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Läs artikeln!

Fyra kommunala 7-9 skolor har
denna vecka gått över till
distansundervisning för att undvika
trängsel i skolans lokaler och i
kollektivtrafiken. En av skolorna är
OP skolan 7-9 City där pedagogerna
ställt om för att möta eleverna
digitalt under veckan.

Nu gör Sputnik en ungdomssatsning som har fått namnet “Våga prata om det”. Satsningen görs då coronapandemin slagit hårt mot de som redan har det tufft samt att kuratorerna har sett en sjunkande trend i åldrarna 13 – 20 att söka sig till Sputniks gruppverksamhet.

Corona-pandemin fortsätter att hålla oss alla i ett järngrepp. Nya rekommendationer kommer hela tiden och
olika åtgärder görs ute på våra förskolor och skolor för att anpassa verksamheten utifrån dessa. Det handlar
om allt från digitala möten i kollegiet, distansundervisning, kontakten med vårdnadshavare, lämning och
hämtning på förskola och fritidshem, det fysiska avståndet mellan barnen/ eleverna i förskolan eller skolan.
Etcetera.

Hur jobbar du med dessa frågor på din förskola/skola?

Tipsa gärna Pedagog Örebro-redaktionen om dina lösningar på de nya utmaningar som pandemin ställer oss
pedagoger inför. Vi följer gärna upp tipsen för att sprida det fantastiska arbete som sker i denna tuffa tid.

www.orebro.se/pedagogorebro

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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Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!
Vad är på gång?

Läs mer!

Är du lärare i svenska, svenska som
andraspråk eller rektor och har
frågor om ämnet svenska som
andraspråk? Då kan denna
lärpocket vara matnyttig för dig.

Läs artikeln!

 

"Det är roligt att springa på en bok
som är användbar för lärare i hela
skolan! Vi sfi-lärare är annars vana
vid att böcker visserligen är
intressanta, men ändå helt eller
delvis faller utanför det som upplevs
relevant i vår konkreta
arbetsvardag."

Läs Anna Nymans recension!

Nu startar Kretsloppslandet äntligen
upp under våren 2021 med
utomhusmiljölektioner. Dessa går av
stapeln i tre omgångar i Karlslund.

Skicka vidare!
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