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18. Studieresa till Reggio Emilia i Italien för tre pedagoger
från förskolan Tisslingeplan 40
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner att tre pedagoger vid förskolan
Tisslingeplan 40 får göra en studieresa i tjänsten till Reggio Emilia i
Italien under perioden 13 – 20 november 2005.
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Bakgrund
Förskolan Tisslingeplan 40 ingår i ett nätverk av förskolor som arbetar
enligt den pedagogiska filosofi som utvecklats i den italienska staden
Reggio Emilias kommunala förskolor. Denna pedagogiska filosofi har
väckt ett stort intresse och engagemang i många delar av världen. Sverige
är det land som har störst och intensivast utbyte med pedagogerna i
Reggio Emilia. För samordningen i vårt land svarar Reggio Emilia
Institutet, en kooperativ förening, som bl.a. arrangerar kurser, konferenser
och föreläsningar.
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Som en del i nämnda kursverksamhet anordnar institutet ibland också
studieresor till Reggio Emilia (se bifogad skrivelse från Reggio Emilia
Institutet). I november 2004 deltog två enhetschefer och fem pedagoger
från förskolorna Tisslingeplan 40 och Gullingeplan 30 i en sådan
studieresa, som enligt stadsdelsnämndens beslut fick genomföras i
tjänsten. Förskolechefen vid förskolan Tisslingeplan 40, xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx, ansöker nu genom bifogad skrivelse till förvaltningen,
om att ytterligare tre pedagoger vid hennes förskola får delta i en liknande
studieresa. Namnen på dessa tre är: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxxxx och xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Syftet med resan beskrivs på
samma sätt som i föregående ansökan, vilket innebär att man bland annat
vill fördjupa sig i den pedagogiska filosofin och studera pedagogens roll
liksom den fysiska miljön.
Resan är planerad till perioden 13-20 november 2005 och är
kostnadsberäknad till 20 985 kr per deltagare. Finansieringen sker via ett
överskott i förskoleenhetens egen budget för år 2004. Verksamheten vid
förskolan kommer att fungera som vanligt under tiden för studieresan.
Förvaltningens förslag
Förskolan Tisslingeplan 40 arbetar på ett medvetet och engagerat sätt i
enlighet med den pedagogiska filosofi som utvecklats i Reggio Emilia.
Studieresan som gjordes hösten 2004 innebar enligt förskolechefen en stor
inspiration i detta arbete. Som ett led i förskolans vidare satsning på
kompetensutveckling och som inspirationskälla i det fortsatta arbetet
föreslår förvaltningen att de tre namngivna pedagogerna får göra den nu
aktuella studieresan till Reggio Emilia i tjänsten. I övrigt kan tilläggas att
dessa resor endast anordnas i begränsad omfattning och därför är mycket
eftertraktade.
Bilagor
•
•

Ansökan från förskolechefen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Skrivelse från Reggio Emilia Institutet.

