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

I dagarna anordnade
Tybblelundsskolans
fritidshem en julmarknad
till förmån för
Musikhjälpens insamling
för barn på flykt från krig
och konflikter. Vi
besökte julmarknaden
och fick en pratstund med
initiativtagare och
rektorer.

Barn hjälper barn – Tybblelundsskolans fritidshem
ordnade julmarknad till stöd för Musikhjälpen

Under det senaste året har Örebro kommuns förskolor och skolor
fått flera gemensamma kommunlicenser för olika digitala verktyg.
Som ett led i implementeringsarbetet har ett
kunskapsutbytesprojekt genomförts mellan Örebro universitet,
Adolfsbergsskolan, Lundbyskolan och Mellringeskolan –
Språkfrämjande digitala verktyg i skolan.undervisa. Det är så svårt,
och komplext. Världen är stor. Vi är ibland för små i vår vardag. Det
är så mycket som ska göras i en skola varje dag. Men här har du ändå
ett upplägg som du kan använda."

Språkfrämjande
digitala verktyg –
samarbete mellan

forskning, förvaltning
och skolorRegionala rektorer, politiker och

tjänstemän samlades på Örebro
universitet för den årliga regionala
skolledarkonferensen. Temat för
konferensen: Att styra och leda förskola
och skola – strukturella möjligheter och
hinder.

Samverkan – röd tråd på
skolledarkonferens

"STL-modellen kan användas inom alla ämnen
men det är ingen modell för att lära sig att
skriva utan en modell för att utveckla elevers
kunskaper med hjälp av skrivandet. Att ha bra
förförståelse för det man ska skriva om samt hur
man skriver, att skriva tillsammans, att ge och få
respons, det ökar många elevers skrivglädje."

Skriva sig till lärande skapar
engagemang, skrivglädje och
självständighet

Elever i årskurs 8 och 9 på Gumaeliusskolan
fick chansen att träffa beslutsfattare och
tjänstemän och föra en dialog i frågor som
engagerar dem. Vi träffade en trio väldigt
nöjda och stolta pedagoger som guidat
eleverna rätt inför dialogmötet. 

Möte med beslutsfattare stärker
demokratin
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