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Utvecklingsarbeten, temadagar, samarbeten,utställningar, kurser och workshops är baranågra exempel på saker som vi vill ha tipsom! Pågår det något intressant just i dinverksamhet? Tipsa oss gärna!

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

I det här bloggspåret skriver personal
på Lotsen inom området främjande
och förebyggande arbete med fokus på
tillgänglig lärmiljö.

Här skriver alla som vill dela med sig av
sina läsupplevelser kring allt från
barnböcker till akademisk pedagogisk
litteraur.
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Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!
Vad är på gång?

Aktuella bloggar

Du som arbetar inom förskola och skola kan få olika typer av stöd och fortbildning från bland annat
Örebro kommun. Stödet ges oavsett om du arbetar i kommunal eller privat regi. På den här sidan finns
också hjälpmedel och tips för dig som jobbar i förskola och skola.

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.

Stöd, hjälpmedel och tips till dig som arbetar inom
förskola och skola

Tips för undervisning
på distans!
I dessa Corona-tider är flera digitala
tjänster, verktyg och läromedel, gratis att
använda.Skolorna behöver nu också
genomföra distansundervisning. Här får
du tips och idéer hur du som pedagog kan
genomföra detta. Sidan uppdateras
kontinuerligt.

Läs artikeln!

Så funkar
upplevelsebaserad
NO-undervisning!
En regning och blåsig tisdag i början av
mars blev vi inbjudna av Åse Vallin,
matematik- och NO-lärare på
Engelbrektsskolan i Örebro, att följa med
på en upplevelsebaserad NO-lektion i
Stadsparken. Sagt och gjort. Vi tog på oss
kläder efter väder, grabbade kameran och
anteckningsblocket och gav oss ut. Häng
med du också!

Läs reportaget!

Ett kreativt språk-
utvecklande arbete i
grundsärskolan
Att vi ska arbeta språkutvecklande är
något vi ofta hör inom skolans värld.
Flera av oss kan tycka att det är en enkel
uppgift att ordna, andra tycker den är
mer utmanande. Men hur arbetar man
med en grupp elever som är på en tidigare
utvecklingsnivå?

Läs reportaget!

Skolahemma.se –
nytt stöd för
distansundervisning
Skolahemma.se är ett nytt stöd för
distansundervisning, som sammanställer
stöd till skolor om de behöver undervisa
på distans. Det är ett samarbete mellan
RISE (Research Institutes of Sweden),
Skolverket, SKR, Utbildningsradion och
Swedish Edtech Industry.

Läs artikeln!
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