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Nettverksbrev nr. 32, oktober 2011 
 
 
Kjære Medlemmer 
 
 
Konstituerende generalforsamling 4. november, 2011. 
I nettverksbrev nr. 30, august i år skrev vi om den planlagte formelle konstitueringen av 
Norsk Reggio Emilia-nettverk som forening. Dette er ett viktig skritt for å aktivisere 
medlemmene i nettverket, både til demokratisk innflytelse, til å få mer utbytte av hverandre, 
og dermed også til å ta mer ansvar for at nettverket fungerer best mulig for å sette Reggio 
Emilia-inspirert pedagogisk virksomhet på dagsordenen i Norge.  
  
Hvilket lokale vi skal møtes i avhenger av hvor mange som melder seg på til 
generalforsamlingen. Men møtestedet blir i Oslo sentrum, 4. november, og vi regner med at 
tidspunktet blir kl. 18.00. 
 
Vi arbeider med forslag til vedtekter og sammensetningen av det første styret, og regner med 
å sende ut sakspapirer i uke 42, slik at dere har dem 14 dager før møtet. 
 
Jorunn Halvorsen er sykemeldt for tida. Derfor er ikke medlemslista korrigert etter de siste 
inn- og utmeldingene. Tonje Brokke tar Jorunns oppgaver inntil videre. Vi jobber med saken 
for å fange opp de nylig påmeldte, og ber dere om å være overbærende hvis dere ikke skulle 
hatt dette nettverksbrevet.  
 
Dette er et nytt og viktig skritt for nettverkets medlemmer og ledelse. Jeg ser fram til å møte 
så mange som mulig av dere den 4. november. Etter generalforsamlingen prøver vi å finne et 
sted å spise sammen. Rask påmelding er viktig for å finne et lokale som passer, og også et 
mulig spisested som kan ta imot oss. 
 
Påmelding til Generalforsamlingen skal skje til Tonje.Brokke@hit.no, skriv 
Generalforsamling RE-nettverk i emnefeltet på e-posten. 
 
Vel møtt! 
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Møteplass 4. november på Østlandsk lærerstevne? 
Kari Carlsen kommer til å holde halvdagskurs på Østlandsk lærerstevne, Høgskolen i Oslo, 
fredag ettermiddag fra 13.00 – 16.00 om Å stimulere barns erkjennelsesprosesser – den 
viktigste oppgaven i Reggio Emilias barnehager. Dere er selvsagt hjertelig velkomne til 
påmelding der hvis det passer, så får vi en felles start før generalforsamlingen. Dette er ikke et 
arrangement i regi av Norsk Reggio Emilia-nettverk, så det er dessverre ikke rabatt for 
medlemmer her. Se: http://www.ostlandsklarerstevne.no/index.php?ID=34  
 
 
 
Vennlig hilsen Kari Carlsen 


