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Tre inlägg och artiklar från veckan som gått
Aktuella anslag

Liknande utmaningar Nya fortbildningsi Togo och Sverige
tillfällen hos Lotsen

Klottra med
digitala verktyg
"... Ofta har jag dessutom upplevt
att jag lärt mig nya saker
tillsammans med barnen tack vare
att de vågar trycka och prova nya
saker som jag inte ens tänkt på."
/Maria Högberg, Äventyrets förskola i Örebro

Marie Johansson och Annika Molin på "Jag tror att när vi möter barn med
Drottning Blankas Gymnasieskola i
olika funktionsvariationer i skolan
Örebro fick chansen att åka på
och förskolan så hanterar vi det bäst
konferens till det afrikanska landet
genom kunskap, förståelse och en
och tog med sig massor med
vilja att lära oss ännu mer om dem
erfarenhet hem.
som vi möter" /Katarina Forsberg, Lotsen

Läs inlägget!

Läs artikeln!

Läs inlägget!

Aktuella bloggar

Detta är en blogg som syftar till att
dela goda exempel och erfarenheter
kring omsorg, lärande och
undervisning i förskolan.

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

Veckans sida
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.
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I det här bloggspåret skriver personal
på Lotsen om främjande och
förebyggande arbete med fokus på
tillgänglig lärmiljö.

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

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

Digitalisering i förskola och skola
På vår nya sida Digitalisering i förskola och skola finner du information som rör digitaliseringen i
förskolan och grundskolan i Örebro kommun. Ansvariga för sidan är Förvaltning förskola och skolas
Samordnare för digitalisering samt Objektspecialister.
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Vad är på gång?

Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

Näbbtorgsgatan 12
702 23 Örebro
Tel: 019-21 18 12, 019-21 55 70
E-post: pedagogorebro@orebro.se
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