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Aktuella inlägg och artiklar

Tips
!
Alla barns rätt till kultur –
pedagoger fortbildades
Ett 50-tal pedagoger, skolledare och
kulturaktörer samlades i Kulturkvarteret
för en fortbildningsdag om kultur i skolan.
Läroplaner, kursplaner, barnkonventionen
beskriver alla vikten av kultur och konst i
skolan, men varför är det så viktigt och
hur kan undervisningen se ut?

Aktuella anslag

Kostnadsfri kompetensutveckling i Handlingsplan för Örebro
kommuns grundskolor – fler elever
#vägledKompetens
Kostnadsfri kompetensutveckling kommer ska lyckas i skolan
erbjudas under 2022-2023 inom ESFprojektet #vägledKompetens. Örebro
kommun deltar i projektet där studie- och
yrkesvägledare, lärare och skolledare får
chansen till fortbildning inom olika
områden.

Från vår sida
Stöd, hjälpmedel och tips:

Förvaltningsledningen inom Förskola och
skola har tagit fram en handlingsplan för
hur alla elever i Örebro kommuns
grundskolor ska utvecklas och nå målen
för sin utbildning på lång sikt.
Handlingsplanen beslutades av
Grundskolenämnden den 19 maj och
sträcker sig till år 2027.

Centrum mot våldsbejakande
extremism Örebro
Centrum mot våldsbejakande extremism
Örebro är en resurs- och samverkansgrupp. De kan erbjuda stöd i frågor som
rör förebyggande arbete mot
radikalisering och våldsbejakande
extremism. På vår stödsida hittar du
lektionsmaterial och användbara länkar
till arbetet i klassrummet.
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Tips
!
Nominera till Guldäpplet 2022
Guldäpplet har sedan 2002 delats ut
årligen till en eller flera lärare som har
förnyat lärandet med stöd av IT i den
egna undervisningen och som inspirerat
elever och kollegor i ett lokalt,
kommunalt och gärna även nationellt
verksamhetsfält. In och nominera senast
den 15/6.

Startsida gymnasieskola, gymnasiesärskola och
vuxenutbildning
Här hittar du alla sidor på Pedagog Örebro vars innehåll vänder sig mot gymnasieskola,
gymnasiesärskola och vuxenutbildningen.
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Vad är på gång?
Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!
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