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Tre artiklar från veckan som gått
Aktuella anslag

Nätverksträff om
trygghetsplaner

Så satsar Drottning
Blanka på Resiliens

Fin utmärkelse till
Virginska gymnasiet

Den centrala trygghetsgruppen i
Örebro kommun, anordnar
nätverksträffar där kommunens
skolor bjuds in. Denna gång var det
skolornas trygghetsplaner som stod
i centrum.

Många elever idag upplever att de är
stressade. Med utbildningsprojektet
Resiliens satsar Drottning Blankas
Gymnasieskola på att stärka elevernas
psykiska hälsa och ge dem verktyg för
att bättre kunna hantera förändringar
och motgångar.
Läs artikeln!

Under stort jubel fick Handel och
administrationsprogrammet samt
Hantverksprogrammet vid Virginska
gymnasiet motta SIQ:s kvalitetsutmärkelse Bättre skola 2019.

Läs artikeln!

Läs artikeln!

Aktuella bloggar

I det här bloggspåret får ni följa
Helena Yourston i arbetet med FN:s
konvention om barnets rättigheter.

Här skriver alla som vill dela med sig
av sina läsupplevelser kring allt från
barnböcker till akademisk pedagogisk
litteraur.

Här delar Petra Lycke med sig av sina
reflektioner i rollen som specialpedagog på Brunnsskolan i Örebro.

I denna vlogg delar Jonas Edlund
med sig av sina tankar kring världens
bästa yrke.

I den här bloggen får ni följa Emma
Carlström i hennes vardag som lärare i
årskurs 2 på Brunnsskolan.

Veckans sida

Språkutveckling

Vi har delat upp våra sidor i tre
kategorier: förskola,
grundskola/grundsärskola och
gymnasieskola/gymnasiesärskola/
vuxenutbildning. Under denna
rubrik kommer vi varje vecka att
puffa lite extra för en aktuell sida.

Här finner du information om det som rör alla barn och elevers språkutveckling. Tanken är
att sidan ska vara ett stöd för skolorna i Örebro just när det kommer till att arbete kring
språk-, läs- och utveckling, språkutvecklande arbetssätt, flerspråkighet och nyanlända.
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Vad är på gång?

Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!
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