Smilende deltakere på ReggioReisen 2014 deltar i atelier om «naturens forvandlinger» med Marina Mori,
barnehagelærer, gestikulerende til venstre, sammen med en nesten like gestikulerende tolk, Kåre Runge.
Foto, Kari Carlsen.

Nettverksbrev nr. 41, november 2014
Kjære Reggio-nettverksmedlemmer
Igjen har mye hendt siden sist. Dette er det 2. nettverksbrevet dere får i år, på tross av at vi har
lovet dere fire. Hovedsakelig skyldes dette lederens, altså mitt, fokus på arbeid med en
doktorgradsavhandling – om Reggio Emilias atelierkultur i møte med norsk Reggio Emiliainspirert barnehage. Dette arbeidet er nå i sin avslutning, og det blir lettere å følge opp
nettverket jevnt gjennom året som kommer enn det har vært en periode. Jeg håper også at dere
som medlemmer får glede av avhandlingen etter hvert. På tross av færre nettverksbrev regner
jeg med at dere har fulgt med i nettverkets aktiviteter både på nettsiden vår
www.reggioemilia.no og på facebooksiden vår https://www.facebook.com/pages/NorskReggio-Emilia-Nettverk/322092714524432 . Stadig mer av det vi gjør synes direkte i disse
mediene. Vi regner likevel med at de informasjonene som gjelder studietur og flere
arrangementer kommer direkte i e-postboksen deres gjennom Jorunns meddelelser.
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Som alltid ønsker vi kontakt med medlemmene, og ber dere skrive til oss gjennom epostadressen: post@reggioemilia.no om det dere gjør i egen barnehage eller er opptatt av.
Bidra gjerne til fellesskapet på den måten.

Årsmøte i NREN 28.5.2014
Årsmøtet ble holdt i Oslo, i tilknytning til Nina Odegards kurs Introduksjon til Reggio Emilias
pedagogikk. I forkant av årsmøtet holdt Kari Carlsen et innlegg om Atelieret i Reggio Emilia.
Nyvalgt styre ligner mye på det gamle, med litt utskiftning:
Kari Carlsen, leder
Ann Sylvi Olsen, nestleder
Mona Nicolaysen, nett- og
facebook-redaktør
Lasse Hyerdahl Larsen, kurs
Birgitte Ihlen Tønsberg,
styremedlem
Aud Eli Kristoffersen, styremedlem
Anne B. Hansen, styremedlem
Styret for NREN 2014 – 2015: Fra venstre; Lasse Heyerdahl Larsen, Birgitte Ihlen Tønsberg,
Aud Eli Kristoffersen, Mona Nicolaysen, Kari Carlsen og Anne B. Hansen. Ann Sylvi Olsen
var ikke til stede da bildet ble tatt.
Vårt nye medlem Anne, jobber i Østheim barnehage i Bærum, velkommen som medlem av
styret, og takk for at du vil bidra til nettverkets arbeid! Samtidig takker vi Nina Odegard for
innsatsen i forrige periode, og ønsker henne lykke til som doktorgradsstipendiat ved
Høgskolen i Oslo og Akershus, og med andre spennende arbeidsoppgaver.

ReggioReisen 2014
Vi hadde en svært vellykket studietur i uke 45, altså nettopp gjenkommet så å si. Til sammen
ca 50 nordmenn, og denne gangen bare 2 dansker deltok på ReggioReisen i en spennende og
innholdsrik uke i først solfylt og varmt, og så noe kjøligere regn i Reggio første uke i
november. Vi hadde med oss en gruppe fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag den første
halvdelen av kursuka, og setter pris på at også udanningsansvarlige myndigheter virkelig
setter seg inn i Reggio Emilias viktige bidrag til pedagogisk nytenking. Vi ser fram til
fortsettelsen i Nord-Trøndelag, som også hadde flere ivrige deltakere med i en stor gruppe fra
Flostad kommune, som driver et prosjekt på tvers av barnehage-skole-sfo. Se bilde av gruppa
nedenfor, i Loris Malaguzzi Internasjonale Center, ved siden av en folkemengde i leire, som
barn i Reggio Emilia har laget i et tidligere prosjekt.
Programmet som ble gjennomført var tett, med barnehagebesøk, besøk på ReMida –
gjenbrukssenter, og mange spennende og innholdsrike foredrag. Det ble også gjennomført to
ateliéer, med halve gruppa i hvert, så vi fikk prøve oss med praktisk estetiske utfordringer på
samme måten som de driver etterutdanning med eget personale. Se ovenfor.
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En mer utfyllende artikkel om innholdet i studieturen kommer på nettsidene våre når
studietur-rapporten foreligger.

Kurs i 2015
Vi får besøk av Ivana Soncini og Morena Giglioli i uke 16 i april i vår. Nærmere beskjed om
hvilke steder og tider kommer ut til dere så snart vi vet detaljer i reiseruten. Men vi regner
med minst 3 kursdager om Barn med spesielle rettigheter (behov), og måten de arbeider
med disse barna i Reggio Emilias kommunale barnehager. Altså spesialpedagogisk arbeid
innenfor barnehagens rammer. Vi har strevd lenge for å få denne avtalen i stand (som dere
sikkert har sett av tidligere nettverksbrev), og nå har det endelig lykkes oss. Følg med på
nettsiden vår, og på facebook-siden.
Jeg repeterer her at vi har utarbeidet et kurs som heter Introduksjon til Reggio Emilias
pedagogikk. Vi regner med og håper at dere som er medlemmer av nettverket bidrar til å spre
informasjon om vår virksomhet, slik at mange får sjansen til å delta.
Kurset handler om:
 Grunnleggende verdier
 De 3 pedagogene
 Hundrespråkligheten
 Prosjekterende arbeidsmåter
 Pedagogisk dokumentasjon som refleksjonskultur
 Koblinger til barnehagens Rammeplan
I styremøtet 27. -28.11.2014 legges planen for neste halvårs kurs. Hvis dere er interesserte i
introduksjonskurset eller oppfølgingskurs til deres region, så tar vi gjerne imot ønsker om det
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umiddelbart, slik at vi kan tilpasse til behovene rundt i landet. Følg med på nettsidene. Vi
sender også ut e-postmelding til dere når kursdager og temaene er fastsatt.

Fagstoff til nettsiden
Arbeidet med å gjøre nettsiden vår www.reggioemilia.no stadig mer informativ og funksjonell
pågår hele tida. Vi jobber videre med de faglige ressursene under FAGSTOFF-fanen. Har du
faglige innlegg, så tar du kontakt til styremedlem Mona Nicolaysen, som er vår nettredaktør.
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.
Du kan bidra med omtale av ting du har lest som du gjerne vil dele med andre, og vi arbeider
videre med den utfyllende litteraturlista over litteratur som har med Reggio Emilias
pedagogiske filosofi og praksis å gjøre. Hvis du har lest bøker eller artikler du mener bør være
med på denne lista, så ta kontakt med Aud Eli Kristoffersen, AEK@fmnt.no.
Det er flott hvis dere går aktivt inn og bruker denne siden. Mona Nicolaysen er ansvarlig for
sidene.

Medlemskap
Siden sist nettverksbrev er det noen som har fulgt oppfordringen om å gå inn på nettsiden og
registrere medlemskapet gjennom BLI MEDLEM og oppdatere medlemsinformasjon. Vi
håper dere tar dere tid til det hvis dere ikke har gjort det. Jorunn har nå sluttført arbeidet med
å sammenføye de to medlemslistene våre, og vi håper at alle får den informasjonen vi sender.
For å videreføre arbeidet håper vi at det solidariske bidraget som et medlemskap er, betyr at
flere får del i de grunnleggende tankene om skapende og deltakende barn. Vi gjør igjen
oppmerksom på at deltakelse i ett eller toppen to arrangementer i løpet av året betaler tilbake
hele medlemsavgiften, og vi oppfordrer dere til å invitere flere kolleger og barnehager til å bli
medlem i NREN. Det sikrer at vi som arbeider i all hovedsak som frivillige med dette, kan få
ut informasjon til dere, og bruke tid og noe sekretærhjelp på drift av nettverket og kontakten
til Reggio Children.

ReggioReisen 2015 kommer i uke 43
Vi har bedt om å få vår ReggoReise i uke 43 i 2015, og regner med forholdsvis rask respons
fra Reggio Children. Uansett, sett av uka, og begynn å planlegge neste års deltakelse. Turen
følger det godt gjennomarbeidete oppsettet vi pleier å ha. Informasjon og påmelding legges ut
på ReggioReisen 2015 så snart vi får tilbakemelding fra Reggio Children. Vi kommer til å
sette mye inn på å få med en norsk tolk neste år, og regner med at det lykkes. Det er flott hvis
dere starter påmelding tidlig, og sprer informasjon også til ikke-medlemmer. Det er mulig å
melde sin interesse allerede nå til Jorunn. Hvis det er ting dere lurer på med hensyn til
påmelding, så ta kontakt med Jorunn.Halvorsen@hit.no. Velkommen til Reggio i 2015!
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