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Blogg: Ett frustrerande år i ett
fantastiskt yrke

Läs Emma Carlströms inlägg!

"Det lider mot sitt slut. Läsåret 20/21 analyseras,
rundas av och packas ner. Alltså, vilket läsår det
varit! Inte mycket har varit sig likt. Jag är trött
och ni är nog många med mig!?  Men så kom
skolavslutningsdagen och jag fylldes istället med
stolthet och värme. Trots allt som hänt under
året älskar jag verkligen mitt jobb!"

Tips!

Intresseanmälan för klassbesök
på Örebro naturskola hösten
2021

Lillån vill rida på kunskapsvågen
efter vinsten i Vi i femman

Vill tillgängliggöra lärmiljön i
gymnasiesärskolan

Bokblogg: Språkarbeta – 
Systematiskt, lekfullt och
utforskande, av Heidi Sandö och
Iris Hansson Myran

Aktuellaanslag

Läs artikeln!

www.orebro.se/pedagogorebroNYHETSBREV
Några aktuella inlägg och artiklar 

Lillåns skola klass 5A vann i förra veckan
frågesportprogrammet Vi i Femman. Kristina
Ekstrand är klassens mentor och hoppas klassen
och skolan ska rida på den positiva synen på
kunskap som tävlingen förmedlat.

"...en lättläst och inspirerande bok. Den kan
läsas av alla var och en enskilt, eller användas i
arbetslag som vill ha en gemensam bok att läsa
och diskutera."

Läs artikeln!

Lotsen är en enhet inom Centralt skolstöd som har i uppdrag att ge stöd till förskolor och skolor inom det
hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet.

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

Elevernas lärmiljö och hur den bäst
tillgängliggörs utifrån elevernas behov. Där har
ni kärnan i det praktiknära forskningsprojekt
som just nu pågår i samarbete mellan Örebro
univiresitet och gymansiesärskolan i Örebro.
Målet är att skapa tillgänglighetsmodeller och
utveckla bra arbetssätt.

Nu ligger äntligen ansökan om höstens populära
klassbesök uppe på Örebro naturskolas
hemsida. Sista ansökningsdag är den 20/6.
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Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!
Vad är på gång?

Veckans sida

Läs Birgitta Rissves recension!

Läs mer och anmäl ditt intresse!
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