Reisebrev Utenlandsopphold Universitetet i Utrecht, våren 2016.
Jeg var så heldig å få støtte fra NAFOL til et fire ukers forskningsopphold
Ved Universitetet i Utrecht, avdeling for utdanning og pedagogikk.
Avdelingen ledes av professor Paul Leseman som leder og deltar i flere store
forskningsprosjekter på barn, språkutvikling og kvalitet i barnehager. Blant
annet Care- prosjektet [http://ecec-care.org/]. Min kontakt person og veileder
var Martine L. Broekhuizen. Broekhuizen fullførte sin PhD februar 2015,
med temaet individuelle og kontekstuelle forskjeller av effekter på barnehagekvalitet, når det gjelder barns sosio- emosjonelle utvikling. Hun har vært
involvert i det Nederlandske pre- Cool project og U. S Family Life Project (FLP). I sin
nåværende Post- doc er hun involvert i Care- prosjektet. Care er en studie av 9 europeiske
lands verdier, antakelser og tanker omkring målsettinger, læreplaner, og på barnehagekvalitet,
og de forsøker å identifisere kryss- kulturelle likheter og forskjeller. I tillegg til dette
samarbeidet har jeg fått delta på seminarer, power- lunch og på presentasjoner av ulike
forskningsprosjekter. Her er bygningen jeg hadde kontor i, og her et par glimt fra innsiden.

Her har jeg fått nye bekjentskaper/ nettverk, og fått lære om mange spennende prosjekter og
øvd meg på å snakke engelsk i flere uker I tillegg har jeg fått uvurderlig hjelp, opplæring og
innsikt i avanserte statistiske metoder, og fått inspirasjon og tid til fordypning i
skriveprosesser på egne artikler. Fikk også besøk i siste uken fra GoBan ledelsen i Oslo
[goban.no] som mitt prosjekt er en del av.

I tillegg har jeg utforsket kulturen i Utrecht ved å bosette meg i et boligfelt i nærheten av
Universitetet, leid meg en sykkel og syklet frem og tilbake til jobb, spist lunch på
pannekakehus, leid båt og kjørt på kanalen Oude Gracht, vært på sightseeing DomUnder og
DomTower mm. Dom Under er en oppdagelse av Utrecht 2000 års historie under Dom
Square, med arkologiske funn med interaktive lommelykter. «Walking through the huge pillar
foundations of the medieval Gothic Dom Cathedral, history literally springs to life.
Experience the destructive tornado of 1674” [http://www.domunder.com/en].
Dom Tower turen var en fin mulighet til å utforske byen på en helt annerledes måte. Ved å gå
opp 465 trappetrinn ankommer du det høyeste kirketårnet i Nederland. Du får se Michaels
kapellet, og halvveis får du se de historiske klokkene med totalvekt på 32 000 kg, samt 17thcentury Hemony klokkespillet, og helt på toppen kunne man se ut over hele Utrecht, og videre
helt til Rotterdam og Amsterdam. En utrolig fin opplevelse. Om du vil oppleve turen uten å
være der, kan du sjekke denne linken:
[https://www.youtube.com/watch?v=AVD5ztw47Gg&feature=youtu.be]

[http://www.domtoren.nl/en]

Utsikten fra Dom tårnet, etter 465 trappetrinn, etter sykling i motvind fra Universitetet. Men
absolutt verdt det!!!

Her er også et glimt fra min båttur på
kanalen i Utrecht- også en opplevelse som
anbefales om du er i Utrecht 

Helt til slutt vil jeg inkludere et bilde
av leie sykkelen min, uten denne hadde
ikke oppholdet blitt det samme, men
jammen godt det ikke gikk med meg som denne phD studenten i VG stripen, som er under
bildet av sykkelen min fra 10.April 2016.

Hentet fra VG 10. April 2016 av Mikael Wulff og Anders Morgenthaler.
[http://heltnormalt.no/wumo/2016/04/10]

Vennlig hilsen Ingrid, som virkelig anbefaler deg en tur til Utrecht- og takk igjen til NAFOL
som gjorde det mulig!

