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Några inlägg och artiklar från veckan som gått

Blogg: F-klass fritidshem –
relationskapande i fokus

Programmering i grundskolan –
hur är läget?

Blogg: Att bedöma läsförståelse

"Vi som jobbar med barn i fritidshem
värdesätter alla barns härliga, egna och unika
personligheter. Barnens sociala relationer är
viktiga redan från skolstart och bygger en
grund för en trygg miljö som vi jobbar aktivt
med att skapa. Så hur jobbar vi med sociala
relationer i fritidshem? "

Från och med höstterminen 2018 ingår
programmering som ett obligatoriskt moment i
grundskolan. Vi är nyfikna hur undervisningen
kan se ut och vilka utmaningar som finns och
tog därför kontakt med några örebropedagoger
för att kolla läget.

"Att läsa med öronen – vad betyder det och hur
ska vi tänka kring det i skolan? Det kan tyckas
självklart att elever ska få ha sina hjälpmedel
men när vi sedan kommer till bedömningssituation så blir vi tveksamma. Kan vi göra
såhär?"

Läs artikeln!

Läs Hanna Brändhs och Marilu Garcia
Sanchez blogginlägg!

Läs Malin Nilssons
blogginlägg!

Aktuella g
ansla

Blogg: Ungdomar,
skärmtid och sociala
medier – fem
hypoteser
"Världshälsoorganisationen
(WHO) rekommenderar att
barn i skolåldern inte sitter
framför skärmen mer än två
timmar per dag. Orsaken är
att det är viktigt att röra på
sig på dagen och sova gott
på natten (se tidigare
blogginlägg). Men varför använder ungdomar skärmen så mycket, vad gör de
vid skärmen och vad har det för effekter på deras sociala liv?"
Läs Michael Dahlmans blogginlägg!

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.
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Startsida gymnasieskola, gymnasiesärskola och
vuxenutbildning
Här hittar du alla sidor på Pedagog Örebro vars innehåll vänder sig mot gymnasieskola,
gymnasiesärskola och vuxenutbildningen.

Vad är på gång?

Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube
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