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Fyra inlägg och artiklar från veckan som gått

Vlogg: Därför är jag
lärare, del 25
"Hur fanken jobbar vi med nära
relationer utan våra vanliga
handhälsningar och high fives? Den här
veckan är jag lärare för att jobba än
hårdare med att bygga relation – med
säkerhetsavstånd #corona"

Se vlogg-inlägget!

Frågor och svar om
Kurser för pedagoger Bokblogg:
digitala läromedel i
i förskola och skola
Göra demokrati –
under höstterminen
projekterande arbete Örebro kommun
är det klart vilka digitala läromedel
med förskolans yngsta Nu
Det är fortfarande långt kvar till
som Örebro kommun kommer erbjuda
höstterminen, men om du har lust att
plugga i höst är det hög tid att börja tänka
på det nu. 15 april stänger nämligen
anmälan till höstens kurser på högskolor
och universitet runt om i Sverige.

Läs artikeln!

"Jag blev intresserade boken direkt när
jag läste titeln. Äntligen mer litteratur
om förskolans yngsta barn! Har själv
funderat och utmanat mig i tankarna i
hur demokratibegreppet genomsyrar
utbildningen och undervisningen."

Läs recensionen!

under vårterminen -20. Annika Walter,
digital samordnare i förvaltning förskola
och skola och Olle Melén, förvaltningsledare, svarar här på några vanliga frågor
vi får kring valet av läromedel och hur
kommunen resonerar i detta läge.

Läs artikeln!

Aktuella bloggar

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

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

Veckans sida

Örebro naturskola

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.

Örebro naturskola använder utomhuspedagogik för att
gynna barns och elevers utveckling och lärande.
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Vad är på gång?

Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

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