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Foto: Fie von Krogh, Fra inngangspartiet til Loris Malaguzzi Internasjonale Center. 

 
 

Nettverksbrev nr. 39, desember 2013 
 

Med dette bildet fra Reggioreisen 2013, ønsker styret i Norsk Reggio Emilia-nettverk alle 

medlemmer en god jul og et godt nytt år. Året som har gått har vært et aktivt år for styret, og 

både organisering av kursvirksomhet, Reggioreisen, arbeid med å få nettsiden vår opp og gå, 

har vært interessant og arbeidskrevende. Vi håper at dere har fått utbytte av dette. Nedenfor 

kommer litt informasjon om aktivitetene som er gjennomført, og også informasjon om de som 

kommer i løpet av 2014. Ennå er ikke alle avtaler om kommende hendelser i havn, men vi ser 

fram mot et nytt år med Reggio-inspirasjon. 

 

Nettside og Facebook 
Arbeidet med å gjøre nettsiden vår www.reggioemilia.nostadig mer informativ og funksjonell 

pågående stadig. Vi jobber nå særlig med å utvide de faglige ressursene under FAGLIG-

fanen, slik at dere får tilgang til så mye som mulig av det som er skrevet på norsk og også noe 

nordisk om Reggio Emilia og Reggio Emilia-inspirert arbeid her i Norge. I den 

sammenhengen vil vi svært gjerne ha tips fra dere, om dere har lest noe dere mener bør ligge 

på våre nettsider som ressurser for fler. Vi tar selvsagt også gjerne i mot kommentarer og 
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«anmeldelser» av bøker dere har hatt nytte av som er koblet til Reggio Emilias pedagogiske 

filosofi, for publisering på nettsiden. Da tar du kontakt til styremedlem Nina Odegard, som 

er vår nettsideredaktør. Du finner e-post til henne på nettsiden. Vi tar selvsagt også i mot ideer 

til saker som det er viktig å dele med fler, prosjekter dere holder på med, ønsker om 

samarbeid rundt bestemte temaer og så videre. Her er det også Nina som tar imot saker til 

nettsiden. 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. 

 

Vi oppfordrer dere igjen til å klikke dere inn på BLI MEDLEM og oppdatere 

medlemsinformasjon, hvis dere ikke har gjort det allerede. Dere vil da få en svarmelding fra 

Barnehageforum og ikke direkte fra oss, ettersom vi er gjester på deres hovednettsystem. Bare 

slik at dere ikke blir forbauset over det.  

 

Norsk Reggio Emilia-nettverk er nå også på facebook. Fullstendig lenke er: 

https://www.facebook.com/pages/Norsk-Reggio-Emilia-

Nettverk/322092714524432?ref=stream  

 

Det er flott hvis dere går aktivt inn og bruker denne siden. Foreløpig er det styremedlemmene  

Mona Nicolaysen og Nina Odegard som er ansvarlige for sidene. 

 

ReggioReisen 2013 20.-26. oktober 2013 

Vi hadde en flott reise til Reggio Emilia i oktober 2013. det har aldri vært flere norske med 

tidligere i vårt Dansk-Norske samarbeid, hele 60 pedagoger og administratorer og 

høgskoletilsatte hadde en spennende uke med masse inntrykk og gode diskusjoner. Underveis 

ble det knyttet nye kontakter, og flere grupper hadde møtepunkter over en bedre middag i 

løpet av uka, blant annet 13 personer fra Rogaland, som nå holder kontakt med hverandre. 

Likeså var det en stor gruppe fra Nord-Trøndelag, som hadde et intensivt seminar om egne 

utfordringer og vyer for Framtiden barnehager, vevd sammen med programmet i 

ReggioEmilia. Mange ivrige diskusjoner ble ført gjennom uka.  

 

 
Fie von Krogh har tatt noen bilder fra byen, og pausene i programmet. Til venstre vår tolk Jørn Moestrup i 

samtale med reiseleder Kari Carlsen, til høyre en blandet norsk-dansk gruppe på torget. 

 

Vi har en tradisjon med å lage en felles rapport fra våre studieturer til Reggio, der deltakerne 

er delt inn slik at alle deltakere referer fra hver sine programposter, enten dette er 
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barnehagebesøk, forelesninger, utstillinger eller workshops. Fie von Krogh var på besøk i 

barnehagen Paolo Freire, og jeg sakser litt fra hennes inntrykk og refleksjoner derfra: 

 

Alle barnehagene har kun en hovedinngang, her kommer barna med sine foreldre om 

morgenen og vi var der da noen av barna ankom. Det virket på meg som om både 

foreldre og barn var vant til at det var grupper av voksne på besøk der. 

Hovedinngangen fører rett inn til et stort sentralt rom i bygningen. Dette 

rommet representerer «piazza» torget, herfra er det lett å orientere seg i barnehagen 

til de forskjellige arbeidsrom og avdelinger. Veggene til de forskjellige rommene har 

ofte vinduer som går fra golv til tak, dette gir en luftighet og gjennomgående lys i 

bygningen. Det gjør at rommene også virker noe større. Men takhøyden er høyere enn 

det vi er vant til i norske barnehager og gir et tydeligere preg av å være institusjon. 

 

Refleksjonen er et av de momentene som gjør sterkest inntrykk på meg her i 

Reggio Emilia barnehagene: det er et høyt refleksjonsnivå barna utvikler. Vi har fått 

oppleve dette gjennom eksempler i forelesningene. Det høye faglige refleksjonsnivået 

til alle ansatte i barnehagen er også gjennomgående. 

 
[Her siterer Fie fra samtalen med Lanfranko, atelierista i Paolo Freire]: 

«Vi arbeider fremdeles sammen med barn om å definere tema vi skal arbeide 

med i år.» sier Lanfranco , og fortsetter «VANN er et tema som diskuteres. Det har 

seg sånn at vi har en liten kunstig dam i parken vår. En dag oppdaget barna at 

vannet var forsvunnet. Denne hadde gått hull i duken og alt vannet hadde rent ut. 

Altså; dette var da hendelses som startet diskusjonen. En bestefar, til et av barna, fikk 

ideen om å lage et springvann. Dette ble, for barna, i diskusjonen, også en 

vannmaskin. Spørsmål kom, som: Hva er vann egentlig? Hvordan fungerer vann i en 

vannmaskin? På denne måten oppstår våre prosjekter. 

 

Takk til Fie, for at jeg fikk sitere både fra din del av rapporten, og også bruke dine bilder i 

dette nettverksbrevet! 

  

Foto: Fie von Krogh: Til venstre 

et glimt inn i en av de små gatene 

som plutselig gir utsyn til en av 

kirkenes kuppel, og til høyre 

inngangspartiet til Loris 

Malaguzzi Internasjonale Center.   
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ReggioReisen 2014 er på plass i uke 45, 2. – 7. november 
 

Vi er glade for å kunne annonsere neste års studietur allerede nå. I uke 45 har vi fått innpass 

for nok en uke i Reggio Emilia, og håper på minst like mange norske deltakere som i år. Nå er 

det i hvert fall mulig å planlegge i god tid. Opplegg for turen følger det godt 

gjennomarbeidete oppsettet vi pleier å ha, og påmelding skjer ReggioReisen 2014. Det er flott 

hvis dere starter påmelding tidlig, og spre gjerne informasjon også til ikke-medlemmer. Vi har 

tidligere hatt spørsmål om det er mulig å betale inn deler av studieturen før årsskiftet. Hvis 

dette er en aktuell problemstilling for dere, så ta kontakt med Jorunn.Halvorsen@hit.no  

umiddelbart. Velkommen til Reggio i 2014! 

 

Kurs i 2014 
 

Vi har nå utarbeidet et kurs som heter Introduksjon til Reggio Emilias pedagogikk.  

Kurset vil handle om: 

 Grunnleggende verdier 

 De 3 pedagogene 

 Hundrespråkligheten 

 Prosjekterende arbeidsmåter 

 Pedagogisk dokumentasjon som refleksjonskultur 

 Koblinger til barnehagens Rammeplan 

Kurset arrangeres av Norsk Reggio Emilia Nettverk i samarbeid med Utviklingsforum, 

påmelding her: Introduksjon til Reggio Emilias pedagogikk. Kurset gjennomføres følgende 

steder: 

 

Oslo, Dato: 28.05. 14 kl. 1800 - 2100  

Bergen, Dato: 02.06.14 kl. 1800 – 2100 

Tønsberg, Dato: 03.06.14  kl. 1800 - 2100  

Sola, Dato: 03.06.14  kl. 1800 - 2100  

 

Vi arbeider dessuten med å få hit Ivana Soncini, psykolog og pedagogista i Reggio Emilia, til 

å snakke om Barn med spesielle rettigheter (behov), og måten de arbeider med disse barna i 

Reggio Emilias kommunale barnehager. Altså spesialpedagogisk arbeid innenfor barnehagens 

rammer. Dette er problemstillinger som er aktuelle for svært mange av våre barnehager, 

ettersom vi, i likhet med Italia, ikke har spesialinstitusjoner, men en grunnleggende 

integrering av alle barn i et fellesskap. Vi sikter mot kursdager med Ivana flere steder i Norge 

i uke 19, altså fra 5. – 9. mai. Følg med på nettsiden vår, og på facebook-siden vår.   

  

 

Med dette ønske vi dere en god og fredelig jul, pågangsmot og inspirasjon i arbeidet i 2014. 

Alle krefter trengs for å gi barn et meningsfylt og godt liv, både her i Norge og de deler av 

verden som har dårligere vilkår enn oss. 

 

Vennlig julehilsen fra Kari Carlsen 
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