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Aktuella anslag

Grundsärskola i Örebro kommun
Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans
kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. På
denna sida kan du hitta all information om grundsärskolan i Örebro kommun.

Sök internationella samarbeten och
utbyten

www.orebro.se/pedagogorebroNYHETSBREV
Aktuella inlägg och artiklar 

Är du intresserad av utvecklingsfrågor och vill
starta ett samarbete med ett låg- eller
medelinkomstland eller vill din förskola/skola
prova på ett partnerskapsprojekt med aktörer i
Europa? UHR har många program för
internationellt samarbete och utbyte och här
tipsar vi om några som kommer att ha öppna
ansökningsomgångar nu i augusti/september.
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Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!
Vad är på gång?

Veckans sida
Vi har delat upp våra sidor i tre
kategorier: förskola,
grundskola/grundsärskola och
gymnasieskola/gymnasiesärskola/
vuxenutbildning. Under denna
rubrik kommer vi varje vecka att
puffa lite extra för en aktuell sida.

Månadens forskare: Björn Johansson
Månadens forskare, Björn Johansson, är docent
i socialt arbete med forskningsfokus på våld,
kränkningar, mobbning samt skolfrånvaro.
Som nycklar i detta arbete lyfter Björn fram
vikten av att eleven hittar goda sociala
sammanhang samt att det tas ett
helhetsperspektiv kring elevens situation.

Förstelärarbloggen: Öka väl-
befinnandet i skolan
"Att hela tiden fylla på min egen ryggsäck med
goda exempel är för mig oerhört viktigt. Om
jag i mitt uppdrag som förstelärare ska kunna
inspirera och leda mina kollegor i kollegialt
lärande så känner jag att jag vill förankra det
jag gör med mina elever i mina klassrum genom
litteratur och forskning."

Läs sammanställningen!

Lärare och rektorer i Örebro
kommun blir digitala pionjärer i
Discover by Örebro
Nu är digitaliseringssatsningen Discover by
Örebro igång, ett projekt där några av Örebro
kommuns grundskolepedagoger och rektorer
kommer att få genomgå att antal lärlabbar, så
kallade Discover Labs, med målet att med hjälp
av digital teknik förstärka undervisnings-
metoderna inom ämnena bild, matematik,
svenska och svenska som andraspråk.

Läs artikeln!

Skolledarbloggen: Ny bloggare med
fötterna i både verksamheten och
studierna
"I Skolledarbloggen kommer jag belysa hur det
är att både arbeta som rektor, allt-i-allo,
pedagog och plugga på universitetet på
rektorsutbildningen. Och såklart hur vi arbetar
med det som är det viktigaste i livet. Nämligen
våra barn."

Läs blogginlägget!

Läs artikeln!
Läs blogginlägget!
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