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FÖRSKOLA
ASSISTERANDE VERKTYG - TILLVERKA BILDSTÖD

Hur fungerar InPrint 3 och hur kan det användas?
Inbjudan vänder sig till all personal inom förskola och skola som vill ha en genomgång av programvaran InPrint 3.
Du får lära dig programmets grundläggande funktioner och vi samtalar kring användningsområden.
Det ges tid för kollegialt erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas förkunskaper.
Datum
27/2, 13/3, 10/4 och 8/5
Samma utbildning vid samtliga tillfällen. Välj datum.

Kontakt
Louise Kjellson, louise.kjellson@orebro.se
019-21 67 61

Tid
15.00 – 17.00

Övrigt
Kom ihåg att ta med egen dator med aktuell
programvara. InPrint 3 är ett specialprogram som
köps in per verksamhet.

Plats
Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från
gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan
Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär.

Anmälan
Anmälan på Pedagog Örebro senast en vecka före
kurstillfället. Anmälan öppnar 16/1.
För att komma till anmälningssidan klicka här.

"BARN SOM BRÅKAR" - BETEENDEPROBLEM I FÖRSKOLAN

Lotsen har tidigare erbjudit kompetensutveckling gällande bemötande av känslostarka barn med en studiecirkel som utgår
ifrån boken Beteendeproblem i förskolan. Vid kursutvärderingar har det framkommit att pedagoger vill ha stöd för det fortsatta
arbetet i den egna verksamheten – en form för att kunna lyfta och diskutera frågorna tillsammans med kollegor. Därför
erbjuder vi nu istället studiecirkeln som ett studiematerial som kan användas i fortbildningssyfte på enskilda förskolor.
Studiematerialet innehåller filmer med introduktionsföreläsningar samt en manual för dig som leder studiecirkeln.

Övrigt
Ni hittar mer information och studiematerial på
Pedagog Örebro. Använd sökfältet och skriv:
Barn som bråkar.
Introduktionsfilm

Kontakt:
Ida Niklasson, ida.niklasson@orebro.se
019-21 62 41
Malin Nilsson, malin.d.nilsson@orebro.se
019- 21 56 79
Anmälan
För att få tillgång till studiematerialet behöver du
som förskolechef, specialpedagog eller
utvecklingsledare registrera dig.
Klicka här för att komma till sidan.
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GRUNDSKOLA/GRUNDSÄRSKOLA
ATT ARBETA MED ELEVER MED NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSVARIATIONER

Under vårterminen erbjuder vi dig som arbetar inom elevhälsoteam, som lärare eller resurspedagog i skolan, en serie med
träffar för att öka kompetens kring vad neuropsykiatriska funktionsvariationer kan innebära för eleven i skolan samt vilka
extra anpassningar vi kan göra. Denna serie består av fyra träffar. Du kan anmäla dig till en eller till alla.
Träff 1: Vad är autism?
Denna träff är i form av en föreläsning. Vi går igenom vad kriterierna för diagnosen är och vilka svårigheter som kan
uppstå för eleven i mötet med skolans miljö.
Träff 2: Vad är ADHD?
Denna träff är i form av en föreläsning. Vi går igenom vad kriterierna för diagnosen är och vilka svårigheter som kan
uppstå för eleven i mötet med skolans miljö.
Träff 3: Extra anpassningar? Att arbeta med schema och tydliga uppgifter.
Den här gången är träffen i form av en workshop. Vi visar exempel på uppgifter och scheman och ni får en stund att
arbeta med egna exempel. Ta gärna med något utkast till schema eller en uppgift som ni ska genomföra med eleverna
som ni kan utveckla. Om du har en dator med bildprogram får du gärna ta med den.
Träff 4: Extra anpassningar? Att arbeta med rit-prat och sociala berättelser.
Den här gången är träffen i form av en workshop. Vi visar exempel på rit-prat och sociala berättelser och ni får en stund
att arbeta med egna exempel. Om du har en dator med bildprogram får du gärna ta med den.

Datum
Träff 1: 6/2
Träff 2: 7/3
Träff 3: 4/4
Träff 4: 23/4
Tid
15.30 – 17.00
Plats
Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från
gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan
Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär.

Kontakt:
Cecilia Ljungström, cecilia.ljungstrom@orebro.se
019-21 55 93
Malin Nilsson, malin.d.nilsson@orebro.se
019-21 56 79
Anmälan
Anmälan på Pedagog Örebro senast en vecka före
kurstillfället. Anmälan öppnar 16/1.
För att komma till anmälningssidan klicka här.
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ASSISTERANDE VERKTYG - LÄS- OCH SKRIVSTÖD FÖR DATOR (WINDOWS, OFFICE 365)

Hur fungerar de läs- och skrivstödjande programvarorna ClaroRead Plus, Stava Rex och SpellRight och hur kommer de
till användning för eleven? Vad finns det för läs- och skrivstödjande funktioner i Office 365? Inbjudan vänder sig till all
personal inom skolan som önskar ny utbildning eller repetition av programmen. Du får en genomgång av grundläggande
funktioner och vi samtalar kring förutsättningar för den praktiska användningen. Det ges tid för kollegialt
erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas förkunskaper.

Datum
11/2, 27/3, 24/4 och 22/5
Tid
15.00 – 17.00
Plats
Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från
gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan
Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär.

Kontakt
Louise Kjellson, louise.kjellson@orebro.se
019-21 67 61
Övrigt
Kom ihåg att ta med egen dator med aktuella
programvaror.
Anmälan
Anmälan på Pedagog Örebro senast en vecka före
kurstillfället. Anmälan öppnar 16/1.
För att komma till anmälningssidan klicka här.

ASSISTERANDE VERKTYG - LÄS- OCH SKRIVSTÖD FÖR IPAD

Hur kan iPad användas som stöd för läsning och skrivning?
Inbjudan vänder sig till all personal inom skola som vill veta mer om funktioner som underlättar, såsom talsyntes,
diktering, rättstavning och anpassad textlayout. Ett urval av systeminställningar och appar kommer att demonstreras.
Målet är att du efter kursen ska ha en grundkunskap om vad iPaden kan erbjuda för stöd. Det ges tid för kollegialt
erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas förkunskaper.

Datum
25/2, 18/3, 1/4 och 15/5.
Samma utbildning vid alla tillfällena. Välj datum.

Kontakt:
Louise Kjellson, louise.kjellson@orebro.se
019-21 67 61

Tid
15.00-17.00

Övrigt
Kom ihåg att ta med egen iPad.

Plats
Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från
gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan
Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär.

Anmälan
Anmälan på Pedagog Örebro senast en vecka före
kurstillfället. Anmälan öppnar 16/1.
För att komma till anmälningssidan klicka här.
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DISKUSSIONSTRÄFFAR FÖR DIG SOM ARBETAR I ELEVHÄLSOTEAM I SKOLAN
Systematiskt kvalitetsarbete - extra anpassningar och särskilt stöd

Under 2019 kommer Lotsen, Centralt skolstöd, att erbjuda en serie med diskussionsträffar för elevhälsoteam. Detta är
ett tillfälle för dig som rektor att tillsammans med ditt EHT utveckla skolans arbete med extra anpassningar och särskilt
stöd. Vi kommer att diskutera kring den arbetsgång som vi enligt skollagen ska ha, när det gäller elever i behov av särskilt
stöd. Träffarna kommer att innehålla diskussioner om:
Extra anpassningar
• Hur tar vi reda på vilka extra anpassningar en elev behöver?
• Hur dokumenterar vi och följer upp?
Pedagogisk utredning
• Hur gör vi den pedagogiska utredningen till ett verktyg för att förbättra elevens anpassningar och stöd?
Åtgärdsprogram
• Hur beskriver vi elevens behov och de åtgärder som sätts in?
Utvärdering och systematiskt arbete
• Hur kan vi använda dokumentationen från detta läsår för att förbättra skolans arbete? Hur kan åtgärdande arbete
bli förebyggande och främjande?

Datum och tid
15/2, kl 9.00 – 12.00
22/3, kl 9.00 – 11.00
26/4, kl 9.00 – 11.00
24/5, kl 9.00 – 11.00
Samt ytterligare tre tillfällen under ht 2019.
Datum kommer under våren.
Plats
Information om lokal skickas ut via mail en vecka
innan första tillfället.

Kontakt
Malin Nilsson, malin.d.nilsson@orebro.se
019-21 56 79
Kursledare är Marianna Moqvist-Kakko
och Malin Nilsson.
Anmälan
Anmäl er på Pedagog Örebro senast den 11/2.
Anmälan öppnar 16/1.
För att komma till anmälningssidan klicka här.
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MATEMATIKSVÅRIGHETER

Vad är matematiksvårigheter och hur kan vi anpassa och stödja lärandet? En eftermiddag där teorigrund ges runt
grundläggande räknesvårigheter/dyskalkyli och olika bakomliggande faktorer. Tidig upptäckt, arbetssätt och anpassningar
samt stöd kommer bland annat belysas. Inbjudan riktar sig till dig som möter elever med utmaningar i matematik i ditt
pedagogiska arbete.
Datum
26/2 – förskoleklass och lågstadiet
6/3 – mellanstadiet till gymnasiet

Kontakt
Helena Wilkås, helena.wilkas@orebro.se
019-21 12 77

Tid
15.00 – 17.15

Kursledare är Helena Wilkås och Malin Nilsson.

Plats
Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från
gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan
Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär.

Anmälan
Anmälan på Pedagog Örebro senast en vecka före
kurstillfället. Anmälan öppnar 16/1.
För att komma till anmälningssidan klicka här.

ASSISTERANDE VERKTYG - TILLVERKA BILDSTÖD

Hur fungerar InPrint 3 och hur kan det användas?
Inbjudan vänder sig till all personal inom förskola och skola som vill ha en genomgång av programvaran InPrint 3.
Du får lära dig programmets grundläggande funktioner och vi samtalar kring användningsområden.
Det ges tid för kollegialt erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas förkunskaper.
Datum
27/2, 13/3, 10/4 och 8/5
Samma utbildning vid samtliga tillfällen. Välj datum.

Kontakt
Louise Kjellson, louise.kjellson@orebro.se
019-21 67 61

Tid
15.00 – 17.00

Övrigt
Kom ihåg att ta med egen dator med aktuell
programvara. InPrint 3 är ett specialprogram som
köps in per verksamhet.

Plats
Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från
gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan
Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär.

Anmälan
Anmälan på Pedagog Örebro senast en vecka före
kurstillfället. Anmälan öppnar 16/1.
För att komma till anmälningssidan klicka här.
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LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER OCH DYSLEXI

Vill du veta mer om dyslexi, hur anpassningar och stöd kan utformas samt få fördjupad kunskap runt bedömning? Då är
du varmt välkommen till två tillfällen med föreläsningar och diskussion. Det är upplagt så att du deltar vid båda tillfällena.
Inbjudan riktar sig till dig som möter elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter i ditt pedagogiska arbete.
Del 1: Innehållet berör teoribakgrund, behov i lärsituationen och anpassningar och stöd för ett likvärdigt lärande.
Del 2: Innehållet har fokus på bedömning och bland annat nationella prov och undantagsbestämmelsen lyfts utifrån
funktionsnedsättning dyslexi.

Datum och tid
Del 1: 11/3, kl 15.00 – 17.15
Del 2: 26/3, kl 15.00 – 16.30

Kontakt
Helena Wilkås, helena.wilkas@orebro.se
019-21 12 77

Plats
Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från
gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan
Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär.

Kursledare är Helena Wilkås och Malin Nilsson.
Anmälan
Anmälan på Pedagog Örebro senast en vecka före
kurstillfället. Anmälan öppnar 16/1.
För att komma till anmälningssidan klicka här.

ATT ARBETA MED SPRÅKSTÖRNING I SKOLAN

Lotsen erbjuder under våren en serie diskussionsträffar om språkstörning. Träffarna utgår ifrån språkstörning, men
diskussionerna kommer att handla om frågor, strategier och anpassningar som är aktuella för alla barn och elever som
har språkliga svårigheter som påverkar lärandet. Inför tillfälle ett har du läst häftet ”Att arbeta med språkstörning i
förskola och skola”. Den finns tillgänglig att beställa eller att ladda ner som pdf från SPSM. Klicka här för att komma till
materialet.
Diskussionsträffarnas innehåll:
• Grundläggande information om språkstörning
• Vilka konsekvenser kan det få i klassrummet?
• Arbetssätt och anpassningar

Datum
11/4, 25/4 och 9/5
Tid
15.00 – 16.30
Plats
Centralt skolstöd, Näbbtorgsgatan 12.
Gå in via stadsbibliotekets entré och ta höger, en
trappa upp. Konferensrum 1.

Kontakt
Gustaf Classon, gustaf.classon@orebro.se
019-21 47 82
Kursledare är Helena Wilkås, Marie Andersson och
Gustaf Classon.
Övrigt
Diskussionerna riktar sig till pedagoger och
specialpedagoger i förskoleklass till åk 3.
Vi välkomnar max 10 deltagare.
Anmälan
Anmälan på Pedagog Örebro senast en vecka före
kurstillfället. Anmälan öppnar 16/1.
För att komma till anmälningssidan klicka här.
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GYMNASIESKOLA/GYMNASIESÄRSKOLA
ATT ARBETA MED ELEVER MED NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSVARIATIONER

Under vårterminen erbjuder vi dig som arbetar inom elevhälsoteam, som lärare eller resurspedagog i skolan, en serie med
träffar för att öka kompetens kring vad neuropsykiatriska funktionsvariationer kan innebära för eleven i skolan samt vilka
extra anpassningar vi kan göra. Denna serie består av fyra träffar. Du kan anmäla dig till en eller till alla.
Träff 1: Vad är autism?
Denna träff är i form av en föreläsning. Vi går igenom vad kriterierna för diagnosen autism är och vilka svårigheter som
kan uppstå för eleven i mötet med skolans miljö.
Träff 2: Vad är ADHD?
Denna träff är i form av en föreläsning. Vi går igenom vad kriterierna för diagnosen är och vilka svårigheter som kan
uppstå för eleven i mötet med skolans miljö.
Träff 3: Extra anpassningar? Att arbeta med schema och tydliga uppgifter.
Den här gången är träffen i form av en workshop. Vi visar exempel på uppgifter och scheman och ni får en stund att
arbeta med egna exempel. Ta gärna med något utkast till schema eller en uppgift som ni ska genomföra med eleverna
som ni kan utveckla. Om du har en dator med bildprogram får du gärna ta med den.
Träff 4: Extra anpassningar? Att arbeta med rit-prat och sociala berättelser.
Den här gången är träffen i form av en workshop. Vi visar exempel på rit-prat och sociala berättelser och ni får en stund
att arbeta med egna exempel. Om du har en dator med bildprogram får du gärna ta med den.

Datum
Träff 1: 6/2
Träff 2: 7/3
Träff 3: 4/4
Träff 4: 23/4
Tid
15.30 – 17.00
Plats
Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från
gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan
Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär.

Kontakt
Cecilia Ljungström, cecilia.ljungstrom@orebro.se
019-21 55 93
Malin Nilsson, malin.d.nilsson@orebro.se
019-21 56 79
Anmälan
Anmälan på Pedagog Örebro senast en vecka före
kurstillfället. Anmälan öppnar 16/1.
För att komma till anmälningssidan klicka här.
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ASSISTERANDE VERKTYG - LÄS- OCH SKRIVSTÖD FÖR DATOR (WINDOWS, OFFICE 365)

Hur fungerar de läs- och skrivstödjande programvarorna ClaroRead Plus, Stava Rex och SpellRight, och hur kommer de
till användning för eleven? Vad finns det för läs- och skrivstödjande funktioner i Office 365? Inbjudan vänder sig till all
personal inom skolan som önskar ny utbildning eller repetition av programmen. Du får en genomgång av grundläggande
funktioner och vi samtalar kring förutsättningar för den praktiska användningen. Det ges tid för kollegialt
erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas förkunskaper.

Datum
11/2, 27/3, 24/4 och 22/5.
Samma utbildning vid samtliga tillfällen. Välj datum.

Kontakt
Louise Kjellson, louise.kjellson@orebro.se
019-21 67 61

Tid
15.00 – 17.00

Övrigt
Kom ihåg att ta med egen dator med aktuella
programvaror.

Plats
Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från
gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan
Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär.

Anmälan
Anmälan på Pedagog Örebro senast en vecka före
kurstillfället. Anmälan öppnar 16/1.
För att komma till anmälningssidan klicka här.

ASSISTERANDE VERKTYG - LÄS- OCH SKRIVSTÖR FÖR IPAD

Hur kan iPad användas som stöd för läsning och skrivning?
Inbjudan vänder sig till all personal inom skola som vill veta mer om funktioner som underlättar, såsom talsyntes,
diktering, rättstavning och anpassad textlayout. Ett urval av systeminställningar och appar kommer att demonstreras.
Målet är att du efter kursen ska ha en grundkunskap om vad iPaden kan erbjuda för stöd. Det ges tid för kollegialt
erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas förkunskaper.

Datum
25/2, 18/3, 1/4 och 15/5.
Samma utbildning vid alla tillfällena. Välj datum.
Tid
15.00-17.00
Plats
Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från
gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan
Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär.

Kontakt:
Louise Kjellson, louise.kjellson@orebro.se
019-21 67 61
Övrigt
Kom ihåg att ta med egen iPad.
Anmälan
Anmälan på Pedagog Örebro senast en vecka före
kurstillfället. Anmälan öppnar 16/1.
För att komma till anmälningssidan klicka här.
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ASSISTERANDE VERKTYG - TILLVERKA BILDSTÖD

Hur fungerar InPrint 3 och hur kan det användas?
Inbjudan vänder sig till all personal inom förskola och skola som vill ha en genomgång av programvaran InPrint 3.
Du får lära dig programmets grundläggande funktioner och vi samtalar kring användningsområden. Det ges tid för
kollegialt erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas förkunskaper.

Datum
27/2, 13/3, 10/4 och 8/5
Samma utbildning vid samtliga tillfällen. Välj datum.

Kontakt:
Louise Kjellson, louise.kjellson@orebro.se
019-21 67 61

Tid
15.00 – 17.00

Övrigt
Kom ihåg att ta med egen dator med aktuell
programvara. InPrint 3 är ett specialprogram som
köps in per verksamhet.

Plats
Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från
gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan
Conventm kongress och Uno Forsbergs cykelaffär.

Anmälan
Anmälan på Pedagog Örebro senast en vecka före
kurstillfället. Anmälan öppnar 16/1.
För att komma till anmälningssidan klicka här.

MATEMATIKSVÅRIGHETER

Vad är matematiksvårigheter och hur kan vi anpassa och stödja lärandet? En eftermiddag där teorigrund ges runt
grundläggande räknesvårigheter/dyskalkyli och olika bakomliggande faktorer. Tidig upptäckt, arbetssätt och anpassningar
samt stöd kommer bland annat belysas. Inbjudan riktar sig till dig som möter elever med utmaningar i matematik i ditt
pedagogiska arbete.

Datum
6/3 – mellanstadiet till gymnasiet

Kontakt
Helena Wilkås, helena.wilkas@orebro.se
019-21 12 77

Tid
15.00 – 17.15

Kursledare är Helena Wilkås och Malin Nilsson.

Plats
Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från
gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan
Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär.

Anmälan
Anmälan på Pedagog Örebro senast en vecka före
kurstillfället. Anmälan öppnar 16/1.
För att komma till anmälningssidan klicka här.
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LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER OCH DYSLEXI

Vill du veta mer om dyslexi, hur anpassningar och stöd kan utformas samt få fördjupad kunskap runt bedömning? Då är
du varmt välkommen till två tillfällen med föreläsningar och diskussion. Det är upplagt så att du deltar vid båda tillfällena.
Inbjudan riktar sig till dig som möter elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter i ditt pedagogiska arbete.
Del 1: Innehållet berör teoribakgrund, behov i lärsituationen och anpassningar och stöd för ett likvärdigt lärande.
Del 2: Innehållet har fokus på bedömning och bland annat nationella prov och undantagsbestämmelsen lyfts utifrån
funktionsnedsättning dyslexi.

Datum och tid
Del 1: 11/3, kl 15.00 – 17.15
Del 2: 26/3, kl 15.00 – 16.30

Kontakt
Helena Wilkås, helena.wilkas@orebro.se
019-21 12 77

Plats
Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från
gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan
Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär.

Kursledare är Helena Wilkås och Malin Nilsson.
Anmälan
Anmälan på Pedagog Örebro senast en vecka före
kurstillfället. Anmälan öppnar 16/1.
För att komma till anmälningssidan klicka här.

