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Tre artiklar och reportage från veckan som gått
Aktuella anslag

Språkbruket i fokus
när Navets skola
HBTQ-diplomerades
Navets skola 7-9 har nyligen blivit HBTQdiplomerade. Vi träffade utvecklingsledarna
Malin Brolin, Morag MacDonald och läraren
Alfredo Herrera för att få veta mer om
skolans arbete med diplomeringen.
Kränkande språkbruk är den fråga det mest
fokuserats kring och personalen ser positiva
resultat av arbetet.

Läs artikeln!

Här träffas rektorerna
för att öva och pröva
tillsammans

Som ett led i arbetet med handlingsplanen för digitalisering i Örebro
kommuns förskolor och skolor bjöd
Teta Magnestrand, förskolechef på
intraprenaden Lillåns förskolor, in till
ett öva-och-pröva-event för
förskolerektorer i Team Norr. Vi
passade på att göra ett besök
Läs reportaget!

Så kan Minecraft
bidra till en
inkluderande och
lärorik undervisning

Ett 40-tal nyfikna pedagoger
samlades nyligen på Örebro slott för
att lära sig mer om Minecraft i
undervisningen. Hur kan det
populära spelet skapa inkluderande
och lärorika undervisningsprojekt?
Läs reportaget!

Aktuella bloggar

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

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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Utvecklingsarbete
n, temadagar, sam
arbeten,
utställningar, kurse
r och workshops är
bara
några exempel på
saker som vi vill ha
tips
om! Pågår det någ
ot intressant just
i din
verksamhet? Tipsa
oss gärna!

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

Grundsärskola i Örebro kommun
Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå
grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad
hjärnskada. På denna sida kan du hitta all information om grundsärskolan i Örebro kommun.

Vad är på gång?

Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube
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