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«Froskens hud» hentet med tillatelse fra Stefano Sturloni, barnehagen Salvador Allende, Reggio Emilia, fra prosjektet «Raneria» - 
Froskerier, presentert på kurs i Sola Kulturhus og Verkstedhallen Svartlamon, mars 2013. 

 

Nettverksbrev nr. 38, juni 2013 
 

Kjære nettverksmedlemmer, både nåværende og tidligere medlemmer, fordi vi ønsker å 
informere om at det nå finnes en spennende ny nettside med interesse for dere alle. 
 

Styret i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) ønsker dere med dette velkommen til vår 

nettside www.reggioemilia.no, som er annonsert lenge og vel, men som nå endelig er på lufta! 

Vi håper og tror at nettsiden blir et godt redskap for vårt felles arbeid og til stor inspirasjon for 

dere alle. Mye informasjon ligger allerede her, og mer kommer til med bidrag både fra oss i 

styret, fra Reggio Emilia, fra aktuelle faglige kilder og ikke minst fra dere som jobber Reggio-

inspirert i norske barnehager. Nettsiden skal utvikles videre hele tiden, og vi vil at det skal bli 

både permanent informasjon og interaktive sider, der vi kan være i kontakt med hverandre. 

 

Dere ser også vår nye logo som introduksjon på siden her, og den finnes også øverst på vår 

nettside. Vårt nettsidevertsskap er Barnehageforum, og styret har inngått en avtale om 

samarbeid for å få realisert denne nettsiden. Vi er glade for denne muligheten for samarbeid, 

som vi regner med blir til glede for begge parter. 

 

Vi ber dere om å gå inn HER og fylle ut for å få korrekte medlems-opplysninger direkte fra 

dere. Gjør det selv om dere allerede er medlemmer. De gamle medlemslistene vil bli 

kontrollert opp mot de nye. Tidligere medlemmer er selvsagt velkomne som medlemmer 

igjen. Nesten alle deler av nettsiden vil ligge åpen for alle i en introduksjonsperiode, og 
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deretter vil noen funksjoner være bare for medlemmer. Vi håper mange bruker nettsiden og 

gjør seg kjent med den og finner at dette gir god informasjon om Reggio Emilia og Reggio-

inspirert arbeid i Norge. 

 

Det som skjer: 
 

ReggioReisen 2013 20.-26. oktober 2013 
Vår årlige ReggioReise foregår i uke 43, fra 20. - 26.10.2013. Vi reiser sammen med Det 

Danske Reggio Emilia Netværk, slik vi har gjort en rekke år nå. Vi håper på så solid 

oppslutning om reisen fra norske barnehagefolk, slik at vi kan engasjere norsk tolking i tillegg 

til de danske tolkene Jørn Moestrup, Conni-Kay Jørgensen og Kåre Runge, som blir med også 

i år. Disse kommuniserer godt til norske ører, men selvsagt er det enda enklere å høre sitt eget 

språk midt i det italienske. 

 

Påmelding og informasjon finner dere her: ReggioReisen 2013. Vi håper dere er raske med 

påmelding, og hjelper til med å spre informasjon, da er det lettere å organisere. Ta gjerne 

kontakt med noen som har vært på studieturen tidligere for å få inntrykk og inspirasjon. Og 

hjelp oss med å formidle informasjon om studieturen til flere. Påmeldingsfrist er satt til 1. 

september 2013. 
 

Vedlagt til nettverksbrevet følger igjen litt generell informasjon om studieturene våre, og du 

kan gå inn på nettsiden og klikke på REGGIOREISEN, så finner du mer.  

 

REmida-kreativitet og gjenbruk, Trondheim 7. og 8. oktober 2013 er neste 

treffpunkt og tilbud fra Norsk Reggio Emilia-nettverk. Vi får besøk fra REmida i Reggio 

Emilia og norske og nordiske kolleger som forelesere. Sett av datoene, program kommer i 

august.  

 

Det som har skjedd: 
Kurset med Stefano Sturloni på Sola ved Stavanger og i Trondheim i mars 

2013 var svært inspirerende og fulle saler begge steder. De frammøtte fikk mange innspill til 

nye blikk på naturen i Reggio Emilia – å se, å undersøke, å utdype. En kort artikkel fra kurset 

ligger på nettsiden til NREN.  

 
«Froskens forvandling» hentet med tillatelse fra Stefano Sturloni, barnehagen Salvador Allende, Reggio Emilia, fra prosjektet «Raneria» - 
Froskerier, presentert på kurs i Sola Kulturhus og Verkstedhallen Svartlamon, mars 2013.  
 

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 
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Kl. 15.30 – 18.00/19.00  Institusjonsbesøk eller foredrag, prosjektframlegg 

 

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 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 på www.reggioemilia.no når nettverkets hjemmeside er i drift. 

Det er mulig å melde seg på og betale studieturen eller deler av den 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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