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Kjære Reggio-nettverksmedlemmer 
 

Det er sommer igjen. Jeg ønsker dere god sommer med et bilde fra Reggio Emilias atelierer i 

Loris Malaguzzi Internasjonale senter fra det møtet for Reggio Childrens’ intenasjonale 

representanter sommeren 2011. I år er dette møtet igjen lagt i juli, og Mona Nicolaysen og 

Kari Carlsen deltar på vegne av styret i NREN. Dere vil få rapport både på nettsidene og 

facebook-sidene til nettverket over sommeren. 

 

Årsmøtet NREN – 2015  
Årsmøtet i NREN ble avholdt tirsdag 12.5.2015, fra kl 16.30 og utover.  Vi valgte å legge 

årsmøtet i tilknytning til rett etter at Nordiske impulser: 5-åringene mellom lekende læring og 

undervisning, Utviklingsforums store faglige mønstring den 11. og 12. mai var avsluttet, i håp 

om å få medlemmene i NREN til å forlenge dagen til ovver årsmøtet. Det viser seg i år igjen 

at det ikke er lett for folk å prioritere å delta, og det ble også reist kritikk til inkallingen til 

årsmøtet i år.  Vanlige årsmøtesaker ble gjennomført, se vedlagte referat og justert 

årsmelding. Styret skal ta opp rutinene ved årsmøteinnkalling, og vi håper å kunne mobilisere 

medlemmene til neste årsmøte sammen med et større anlagt medlemsmøte/nettverkssamling. 

og vi håper at det kommer folk fra flere av de ulike lokale Reggio-nettverkene som er i sving.  

 

Ann Sylvi Olsen går nå ut av styret, og Bente Brissach tiltrer. Vi takker med dette Ann Sylvi 

så mye for innsatsen, med regner med å holde tett kontakt med henne framover. Ikke minst 

gjelder dette arbeidet med ReMida og gjenbruk, der Ann Sylvi bidrar i eget nettverk for 

interesserte. Og Bente ønskes varmt velkommen i vårt felles arbeid for å styrke barns 

rettigheter til demokratiske, meningsfylte og skapende liv i barnehage og skole. 

 

Nå er det tid for å melde seg på ReggioReisen 2015 i uke 43  
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 Turen følger det godt 

gjennomarbeidete oppsettet vi pleier å ha, selv om variasjoner forekommer fra år til år. Det er 

flott hvis dere sprer informasjon også til ikke-medlemmer om studieturen. Jo før dere melder 

dere på nå, jo enklere for oss å planlegge. 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, 

trolig i september, men vi er ennå ikke sikre på hvor det er aktuelt å legge kursdager med 

henne. Ta gjerne kontakt om dere ønsker foreleser fra Reggio Emilia til deres distrikt. 

 

Jeg repeterer igjen 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.  
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Kurset handler om: 

 Grunnleggende verdier 

 De 3 pedagogene 

 Hundrespråkligheten 

 Prosjekterende arbeidsmåter 

 Pedagogisk dokumentasjon som refleksjonskultur 

 Koblinger til barnehagens Rammeplan 

Styret vil i augustmøtet legge detaljert plan for høstens kurs og for våren 2016. Hvis dere er 

interesserte i introduksjonskurset eller ønsker oppfølgingskurs til deres region, så tar vi gjerne 

imot innspill 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.  

 

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 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 e-

postadressen: post@reggioemilia.no om det dere gjør i egen barnehage eller er opptatt av. 

Bidra gjerne til fellesskapet på den måten. 

 

 

På vegne av styret i NREN ønsker jeg dere en fredelig, frodig og god sommer, slik at vi kan 

fortsette vår arbeid med fornyede krefter høsten 2015. 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen fra Kari Carlsen 
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