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I denna vlogg får vi följa läraren Jonas
Edlund i en serie korta filmklipp. Direkt
från lärarvardagen delar han med sig av
tankar kring världens bästa yrke.

I det här bloggspåret recenserar och
skriver vi om allt ifrån läsvärda
barnböcker till akademisk litteratur som
kan vara intressanta för pedagoger inom
alla verksamheter.

Aktuella bloggar

Att vara en viktig
vuxen i kristid
Kanske har du som pedagog under den
här våren funderat kring barns oro och
din egen roll som pedagog i kristid. Är
barn oroliga över pandemin? Hur ska vi
vuxna möta dem i deras oro? Är de inte
oroliga? Är det i så fall bra eller dåligt? Är
jag själv orolig? Hur påverkar det mitt
jobb?

Läs Tua Larssons blogginlägg!
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Vad är på gång?

Så moderniseras
Naturbruksprogrammet
på Kvinnerstagymnasiet

Naturbruksprogrammet på Kvinnersta-
gymnasiet görs om. Under en längre tid
har utbildningen lidit av ett lågt söktryck
och nu ska den bli mer attraktiv och
matcha lantbruksnäringens efterfrågan på
arbetskraft.
– Det innebär bland annat att vi lägger ut
delar av vår praktiska undervisning hos
länets lantbrukare. På så sätt får vi till
exempel tillgång till den moderna teknik
som idag är en verklighet i branschen,
säger Claudia Kraft, rektor på
Kvinnerstagymnasiet.

Läs artikeln!

Bokblogg: Universell
Design för Lärande – Ett
inkluderande
förhållningssätt

Pia Häggblom är en pedagog med 30 års
erfarenhet av undervisning och
pedagogisk utveckling från grundskola
till högskola. Pia har arbetat med att
skapa utbildningar om konceptet
Universal Design for Learning (UDL)
sedan 2013 då hon var en av de första med
detta i Sverige. Denna bok är en
omarbetning av hennes kurs till bokform
för den som vill lära sig att använda UDL
samt utbilda andra.

Läs Maria Norbergs recension!

Bokstart – med fokus
på små barns
språkutveckling

Läs artikeln!

Bokstart Örebro län är ett projekt som
främjar möjligheterna för små barn att
utveckla ett språk genom samtal, samspel
och berikande läsupplevelser. Projektet är
en nationell satsning som startade 2015
och har funnits i Örebro sedan 2017.
Tillsammans har biblioteket och
förskolan genomfört ett flertal insatser
och ännu fler är på gång. Allt för att
viktiga vuxna ska läsa mer för små barn
och så tidigt som möjligt väcka läslusten.
Vi har fått en pratstund med tre personer
som är involverade i projektet.

Glad sommar
önskar redaktionen!
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