbrev, selv om mange kortere meldinger fra oss har kommet gjennom e-posten til dere 
hele våren. De arrangementene vi annonserte i nettverksbrev nr. 30 er gjennomført, og 
nærmere rapport om det kommer snart. Nå er det tid for å gi informasjon om nye muligheter 
til møter med Reggio Emilia og aller viktigst er at:  
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STUDIETUREN 2011 i oktober har plass til flere! 
Vi håper at flere av nettverksmedlemmene og også andre kolleger i ditt område kan ha 
mulighet til å hive dere rundt og bli med til Reggio Emilia fra 23. – 28. oktober, altså i uke 43 
i år. Vi reiser sammen med det danske nettverket, og for fortsatt å få komme på studiebesøk er 
vi avhengig av at gruppa som reiser er så stor som mulig hvert år. Vi ber dere derfor også om 
å gi andre informasjon om turen.  
 
Vi kan love en flott og intens uke sammen med kolleger i barnehagene i Reggio Emilia, og 
gode foredrag, og presentasjoner av prosjektarbeid fra de som jobber direkte i barnehagene. 
Prisen har vi faktisk klart å presse ned i år, så det er billigere enn de foregående årene.  
 
Se mer om studieturen på http://www.hit.no/Reggio-Emilia der finner du også 
påmeldingsskjema lenket til. Vi oppfordrer til rask påmelding for å få plass på samme hotell. 
Velkommen til Reggio Emilia! 
   
Masterkurs PEDAGOGISTA i Reggio Emilia 
Det arrangeres for tredje år på rad et masterkurs i samarbeid mellom universitetet i 
Modena/Reggio Emilia og de kommunale barnehagene, og Webster University, USA. Tittelen 
på masteren er: “Pedagogista in educational services for early childhood” 
Studiet foregår i Reggio Emilia, delvis på universitetet og delvis i de kommunale 
barnehagene. Kurset holdes på italiensk og engelsk, og søknadsfrist er 1. september, så det er 
ikke mye tid å tenke seg om på.  
Vi legger ved informasjon der interesserte kan finne lenke til påmelding. Det er også mulig 
for italienskkyndige å gå direkte inn for informasjon og påmelding her: 
http://www.unimore.it/didattica/smaster.html?ID=135 
 
Nye medlemmer 
Nettverket har fått en hel del nye medlemmer i løpet av våren. Velkommen til dere! Jorunn 
legger ved en oppdatert medlemsliste, og vi oppfordrer dere til å ta kontakt med hverandre. 
Det er også mange barnehager som er Reggio-inspirerte uten å være medlemmer av Norsk 
Reggio Emilia-nettverk. Vi oppfordrer også til å kontakte dem for nærmere samarbeid og 
diskusjon. Om dere starter, eller har startet lokale eller regionale nettverksgrupper vil vi svært 
gjerne vite det. 
 
Norsk Reggio Emilia-nettverk, hvilke oppgaver har vi? 
Mange spør om hva de får som medlemmer av dette nettverket. I første rekke er nettverket til 
for at vi sammen skal kunne fremme de ideene og synet på barn som vi i Norge og Norden 
ellers i stor grad deler med Reggio Emilia. Vi ser på barnet som et aktivt og verdifullt medlem 
av fellesskapet, og som et menneske med krav på respekt og rett til et rikt og godt liv i 
barnehagen og skolen. Sommerens hendelser har i særlig grad aktualisert behovet for å finne 
arbeidsmåter i møte med barn og ungdom som fremmer demokrati og respekt for hverandre i 
den praktiske hverdagen. Her har pedagogene i Reggio Emilia mye å bidra med. Barn har rett 
til å leve demokratisk og lære demokratisk. 
 
Som leder av nettverket og kontaktperson til Reggio Children, ser jeg det som min oppgave å 
sørge for at flest mulig i det pedagogiske landskapet i Norge får møte erfaringene i Reggio 
Emilias barnehager direkte. Vi som har vært der mange ganger formidler våre inntrykk og 
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deler av vår kunnskap. Men ansatte, foreldre og barnehage- og skoleeiere og politikere må, i 
likhet med oss, få møte denne sterke inspirasjonskilden, som i så stor grad preger tenkning og 
praksis i mange norske barnehager. Derfor er studieturene til Reggio og de arrangementene 
med foredragsholdere som kommer fra Reggio Emilia og hit til Norge prioriterte områder for 
meg å arbeide med i nettverkets regi. Det samme gjelder også arbeidet med å oversette 
litteraturen som er skrevet i Reggio Emilia til Norsk.  
 
Konstituerende generalforsamling i november 
Inntil nå har nettverket vårt vært løst organisert rundt de aktivitetene jeg har beskrevet 
ovenfor. Mange spør etter foredragsholdere til kurs og planleggingsdager, og også veiledning 
av arbeidet i egen barnehage med folk som har god innsikt i arbeidsmåtene i Reggio Emilia. 
Nettverket har ikke en organisasjon tilsvarende Reggio Emilia Institutet i Stockholm, som har 
laget sin egen arbeidsplass med mange tilsatte som har ansvar for ulike oppgaver, og som 
driver en stor kursorganisasjon.  
 
I november i år, i forbindelse med Østlandsk lærerstevne planlegger vi konstituerende 
generalforsamling med valg av styre for Norsk Reggio Emilia-nettverk. Vi ønsker å 
formalisere organisasjonen på demokratisk vis, og trenger flere til å ta ansvar for hvordan den 
stadig stigende interessen for Reggio Emilias pedagogisk praksis skal håndteres best mulig 
her i vårt land. Dere vil få mer informasjon når flere av brikkene faller på plass, men sett 
foreløpig av ettermiddag/kveld fredag 4. november, og formiddag lørdag 5. november, vi får 
se hvilken av dagene som blir aktuell når lokale er avklart, så treffes vi i Oslo og danner 
organisasjonen vår sammen. 
 
Kari Carlsen kommer til å holde halvdagskurs på Østlandsk lærerstevne, Høgskolen i Oslo, 
trolig fredag formiddag om arbeidet i Reggio Emilias barnehager, og dere er hjertelig 
velkomne til påmelding der også selvfølgelig, så får vi en felles start om mulig. 
 
Bokutgivelser 
Samarbeidet med Fagbokforlaget og redaktør Jannike Sunde fortsetter, for å utgi 
originallitteraturen fra Reggio Emilia. En praktfull bildebok foreligger på norsk, og er en 
metodisk og estetisk interessant utgivelse (nettopp anmeldt i Bokormen – Barnehageforum): 
Barn kunst kunstnere – Alberto Burris kunstneriske uttrykk. Reggio Children.  
 

 
 
For bestilling se http://www.fagbokforlaget.no/?isbn=9788245009194 eller barnehageforum 
med medlemsrabatt. Vi har brukt boka på pensumlista for kurset Kunst, Kultur, kreativitet ved 
Høgskolen i Telemark forrige studieår, og er fornøyde med den. 
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Den gode kontakten mellom Fagbokforlaget og Reggio Children gir framtidige muligheter for 
mer av originallitteraturen fra Reggio Emilia på Norsk. Vi venter nå spent på neste utgivelse 
fra Fagbokforlaget. Det blir en bok av Vea Vecchi, der hun skriver om arbeidet i Atelieret, om 
kunst og kreativitet. Hva den norske tittelen blir er ikke helt avklart ennå. Men vi ser fram til 
den med stor forventning, og tror den kan bli nyttig i alle barnehage- og skolebibliotek for 
personalet. 
 
Angående litteratur fra Reggio Children, så foreligger det en hel del oversatt til engelsk. Hvis 
det er stor nok interesse for dette, kan Norsk Reggio Emilia nettverk være behjelpelig med å 
skaffe de mest aktuelle av disse bøkene. Jeg ber om tilbakemelding fra dere som er 
interesserte. Det finnes en del gode beskrivelser av prosjekter og utstillingskataloger med mer.  
 
Utstilling til Norden 
Nå er vi snart i havn med kontrakt om ny Reggio Emilia utstilling til Norden. Også hele denne 
våren har den nordiske utstillingsgruppa arbeidet sammen med sentrale personer i Reggio 
Emilia om en skreddersydd og spennende Nordisk utstilling. Vi skal drøfte videre på et møte i 
Reggio Emilia i september, og så regner vi med at utstillingen kommer til å vises fire steder i 
Norge fra ca 2013. Så som dere skjønner, er dette et nokså omfattende prosjekt. Og nå er tiden 
for å søke finansiering, før utstillingen kan produseres på hvert av de nordiske språkene. 
 
Kurs som kommer 
Foreløpig har vi ikke planlagt kurs med forelesere fra Reggio Emilia denne høsten, ut over 
studieturen i oktober. Vi vil imidlertid fortsette det gode samarbeidet med Utviklingsforum 
for kommende arrangement, som dere får informasjon om så snart dette avklares med Reggio 
Children. 
 
Jeg anbefaler at dere går inn på nettsidene til Reggio Emilia Institutet i Stockholm og følger 
med på høstens kursoversikt der. Det er mye spennende som foregår, og som det er fullt mulig 
å melde seg på. Se lenke nedenfor. 
 
Høgskolen i Telemark vil også i år, i oktober, starte 30sp videreutdanning for førskolelærere 
som samlings- og nettbasert studium i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen: Kunst, 
kultur og kreativitet med referanse til Reggio Emilia. Se: www.hit.no/reggio-emilia Også 
andre høgskoler arbeider med kunst, kultur, kreativitets studier. 
   
Aktuelle lenker 
Til kommunen Reggio Emilias barnehager: http://zerosei.comune.re.it 
Til Reggio Emilia Institutet i Stockholm. Se nytt program www.reggioemilia.se 
Det Danske Reggio Emilia Netværk.. www.reggioemilia.dk Se blant annet medlemsbladet 
REflektioner. 
 
Håper dette var litt av hvert å reflektere over igjen. Lykke til med deres Reggio-inspirerte 
arbeid over det ganske land! Og vurder en gang til om det er mulig å reise til Reggio 
Emilia i oktober, hvis du ikke er meldt på allerede. 
 
 
Vennlig hilsen fra Kari Carlsen og Jorunn Halvorsen 
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