24. mars 2015

Reisebrev fra Sydney
Academic visitors at Macquarie University

3 måneder går fort, og vi har hatt et fanstastisk opphold i
Sydney, Australia fra 30.12. 2014 - 20.3. 2015. Som PhD
studenter ble vi invitert av Macquarie University, Faculty of
Human Science hvor vi fikk mulighet til å delta i forskermiljøet
der. Vi ble tatt veldig godt imot, og installerte oss på eget
kontor som vi hadde disponibelt under hele oppholdet. Vårt
mål med oppholdet var i hovedsak å presentere og diskutere
forskningsarbeidet vårt og å utvikle eget arbeid i forskermiljøet
på MQ. Vi har hatt et stort faglig utbytte av oppholdet hvor vi
har møtt andre forskere, lærere og studenter innenfor Early
Childhood Teacher Education. Ved å være på MQ har vi fått
mulighet til å inngå i et faglig samarbeid med ledelsesforskere
som innebærer artikkelskriving og presentasjon i International
Leadership Research Forum. Det var spesielt morsomt at vi
fikk presentere forskningsarbeidet vårt, med spesielt vekt på
metodologi, på forskningsseminar for både høgskoleansatte,
praksisfelt og lokal barnehagemyndighet arrangert av Children
and Families Research Centre på MQ. Interessen var stor og
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det ble gode diskusjoner underveis som bidrar til verdifulle
diskusjoner videre i arbeidet med å skrive fram våre to kapper.
Å reise to sammen er å anbefale fordi man kan slå sammen
ressurser og ikke minst støtte hverandre i forskningsarbeidet.
Vi valgte å leie hus sammen sentralt på Bondi Junction og
flyttet inn som en storfamilie, Karin med mann og sønn på 8 år,
og Marit med tenåringssønn. Den første tiden brukte vi på å bli
kjent og å utforske Sydney. Samtidig med arbeidet på
universitetet jobbet vi hjemme med kappeskriving og
artikkelskriving. Det å bo i samme hus gav oss fleksibilitet i
forhold til samarbeid og skriving. Ask på 8 år gikk 2 mnd på
Woohllara Public School i 3. klasse der han hadde en bratt
læringskurve i engelsk, men stortrivdes fra første dag. Mattias
på 14 ble en skikkelig god surfer og stortrivdes på Bondi Beach,
men valgte å reise hjem etter 6 uker for å gå på skolen hjemme.
Det å være på utelandsopphold i 3 mnd har vært lærerrikt og
utbytterikt på alle måter. Vi har stortrivdes, lært mye om
storbylivet i Sydney og knyttet nye kontakter som vi kommer
til å treﬀe igjen i ledelsesnettverket vi er en del av. Tusen takk
for økonomisk støtte fra Nafol og Høgskolen i Telemark som
gjorde det mulig for oss å gjennomføre dette forskeroppholdet
mens vi er PhD studenter.

Hilsen Karin og Marit
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