Da er første dag på Ivana Soncini og Morena Gigliolis "Norgesturne" over.
Det var 145 deltakere på kurset på Værnes, og det meldes om god stemning.
Fra venstre Morena, Ivana, og tolkene Ann Sylvi Olsen og Francesco Puddu.

Nettverksbrev nr. 42, april 2015
Kjære Reggio-nettverksmedlemmer
Mange av nyhetene i Nettverkets arbeid presenteres nå fortløpende på våre Face-book-sider,
så jeg regner med at dere får med dere det meste der. Hovedsak i dette nyhetsbrevet er
innkalling til Årsmøtet i NREN, tirsdag den 12. mai 2015. kl 16.30. Kursene med Ivana
Soncini og Morena Giglioli på Værnes, i Ålesund og Oslo er gjennomførte, og det samme er
undertegnedes disputas med avhandlingen Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias
atelierkultur. Dette siste er årsaken til at jeg som leder har ligget litt lavt i terrenget den siste
tiden. Jeg håper å dele den kunnskapen jeg har fått med mange av dere i løpet av tiden som
kommer på ulike måter.

Årsmøtet NREN – 2015
Årsmøtet i NREN blir i år tirsdag 12.5.2015, fra kl 16.30 og utover. Vanlige årsmøtesaker
gjennomføres, og vi håper at det kommer folk fra flere av de ulike lokale Reggio-nettverkene
som er i sving. Vi ønsker å kjenne hverandre bedre for å kunne dra i samme retning for
barnehagenorge.
Kari Carlsen
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I år har vi valgt å legge årsmøtet i NREN etter årets Nordiske impulser: 5-åringene mellom
lekende læring og undervisning, Utviklingsforums store faglige mønstring den 11. og 12. mai
(se http://www.barnehageforum.no). For medlemmer av NREN tilbyr Utviklingsforum siste
kursdag for 900,- kr.
Hvis dette er av interesse, så ta kontakt med mailto:post@utviklingsforum.no.
Det er selvsagt anledning til å komme direkte på årsmøtet kl. 16.30 også. Vi tar gjerne imot en
melding om dere kommer til post@reggioemilia.no.
Sted: Folkets hus, Oslo Kongressenter, Youngsgate 11, 0181,Oslo. Gå til webside Nærmere
beskjed om møterom kommer når vi vet det.

Sakliste:
1.
2.
3.
4.

Valg av møteleder og referent
Godkjenning av innkalling
Framlegging av Årsberetning og Regnskap
Valg av styremedlemmer
Tre plasser i styret er på valg. Valgkomiteen legger fram sitt forslag på årsmøtet.

5. Styrets innstilling til valgkomite legges fram.
6. Valg av revisor.
Og vi håper på en god samtale om lokale nettverk!

ReggioReisen 2015 er i uke 43
Vi har fått vår studiereise i uke 43 som antydet i forrige nettverksbrev. Sett av uka, og begynn
å planlegge. Turen følger det godt gjennomarbeidete oppsettet vi pleier å ha, selv om
variasjoner forekommer fra år til år. Informasjon og påmelding er lagt ut på ReggioReisen
2015. Vi kommer til å sette mye inn på å få med en norsk tolk i år, og regner med at det
lykkes. Det er flott hvis dere starter påmelding tidlig, og sprer informasjon også til ikkemedlemmer. 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!

Kurs i 2015
Det ser ut som vi har mulighet til å få Tiziana Filippini til Norge i løpet av høsten 2015, men
er ennå ikke sikre på når og hvor det er aktuelt å legge kursdager med henne. Ta gjerne
kontakt om dere ønsker foreleser fra Reggio Emilia til deres distrikt.
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
Kari Carlsen
Jorunn Halvorsen
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Hundrespråkligheten
Prosjekterende arbeidsmåter
Pedagogisk dokumentasjon som refleksjonskultur
Koblinger til barnehagens Rammeplan

Styret vil i neste møte legge plan for høstens kurs og for våren 2016. Hvis dere er interesserte
i introduksjonskurset eller oppfølgingskurs til deres region, så tar vi gjerne imot ønsker om
det 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 temaer er fastsatt.

Kari Carlsen har disputert med Reggio Emilia-aktuell avhandling

Her åpner professor Marléne Johansson disputasen, som foregikk ved Åbo Akademi i Vasa, Finland.
Opponent Professor Kari Søndenå, Universitetet i Stavanger til venstre, og disputant Kari Carlsen til
høyre.

En lang periode med intenst arbeid er nå sluttført, og for meg har det vært en spennende reise
med fokus på Reggio Emilia-inspirasjon i Norsk barnehage. Avhandlingen handler i første
rekke om barns læringsprosesser i møte med materialer og redskaper, om formingsfagets
potensiale som innhold i barnehagen, og fokus på skapende og demokratiske
Kari Carlsen
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kunnskapsprosesser for barna og for de voksne. Avhandlingen har et innholdsrikt kapittel om
Reggio Emilias atelierkultur. En nærmere omtale vil komme på nettsidene til NREN.
Avhandlingen kan hentes fra nettet, https://www.doria.fi/handle/10024/103745 eller bestilles
hos Kari C. i trykt utgave ved å bruke e-postadressen.

Fagstoff til nettsiden
Fra forrige nettverksbrev tar jeg med følgende, som er aktuelt hele tiden: Arbeidet med å
gjøre nettsiden vår www.reggioemilia.no stadig mer informativ og funksjonell pågår hele tida.
Vi jobber videre med de faglige ressursene, så har du faglige innlegg, så tar du kontakt med
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.

Medlemskap
Siden sist nettverksbrev er det fler 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.
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 facebook-siden vår
https://www.facebook.com/pages/Norsk-Reggio-Emilia-Nettverk/322092714524432 . Stadig
mer av det vi gjør synes direkte i disse mediene. De informasjonene som gjelder studietur og
flere arrangementer kommer likevel direkte i e-postboksen deres gjennom Jorunns
meddelelser framover også.
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.

Vennlig hilsen fra Kari Carlsen
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