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Några inlägg, artiklar och anslag från vårterminen

Digitalt arbetssätt håller
undervisning igång trots hög
frånvaro

Satsning på barnens språk
och kunskapsutveckling i
Vivalla förskolor

Undervisning i två klassrum samtidigt –
både i skolan och i hemmet. Trots hög
frånvaro från både elever och lärare löper
undervisningen på som vanligt på Nya
Karlslundsskolan.

I det mångkulturella bostadsområdet
Vivalla är det språk- och
kunskapsutvecklande arbetet i förskolan
av största vikt. De åtta förskolorna i
Vivalla jobbar därför systematiskt med...

Digital likvärdighet för
Örebros förskolor och skolor

BLOGG: Tips på
startuppgifter i matematik

Det händer saker inom digitalisering för
Örebro kommuns förskolor och skolor.
Med likvärdigheten som utgångspunkt
finns nu gemensamma digitala läromedel
och assisterande teknik på plats.
Pedagogerna Lisa och Katrin på...

"Jag lägger mellan 5–15 minuter på en
startuppgift. Jag vill att eleverna ska få
repetera och befästa det vi jobbat med,
att de får mängdträning. Ofta vill jag
väcka 'mattetänket' till liv inför en
lektion. Jag vill hjälpa eleverna att..."

När kan det vara aktuellt för
en elev att komma till
Bryggan? Enhetschefen ger
svar

Effektiva verktyg för barnets
bästa – TABB-projektet i
Örebro är halvvägs

Vilka elever riktar sig egentligen Bryggan
till? Och när kan det vara aktuellt med
Bryggan? Vi ringde upp enhetschef
Ingela Pihlström för att få svar.

Örebro kommun
Pedagog Örebro
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Mycket händer inom projektet
Tillsammans för alla barns bästa (TABB)
i Örebro. Arbetsgruppen, som består av
kompetenser från skolan, socialtjänsten
och hälso- och sjukvården, jobbar vidare
med att implementera olika verktyg...

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

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

Stort kliv från elev till student
– så förbereder du dina elever

Länkar och lärarresurser –
kriget i Ukraina

Örebro universitetsbibliotek bjöd
nyligen in gymnasielärare till en
fortbildningsdag på temat "Att förbereda
elever för högre studier". Att det råder en
stor skillnad mellan hur de två
verksamheterna ser på undervisning...

Hur kan du som pedagog prata med
barnen om kriget i Ukraina? Vilka
lärarresurser finns? Vi har listat några
som kan vara ett stöd i din undervisning.
Sidan uppdateras kontinuerligt.

BOKBLOGG: Tillgängligt
lärande i förskolan – vad det
är och hur man gör, av Ann
S. Pihlgren

BLOGG: Så kan du kombinera
digitalt och analogt material

"Det finns många reflekterande frågor att
fundera kring i sin egen praktik men
också att observera och analysera både
individuellt i liten diskussionsgrupp..."

Hur kan framtidens klassrum
se ut?
Hur ser framtidens klassrum ut? Hur kan
de anpassas efter lärarens behov och vara
både flexibla och hybrida? Örebro
universitet har skapat två klassrum och
ett Learning Lab inom ramen för
delprojektet Nya lärmiljöer i Framtidens
lärarutbildning...

"Vill man blanda in även programmering
i sitt utforskande av bokstäver, kan man
låta roboten Bluebot samla in rätt
trädelar till den eller de bokstäver man
vill bygga. Alla trädelar i Clicko är
magnetiska, så om man fäster..."

Hållbarhetsarbetet på
Rynningeåsens förskola gav
fin utmärkelse
Rynningeåsens förskola har tilldelats
Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar
utveckling för sitt arbete med social,
ekologiskt och ekonomisk hållbarhet. Vi
besöker förskolan för att veta mer om
deras arbetssätt...
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