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Tre inlägg och artiklar från veckan som gått
Aktuella anslag

Navets skolkockar
till SM-final
Förra året föll de på målsnöret men
i år hoppas Navets skolkockar på
vinst. "Navet i hjulet" är ett av fem
lag som lyckats kvalificera sig till
final i skolmats-SM och tävla om
titeln ”Årets bästa Skolkockslag” i
SkolmatsGastro 2020.
Läs artikeln!

Skapa goda relationer Ny bok om högfrån början!
aktuellt tema
Förstelärarna Anna-Karin Hedlund,
Alenka Horvat, Weronika Höglund
och Sara Selling skriver om vikten av
att skapa goda relationer från början
och hur du kan arbeta för att bibehålla
dem.

Anna Mill, rektor för Lundby
förskolor, har läst boken Lågaffektivt
bemötande och problematisk
skolfrånvaro, av Maria Bühler,
Annelie Karlsson och Terése
Österholm.

Läs inlägget!

Läs recensionen!

Aktuella bloggar

I denna videoblogg delar Jonas
Edlund med sig av sina tankar kring
världens bästa yrke.

Här skriver alla som vill dela med sig
av sina läsupplevelser kring allt från
barnböcker till akademisk pedagogisk
litteraur.

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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I den här bloggen får ni följa Emma
Carlström i hennes vardag som lärare i
årskurs 2 på Brunnsskolan.

I detta bloggspår skriver förstelärare
från gymnasiet och gymnasiesärskolan pedagogiska inlägg som
syftar till att öka måluppfyllelsen.

Här delar Petra Lycke med sig av sina
reflektioner i rollen som specialpedagog på Brunnsskolan i Örebro.

Giftfria barnverksamheter i Örebro

Att slippa utsättas för farliga ämnen borde vara en självklarhet för alla barn – därför arbetar Örebro
kommun aktivt med att minska exponeringen för farliga ämnen i de verksamheter där barn vistas
under längre tider. Den här sidan är till för att stötta Örebros skolor och förskolor i arbetet med att
skapa giftfria barnverksamheter.
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