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Norsk Reggio Emilia-Nettverk

Nettverksbrev nr. 34, juni 2012

Til alle medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN)
Bildet ovenfor smaker av sommer og smørblomster, og er en liten bit av studenters arbeid på
kurset Kunst, Kultur, Kreativitet – pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen, som hadde
samling på Notodden sist i mai 2012. Det er en god stund siden forrige ordinære
nettverksbrev til dere, men det er denne gang et tegn på at svært mye har skjedd siden sist, og
heldigvis ikke det motsatte. Dere skal få et innblikk her.
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Styrets arbeid
Siden presentasjonen av styret og informasjon om første styremøte i forrige nettverksbrev har
det vært to styremøter i tillegg til årsmøte for nettverket i løpet av våren. Styret har behandlet
26 saker, og særlig arbeidet med etableringen av nettsider, strategi for arbeidet framover og
den Nordiske Reggio Emilia utstillingen.
Nettsiden kommer til å gi oss helt nye muligheter for samhandling mellom medlemmene, og
vi håper at den skal bli en virkelig solid faglig ressurs for dere. Vi har arbeidet en stund med
innholdet, og de tekniske løsningene er under arbeid. Mer informasjon om dette kommer så
snart som mulig. Vi gleder oss til å presentere den for dere!
The Wonder of learning – ett barn har hundre språk, utstillingen er også i godt gjenge.
Alle avtaler med Reggio Children er i orden, og tilsvarende med arkitektfirmaet som skal gi
form til den nordiske utstillingen. Kari Carlsen leder den nordiske utstillingsgruppa, som skal
ha møte i Stockholm 13. og 14. juni. Hovedtyngden av arbeidet legges nå på finansiering, der
det er et godt stykke igjen før vi er i havn. Styret i NREN arbeider med dette som en stor
oppgave framover, og de første 370 000 kronene til nettverksbygging i tilknytning til
utstillingen er på plass fra ekstern kilde!

ReggioReisen 4. – 10.11.2012
Som dere har fått informasjon om, så går vår ReggioReise i år i uke 45. Meld dere på så fort
som mulig og hjelp oss med å spre informasjon til alle som kan ha interesse av et solid
innblikk i Reggio Emilias pedagogiske erfaringer. Å komme til Reggio Emilia gir selvsagt
den aller beste kunnskapen, og ikke minst en utrolig inspirasjon til eget arbeid.
Gå inn på følgende lenke for mer informasjon og PÅMELDING:
Studietur til Reggio Emilia uke 45-2012
NÅ er det viktig at informasjon om studieturen kommer ut til mange. Ta gjerne tak i
lokalpolitikere, barnehageeiere og eventuelle foreldre som måtte være interesserte, og få dem
med. Og vi anbefaler med full støtte fra tidligere deltakere på studieturene, at det reiser minst
to fra den enkelte barnehage på samme tid om det lar seg gjøre økonomisk. Det har stor
betydning for utbyttet og etterarbeidet i egen barnehage. Noe av det som også skjer underveis
er utveksling og diskusjoner med kolleger fra andre barnehager både i Norge og i Danmark.
Vi har de siste snart 10 år reist sammen med Det Danske Reggio Emilia Netværk, og gode
kontakter er opprettet mellom ulike institusjoner i begge land.
Vi hører i blant at noen regner med at det er vanskelig å forstå dansk, men det viser seg at
dette går svært bra når man har tonet seg inn på språket etter ca en halv dag. Våre to danske
tolker Jørn Moestrup og Conni-Kay Jørgensen er vant til å snakke til nordmenn. Og (NB!)
med tilstrekkelig mange norske deltakere greier vi å få med en norsk tolk også dette året.
Vi er altså avhengige av at det er nok interesserte som melder seg på og reiser, for å kunne
legge ned så mye arbeid og penger som vi gjør for å få dette til. På siste tur vi arrangerte
hadde vi dessverre ikke mer enn i underkant av 20 norske deltakere. Samtidig har vi fått
melding fra Reggio Emilia Institutet om hvor mange norske deltakere som nå i mai reiste
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med den svenske studieturen. I år var det ca 40 norske på denne turen som totalt hadde 340
deltakere. Styret drøftet dette på siste styremøte, og vi ber dere som medlemmer om å støtte
solidarisk opp omkring det norske Reggio Emilia Nettverkets reise, slik at vi kan bli så mange
at vi både bygger nettverket og sikrer vår felles økonomi. Vi har ikke noe ønske om å bli så
mange deltakere på turen som REIs reise, men mellom 80 og 100 deltakere sammen med
danskene gir en god og oversiktelig gruppe, der det går an å bli kjent gjennom en ukes tid.
Samtidig sikrer vi økonomien på en god måte. Selvsagt vil det for enkelte som har prosjekter
på kryss av landegrensen Norge-Sverige være naturlig å dra sammen med disse kollegene
enten på svensk eller norsk tur. Men styret mener det er viktig at de aller fleste reiser på vår
studietur, og dermed bidrar til å bygge Norsk Reggio Emilia Nettverk.
Vi regner med at nettsiden vår gjør informasjon mer tilgjengelig og også rekker langt ut over
nettverket, så det blir spennende å se til neste år. Men før det: Hjelp til med å sikre årets tur
ved å bidra til å spre informasjon. Send lenken til informasjon og påmelding videre til dine
kontakter. TAKK

Spørreundersøkelsen til medlemmene
Som dere vet er det sendt ut en spørreundersøkelse til dere omkring faglige ressurser,
forelesere og muligheten for å ta i mot studiebesøk. Vi fikk inn 27 svar – TAKK til dere som
ga respons. Dette er et viktig ledd i muligheten for videre formidling av både foredragsholdere
og mulige studiebesøk til andre barnehager. Dette kommer til å synes på nettsidene til høsten.
Vi benytter anledningen til å oppfordre dere som ikke har svart om å gjøre det ved å fylle ut
og sende vedlegg til Jorunn Halvorsen.

Årsmøte 2012
Det ble avholdt årsmøte i Oslo den 9.5.2012. Referat fra Årsmøtet er lagt ved nettverksbrevet
som vedlegg.
Neste årsmøte er planlagt til februar 2013, i forbindelse med et kurs med Stefano Sturloni i
Trondheim i uke 7, trolig den 13. eller 14. februar. Merk av datoene, og vi håper på mange
deltakere både på kursdagen og på årsmøtet. Dette er også en del av vår nettverksbygging.
Presis dato kommer så snart vi får endelig bekreftelse fra Reggio Children.

Kurs høsten 2012
Vi regner med å få Tiziana Filippini til Oslo den 19.11.2012. Det er Utviklingsforum som
står som arrangører for denne kursdagen, og vi vet at Gunilla Dahlberg også er foreleser
denne dagen. Følg med på informasjon som kommer her: Utviklingsforum

I 2013 kommer:
Som nevnt Stefano Sturloni i februar, og på Nordiske Impulser arrangert av Utviklingsforum
kommer Vea Vecchi. Så her er det bare å henge på.

Ny bok fra Reggio
I løpet av høsten kommer Vea Vecchis nye bok oversatt til norsk på Fagbokforlaget. Vi gir
mer informasjon når den er her!
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Tiziana Filippini og Stefano Sturloni kommer til
Norge henholdsvis i november2012 og februar 2013.
foto Kari Carlsen

Kompetansegivende studier
Kunst, Kultur, Kreativitet – Pedagogisk Utviklingsarbeid i Barnehagen(PUB) med
referanse til Reggio Emilia, er et studium som tar opp tredje kull ved Høgskolen i Telemark
i disse dager. Oppstart er den 17. oktober 2012. Dette er et 30sp kurs som er nett- og
samlingsbasert. Første år var det 25 entusiastiske studenter som alle gjennomførte, og
inneværende år er det 19 studenter. Studiet gir en solid innføring i arbeidsmåtene i Reggio
Emilias barnehager, har vekt på eget praktisk estetisk arbeid og utviklingsarbeid i egen
barnehage.
Se mer om studiet, og spre informasjon til andre som kan ha interesse av denne
innfallsvinkelen til Reggio Emilias filosofi og praksis, kombinert med utvikling av egen
kunnskap og praksis: Kunst Kultur Kreativitet - med referanse til Reggio Emilia.

Her en ivrig vestlandsgruppe KKK-studenter i
sving med Kunst-i-natur-prosjekt, mai 2012.
foto Kari Carlsen

Vi ønsker dere en god
til høsten!

lang sommer og ser fram til nye utfordringer og gleder

Vennlig hilsen Kari Carlsen
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