Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015
Kjære Reggio-nettverksmedlemmer
I denne søte juletid tenkte jeg det var fint å minne om at varme og sol kommer igjen. Det er
solsnu om tre dager og så blir dagene lysere. I oktober 2013 var det så varmt i Reggio Emilia
at barnehagelærerføttene frydet seg fritt i farger. I 2016 får vi også Reggioreise i uke 43. Vi
satser fullt på å få med to norske tolker til høsten, så ingen skal være redd for at de ikke
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forstår dansk lenger. Ann Sylvi Olsen fra Svartlamon kunst- og kulturbarnehage blir med, og
vi har forespørsel ute til en til. Det har skjedd mye rundt om i landet når det gjelder Reggioinspirert arbeid, og styret i NREN ønsker å styrke kontakten mellom medlemmene. Derfor
inviterer vi til en samling for de lokale nettverkene rundt omkring i landet. Dette skjer i
februar, den 15. – 16.2, og samtidig inviterer vi til årsmøte på Notodden. Se mer detaljerte
invitasjoner nedenfor.

Kurs med Tiziana Filippini i mars.
Vi har forespørsel inne hos Reggio Children om å få Tiziana Filippini til Norge i mars,
nærmere bestemt mandag 7.3 og tirsdag 8.3. Vi regner med at dette går i orden, og tar sikte på
Sola/Stavanger som kurssted mandag 7.3, og Drammen som kurssted tirsdag 8.3. Dere får
endelig innbydelse og mer informasjon så snart vi er 100% sikre på at Tiziana kommer. Men
sett av dagene og merk stedene, så hører dere mer rett over nyttår.

Årsmøtet for NREN 15.2.2016, kl 18.00 med påfølgende middag
De siste årene har årsmøtet for NREN ligget i Oslo, i tilknytning til større konferanser, og
tidligere i Trondheim. Det har ikke kommet mange, og vi tenker at vanlige årsmøtesaker ikke
er det mest spennende, men at årsmøtet gir medlemmene mulighet for å treffes. I 2016 legger
årsmøtet samtidig med samlingen for lokale nettverk på Notodden i februar. Årsmøte kl
18.00, og en årsmøtemiddag i etterkant av dette. Vi håper at det dermed kommer
representanter fra store deler av landet, og at medlemmer fra områdene rundt Notodden kan
komme i tillegg.
Sakliste og mer informasjon, inkludert pris for middagen kommer på nyåret, men sett av
kvelden den 15.2.2016.
Det går buss til Notodden fra Oslo, Skien/Porsgrunn og tog fra Skien/Porsgrunn.

Velkommen til samling for lokale nettverk
Her følger invitasjon og bakgrunn for samling for lokale nettverk. Om dere er flere
barnehager som arbeider sammen, men ikke er registrerte som lokalt nettverk, så ta kontakt!
Vi håper at dette treffet gir mulighet til å utvikle arbeidsmåter som engasjerer og som kan gi
medlemmene gode arbeidsredskaper i det pedagogiske arbeidet i egen barnehage, og samtidig
mulighet til å dele erfaringer med flere.
Tidspunkt: 15.-16. februar
Sted: Høgskolen i Telemark, Lærerskolevegen 40, 3679 Notodden
Pris: 1200,- per deltaker
Norsk Reggio Emilia Nettverk ønsker med dette å invitere til en samling for lokale nettverk.
Vi har fått signaler fra våre medlemmer om at de savner møteplasser og dette initiativet følger
av det. En forutsetning for å være med på denne samlinga er at barnehagene er medlem av
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Norsk Reggio Emilia Nettverk og at nettverket er registrert hos oss. For mer informasjon om
medlemskap, se NRENs hjemmeside: www.reggioemilia.no
Hensikten med samlinga er flere, men vi ønsker å skape en møteplass der man sammen kan
undersøke hva det å være del av et nettverk kan være og bli. Lokalt, men også nasjonalt. Hva
er det ved nettverk som gjør det verdifullt å være en del av det?
I og med at vi står i en sammenheng der pedagogisk dokumentasjon har betydning, ber vi om
at alle nettverk presenterer seg gjennom en dokumentasjon fra arbeid med barn.
Dokumentasjonen må kunne vises på skjerm og skal ikke vare lenger enn 10 minutter, gjerne
kortere. Vi er ikke opptatt av «perfekte fortellinger», men søker like mye det problematiske,
det som gir grunnlag for refleksjon. Hvilke dilemmaer og utfordringer står dere i, som kan
løftes fram slik at flere kan ta del i, og lære, gjennom refleksjon.
Vi håper hvert nettverk har mulighet til å sende noen representanter til denne samlingen og
ber om at deltakerne er jevnt fordelt mellom styrere og pedagoger som arbeider med barn i det
daglige.

Program
Mandag 15.februar:
10.30:
Kaffe/te/rundstykke
11.00:
Velkommen
11.30:
Refleksjon i grupper. Tema: Verdien av å stå i en sammenheng.
Utgangspunkt for refleksjon - vedlagte tekst om nettverk
12.30:
Lunsj
13.15:
Presentasjon av de ulike nettverkene gjennom dokumentasjon.

15.00:
16.00:
16.15:
17.00:
18.00:
20.00:

Refleksjon i grupper. Tema: Verdien av delingskultur. Hvordan skape en slik
kultur i egen virksomhet?
Kaffe/te/kake/frukt
Forelesning
Pause
NREN avholder sitt årsmøte
Årsmøtemiddag (inkludert i deltakeravgiften)

Tirsdag 16.februar:
8.00:
Gjenkalling fra mandagens samtaler
8.30:
Praktisk verksted
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10.45:
11.00:
12.00:
12.30.

Kaffe/te/kake/frukt
Refleksjon i grupper. Tema: Nettverk, lokalt og nasjonalt
Oppsummering og veien videre.
Felles lunsj

Praktiske rammer:
Reise: Nettbuss rute 1 fra Bussterminalen i Oslo, perrong 27. Gå av på Nils Bjørnebu, første
stopp etter Meheia rett før Notodden sentrum. Derfra tar det 5 -10 minutter å gå ned gjennom
skogen til høgskolen. Tog over Nordagutu til Notodden stasjon. Sjekk korrespondansen. Det
går også buss fra Nordagutu til Notodden av og til.
Overnatting: Brattrein hotell, Notodden hotell eller studentboligene. Mer informasjon om
dette etter påmelding.
Påmelding skjer til post@reggioemilia.no innen 10.1.2016. Merk e-posten med
«Nettverkssamling Notodden».
Ta kontakt med Mona Nicolaysen / monalevina@hotmail.com / 48024829 om du har
spørsmål vedrørende samlinga.
Vi ser fram til å treffe dere!
Beste hilsen
Kari Carlsen
Mona Nicolaysen
Bente Brissach

Atelierkultur og bærekraft
Som nevnt i forrige nettverksbrev planlegger vi en årskonferanse hvert år de kommende tre
årene med temaer knyttet til Atelierkultur og bærekraftig utvikling på ulike måter.
NREN ønsker kontakt med barnehager som arbeider med bærekraft. Vi vil gjerne løfte fram
disse i våre kommende arrangementer. Ta kontakt med Mona Nicolaysen, på
redaksjon@reggioemilia.no, og fortell hva dere driver med.
Vi arbeider videre med Årskonferansen i styret, og skal så snart som mulig datofeste tidspunkt
og sted høsten 2016.
Jeg avslutter dette nettverksbrevet med et bilde fra ett av atelierene i Loris Malaguzzi senter,
der vi i høstens Reggioreise fikk prøve ut ulike redskaper som også barna har brukt i
barnehagene i et større prosjekt de har hatt omkring barns tegning og grafiske uttrykk. Det er
mange spennende arbeidsmåter å ta tak i knyttet til atelierkulturen. Jeg håper dette kan bli
løftet fram og delt med mange i det kommende året.
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Grafisk verksted i Loris Malaguzzi Internasjonale senter, Reggioreisen 2015. Foto K. Carlsen

Med dette ønsker jeg dere en god jul og et godt nytt barnehageår på vegne av styret i NREN.

Vennlig hilsen fra Kari Carlsen
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