
1 

 

 

    Kari Carlsen             Leder og faglig ansvarlig             Kari.Carlsen@hit.no                          Telefon: 35 02 64 45      

    Jorunn Halvorsen      Administrativ ansvarlig                Jorunn.Halvorsen@hit.no                 Telefon: 35 02  64 15  

 

Norsk Reggio Emilia Nettverk 

 

 

 
Norsk Reggio Emilia Nettverk 

 

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 
 

 
Fra boka ”Barns rettigheter – en reise” den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. 

 

 

Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) 
 

Kjære medlemmer. Det er desember og inngang til advent og jul, med mange hyggelige 

aktiviteter i alle barnehager. Styret i nettverket tenker så det virvler, og det skjer mye i 

nettverkets regi. Studietur til Reggio Emilia første uke i november er vel gjennomført, og 350 

deltakere på kurs med Tiziana Filippini og Gunilla Dahlberg den 19.11 i regi av 

Utviklingsforum har gitt impulser til videre arbeid for mange deltakere.  

 

Styret i Nettverket har hatt et intenst halvår. Vi har arbeidet med å bygge opp nettverket på 

ulike måter.  Birgitte Tønsberg har tatt kontakt med mange barnehager i Oslo og omegn, og 

startet lokalt/regionalt nettverksarbeid der. Det som tar svært mye krefter og tid, er arbeidet 

med å utvikle og skaffe penger til realiseringen av den nye store nordiske utstillingen fra 
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Reggio Emilia, ”The wonder of learning”. Den kommer til å gi stoff til en rekke 

etterutdanningskurs og det vi håper i den nordiske arbeidsgruppa og i det norske styret, er at 

vi skal greie å sette barns allsidige og demokratiske læringsprosesser på dagsordenen på en 

slik måte at det skapende og kreative virkelig blir del av synet på hvordan barn og unge – ja vi 

voksne også – skaper ny kunnskap. 

 

Styret arbeider på kort og lang sikt med å få forelesere fra Reggio Emilia til Norge, og det 

gjennomførte kurset i Oslo viser at det lar seg gjøre, og vi har to konkrete forespørsler inne 

hos Reggio Children for å få til 2 – 4 kursdager ulike steder i landet i løpet av 2013. 

 

Nettsidene til www.reggioemilia.no  
Flere i styret, med Lasse Heyerdahl- Larsen, Mona Nicolaysen og Kari Carlsen er i ferd med å 

lykkes med å få den lenge omtalte nettsiden opp på lufta. Vi tror dere vil få en funksjonell, 

vakker, inspirerende og rikholdig nettside, der dere både kan hente og gi hverandre og oss i 

styret fagstoff og inspirasjon til videre Reggio-inspirert arbeid. Men tekniske ting tar tid, og 

gode løsninger skal utvikles, samtidig med at vi alle har fulle jobber å ivareta. 

 

Vi lover derfor ingen dato for lansering nå, - jeg har skrevet september til dere tidligere både i 

år og i fjor, så nå kommer den når den kommer. Og vi vet at dere kan glede dere! 

 

Kontingent for 2012 
Vi sender nå ut faktura for innbetaling av kontingent til nettverket for dette året. Jeg tenkte vi 

skulle ventet til nettsiden var oppe, slik at dere virkelig ser hva som har skjedd. Men nå tør vi 

ikke drøye lenger ut i året, om både dere og vi skal få dette inn på årets regnskap. 

 

Årsmøtet vedtok følgende satser for medlemsskap: 

Enkeltpersoner 400,-kr 

Barnehager  600,- kr 

Studenter  gratis 

 

Faktura sendes ut fra Høgskolen i Telemark i disse dager. Høgskolen fører regnskapet for oss. 

 

ReggioReisen 2013 
Vi har ennå ikke fått klarsignal fra Reggio Children om hvilken uke i 2013 vi får vår 

ReggioReise. Vi åpner likevel for påmelding, slik at de som har behov for å fordele utgifter til 

turen på to budsjettår har anledning til det. Ta kontakt til Jorunn Halvorsen om dette er 

aktuelt. Jorunn legger også ut påmelding til turen for 2013 så raskt som mulig nå, men ta 

uansett direkte kontakt med Jorunn for påmeldinger nå. 

 

Vedlagt til nettverksbrevet følger litt generell informasjon om studieturene våre. Der finner du 

også lenker til mer informasjon på nettsiden til Høgskolen i Telemark, inntil vår er på lufta. 

 

Informasjon om høstens og vårens kurs  
Vi venter på endelig bekreftelse på at atelierist Stefano Sturloni kommer til Norge igjen. Vi 

regner med at det blir i uke 11 i mars 2013. I hvert fall skal han da til Trondheim, der vi også 

legger årsmøtet vårt, trolig torsdag 14.3.2013. Hold gjerne av tiden rundt denne datoen, så gir 
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vi detaljert informasjon når vi har fått endelig bekreftelse fra Reggio Children. Vi prøver å få 

Stefano til ett sted til i Norge på samme reisen, da trolig en av dagene tidligere i uka. 

 

Vi arbeider også med å hente forelesere fra Reggio Emilia som kan formidle arbeidet de gjør 

med barn med spesielle rettigheter, som de sier i Reggio Emilia. Dette blir trolig til høsten 

2013, så følg med! 

 

Vi minner også om at Vea Vecchi kommer til å delta på NORDISKE IMPULSER arrangert 

av Utviklingsforum i mai 2013. Se Nordiske impulser 2013 .  

 
Vea Vecchi, ny bok på norsk  
Nå har den kommet!  

Vea Vecchi (2012). Blå blomster – bitre blader, Kunst og kreativitet i Reggio Emilia. Bergen: 

Fagbokforlaget 

 

Kari Carlsen i nettverket har bidratt med faglige råd i oversettelsesarbeidet og anbefaler boka 

på det varmeste! Her er det noe å hente. 
 

Gi gjerne nettverket informasjon 
om hva dere gjør av spennende ting i egen barnehage, og utnytt mulighetene i vintermørket til 

lek med lys og mørke og mange andre interessante og hyggelige ting. 

 

 

 

Styret ønsker dere alle en fredfull jul og et godt nytt år. Vi har mange 

utfordringer i arbeidet med å gi barn muligheter til et meningsfylt og 

utforskende, lystfylt og lekende liv! 
 

 

 

Vennlig hilsen Kari Carlsen 
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DEN NORSKE REGGIO-REISEN 
 

 
 

Førstkommende ReggioReise foregår i oktober 2013 
 

Norsk Reggio Emilia Nettverk arrangerer en årlig studietur, ReggioReisen, til de kommunale 

barnehagene i Reggio Emilia. ReggioReisen er en hovedkilde til direkte erfaringer og 

opplevelser i barnehagene i Reggio Emilia, og med de personene som til daglig lever og 

arbeider innenfor barnehageorganisasjonen. Vi deltar i barnehagebesøk, får presentert nye 

prosjekter og forelesninger med nøkkelpersoner i utvikling av Reggio Emilias pedagogiske 

filosofi og praksis, og møter foreldre og politikere, og selvsagt selve byen.  

Gjennom en årrekke har vi reist sammen med Det Danske Reggio Emilia Netværk. 

ReggioReisen gir anledning til å knytte faglige, sosiale og personlige bånd både innenfor 

landets grenser og med danske kolleger.  Turen har et innhold som er relevant for alle som 

arbeider med, har ansvar for og interesserer seg for barn og deres lek, læring og utvikling. 

 

ReggoReisen har følgende struktur fra år til år: 

Kurset varer fra en søndag til kommende fredag kl 17.00. Vi ankommer i løpet av søndagen, 

og samles i angitte lokaler kl. 19.00, på hotellet der vi bor -, til en introduksjon til Reggio-

filosofien og til litt informasjon om byen. Vi presenterer oss for hverandre: deltakerne, 

reiseledere og tolker.  

Det endelige programmet får vi gjerne rett før eller etter ankomst til Reggio Emilia. Foredrag 

og presentasjoner av prosjekter skjer på Loris Malaguzzi Internasjonale senter, ca 10 minutter 

å gå fra bykjernen. Der det er arrangementer andre steder, for eksempel i barnehager på 

ReMida og annet, blir det satt opp busstransport fra hotellet eller Loris Malaguzzi Center. 

 

Dagene er organisert på følgende måte: 

Kl.   9.00 – 13.00  Foredrag eller institusjonsbesøk 

Kl. 13.00 – 15.30  Lunchpause 

Kl. 15.30 – 18.00/19.00  Institusjonsbesøk eller foredrag, prosjektframlegg 
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Variasjoner eller endringer kan forekomme, litt avhengig av programmet det enkelte år. Ofte 

er onsdags eller torsdags ettermiddag åpen for ikke-planlagte aktiviteter, og det arrangeres 

ofte ekstra kulturelle og ikke minst kulinariske opplevelser. 

 

Transport 

Reisen er ikke inkludert i prisen, men det er mulig å reise svært billig hvis man bestiller 

billetter tidlig. Nærmeste flyplass er Bologna. Der går det buss til togstasjonen, og derfra tog 

til Reggio Emilia. Det er også mulig å fly til Milano eller Bergamo (som er det billigst, men 

med lengst reise til Reggio). Mer informasjon om praktiske forhold blir gitt etter påmelding. 

 

Pris 

De siste årene har pris for ReggioReisen ligget mellom 16.500 og 18.000 Nkr, noe avhengig 

av kursen mot Euro. Det er rabatt for medlemmer av Norsk Reggio Emilia Nettverk. Prisen 

inkluderer selve kurset, tolking, pausebevertning, gaver, transport i Reggio Emilia, hotell i 

dobbeltværelse inkludert frokost. Overnatting til lørdag etter kursets avslutning er inkludert. 

Tillegg for enkeltværelse er vanligvis rundt 2000 Nkr. Lunch og middager er vanligvis ikke 

inkludert, bortsett fra det som eventuelt ligger inne i programmet. 

 

Informasjon om studieturen finner du her: Reggioreisen NORGE.  

Mer informasjon er tilgjengelig fra nyttår 2013 på www.reggioemilia.no . 

Det er mulig å melde seg på og betale studieturen for kommende år før årsskiftet selv om ikke 

datoene er helt fastsatt. Hvis dette er aktuelt kontakt mailto:jorunn.halvorsen@hit.no. 

 

Styret i Norsk Reggio Emilia Nettverk ønsker deg velkommen på ReggioReisen 2013! 

 

 

Med vennlig hilsen  

Kari Carlsen 
Leder for Norsk Reggio Emilia Nettverk 
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