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Remida i Reggio Emilia. Foto Karin Eskesen

Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN)
Kjære medlemmer. Vi ber nå om en ekstra innsats fra dere for å spre informasjon om
studieturen til Reggio Emilia i høst. Hvis du eller kolleger eller andre du kjenner har lyst og
mulighet til å bli med på ReggioReisen 2012, så gå inn på lenken under og meld på. Per i dag
har vi for få påmeldte til at det er mulig å gjennomføre turen fra Norge og Danmark uten
underskudd, og selv om mange har vist stor interesse, så er det bare påmelding som gjør det
mulig for oss å arrangere turen. Jeg legger ved forrige nettverksbrevs opplysninger her. Hjelp
oss å spre informasjon!

ReggioReisen 4. – 10.11.2012
Som dere har fått informasjon om tidligere 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
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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. Tidligere deltakere på studieturene anbefaler 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 ca
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 til ReggioReisen. Send lenken til
informasjon og påmelding videre til dine kontakter. TAKK

Løvetorget i Reggio Emilia. Foto Elisse Heinima
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Informasjon om høstens og vårens kurs
fikk dere i forrige nettverksbrev, og vi legger alt ut på nettsiden når den kommer på nett.

Kompetansegivende studier
Vi har fått oppfordring om å informere en gang til om følgende kurs, som har plass til ca 10
studenter til for kommende studieår. Påmelding og mer informasjon se lenke: Kunst Kultur
Kreativitet - med referanse til Reggio Emilia.
Kunst, Kultur, Kreativitet – Pedagogisk Utviklingsarbeid i Barnehagen(PUB) med
referanse til Reggio Emilia, er et gratis videreutdannings-studium ved Høgskolen i
Telemark. 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. Studiet gir
en solid innføring i arbeidsmåtene i Reggio Emilias barnehager, har vekt på eget praktisk
estetisk arbeid og utviklingsarbeid i egen barnehage.
Se lenken for 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.

Studentarbeid fra prosjektet Kunst i natur, studiet Kunst Kultur Kreativitet 2011-12.

Gi gjerne nettverket informasjon
om hva dere gjør av spennende ting i egen barnehage, og lykke til med start av nytt
barnehageår!

Vennlig hilsen Kari Carlsen
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