
Just nu är ansökan
öppen för Skapande
skola 2023/24. Ungefär
hälften av Örebro
kommuns skolor söker
bidraget varje år och de
ekonomiska medlen
möjliggör för många
intressanta
kulturprojekt runt om
på skolorna. Här 

får du några exempel som kan ge inspiration för just din skola. 

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."
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utvecklat och arbetat fram ett material och arbetssätt, ELSA-modellen, som står för
Eget Lärande genom Språkstödjande Aktioner."

En förskolegård ska var en plats för lek och
glädje inte sorg och död. På förskolan Fantasia
skedde i somras ett dubbelmord och nu gör man
allt för att skolgården ska bli en plats för
rörelseglädje igen. En röd valstuga med vita
knutar kommer nu placeras på förskolan och
kan förhoppningsvis hjälpa till att återta
förskolegården från de mörka krafterna.

"När du ska undervisa om
planetomtanke – det som i
dagligt tal kallas för lärande
om hållbar utveckling – så
kan jag tänka mig att du
hamnar i samma läge som
jag. Att du famlar efter
metoder och sätt att 

"I boken Språkstöd i förskolan genom
aktionsforskning får vi följa forskarna och
författarna av boken, Karin Rönnerman och
Ann Nordberg. De har tillsammans med två
förskolor bedrivit aktionsforskning och 

Socialtjänsten och ett 40-tal föräldrar
var med och pratade om föräldrarollen
på Lundbyskolans andra
nätverksträff. Träffen ingår i
Lundbyskolans samverkansmodell
NÄT. Syftet med NÄT är att skapa
tillitsfulla relationer och öka
kunskapen om skolans och andra
myndigheters uppdrag.
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