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Varje år ordnar stiftelsen Håll
Sverige rent Skräpplockardagar som
förskolor, grundskolor,
gymnasieskolor och särskolor kan
anmäla sig till. Syftet är att lära
barnen mer om skräpets
konsekvenser för djur och miljö och
vikten av att hålla rent. Nu är det
dags att anmäla er!

Nu erbjuder Örebro konsthall

förskolor och förskoleklasser i

Örebro kommun möjligheten att få

låna konstpaket månadsvis! Det

finns fem olika teman med ett urval

av konstverk från kommunens

konstsamling. Till varje konstpaket

hör en konsthandledning med

information om konstnären och

förslag till både samtal och

skapande utifrån konsten.

Läs mer och boka på Örebro

konsthalls webbplats!

"Stirrig blick, svårt att finna ord,
hängande kroppshållning och ett
ständigt sug efter snabba
kolhydrater? – Det kan var tecken
på att du sovit för lite. Att sova på
natten är viktigt för att klara
skolan, kanske både som elev och
anställd."

Läs Michael Dahlmans

inlägg!

"Vi har presenterat tankar om
varför vi startat FNoFF-projektet,
delmålen: rapport, implementera
modell för närvaroarbete i skolan,
processledarrollen och ett regionalt
nätverk. Det är idéer vi tror på och
som vi vill utveckla – men hur vet vi
om det ger det resultat som vi
hoppas?"
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Läs mer!

Läs Lars Risbergs och

Staffan Karlssons inlägg!

"Tanken är att jag delar med mig av
tankar, funderingar och goda
exempel som dyker upp i mitt
huvud. Jag hoppas att ni vill följa
med mig på denna fortsatta resa. Till
att börja med tänkte jag berätta lite
kort om mig och min resa till där jag
är idag."

Läs Maria Högbergs

inlägg!!

Näbbtorgsgatan 12
702 23 Örebro

E-post: pedagogorebro@orebro.se
Tel: 019-21 18 12, 019-21 55 70

VECKA 10 ∙ 2021

Örebro kommun
Pedagog Örebro
www.orebro.se/pedagogorebro

Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!
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