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

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

Centralt skolstöd är en avdelning som består av olika verksamheter som alla syftar till att stötta och
utveckla förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan oavsett
huvudman i Örebro kommun. Här kan du läsa mer om alla verksamheter som ingår i Centralt
skolstöd.

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

I det här bloggspåret får vi följa med
Ekängens förskola på en resa mot
gemensamma mål.

I den här bloggen får vi följa Emma
Carlström i hennes vardag som lärare i
årskurs 2 på Brunnsskolan.
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Tre artiklar från veckan som gått

Maria Lilja nominerad
till årets rektor!

Vill att barnen får
större utrymme i det
offentliga rummet Maria Lilja, Vivalla förskolor, var en

av tre nominerade till utmärkelsen
"Årets rektor"! Priset delades ut på
Skolledargalan i veckan. Vi träffade
Maria för att ta henne på pulsen inför
prisutdelningen.

Förskolorna i Varberga tycker att barn
ska synas och ta mer plats i det offentliga
rummet. Teman, värdegrund och
aktiviteter har alla denna röda tråd i det
dagliga arbetet på de sju förskolorna.

I vår intervjuserie Skicka vidare! är
det den här gången dags för Malin
Bodin, lärare på Mellringeskolan 7-9,
att svara på tre frågor från Ulf
Nilson.
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Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!
Vad är på gång?

Aktuella bloggar

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.

Centralt skolstöd

Läs artikeln! Läs artikeln! Läs frågorna, svaren och se vem
Malin skickar vidare till!

Aktuella anslag

Skicka vidare!
Malin Bodin
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