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Tre inlägg och artklar från veckan som gått
Aktuella anslag

Vann förskolans
pedagogiska pris

"När vi i våras fick ett mail om att vårt
arbetslag nominerats till Pedagogiskt Pris
2019, av våra dåvarande vårdnadshavare,
kändes det fantastiskt. Att läsa deras
nominering och motivering till varför
just vi skulle vinna detta pris blev en
bekräftelse för oss på det arbete vi gjort
genom åren!"

Iakttagbara mål

Skicka vidare!

"Avslutningsvis vill jag säga att boken
som helhet är mycket intressant men
jag rekommenderar inte att sträckläsa
den utan istället fokusera på och
arbeta med mindre delar under en
tid."
/Sofia Widholm, Fritidspedagog

I vår intervjuserie Skicka vidare! är
det den här gången dags för Ulf
Nilsson, förstelärare på
Adolfsbergsskolan, att svara på tre
frågor från Lisa Halldin.

– att göra lärande synligt

– Ulf Nilsson

Läs frågorna, svaren och se vem
Ulf skickar vidare till!

Lillåns Södra skola

Läs inlägget!

/Angelica Eriksson, Sofia Axelsson, Liselott
Karlsson, Kårstaängens förskola

Läs texten!

Aktuella bloggar

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

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

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

I detta bloggspår skriver förstelärare
från gymnasiet, gymnasiesärskolan
och vuxenutbildningen pedagogiska
inlägg som syftar till att öka
måluppfyllelsen.

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

Örebromodellen – för en jämlik förskola
Kastanjens förskola i Örebro påbörjade ett eget projekt hösten 2016 med fokus på normkreativitetsoch jämlikhetsfrågor. Förskolan utvecklade ett verktyg med namnet Örebromodellen – för en jämlik
förskola. Modellen är tänkt att bidra till ökad måluppfyllelse i förskolan och kan användas inom flera
ämnesområden i verksamheten. På denna sida finns nu materialet fritt för alla att använda!
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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

