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Fyra inlägg och artiklar från veckan som gått

"Bordercrossing
Lundby" – med
barnen i centrum

Att nätverka digitalt

Utställningen Bordercrossing, som pågick
i Varberga hösten 2018 och våren 2019,
bestod av två delar: en utställningsdel
och en ateljédel. När utställningen
avslutades fick Örebro kommuns
förskolor möjlighet att låna materialet
som ingick i ateljédelen. Nu under
vårterminen har Lundby förskolor haft
tillgång det. Vi har pratat med Lina
Pettersson, utvecklingspedagog på
Lundby förskolor, om hur man har valt
att arbeta med materialet.
Läs artikeln!

På grund av rådande omständigheter är
nätverksträffarna kring
bedömningsstödet Bygga svenska
inställda. Nu finns dock ett Team där
pedagoger kan nätverka - ett forum där
erfarenheter kan delas frågor ställas till
varandra. Gå med i teamet redan idag!

Läs artikeln!

Blogg: Likvärdiga
elevsamtal
"I detta inlägg kommer vi lyfta samtalet
där vi kan utforska elevens tankar, åsikter
och känslor. Att samtala ger oss elevens
perspektiv och en elev som känner sig
lyssnad till, som räknas med och vars
tankar runt sitt lärande och behov tas till
vara är delaktig. Men att kunna vara
delaktig på ett likvärdigt sätt i samtal och
kommunikation är tyvärr inte självklart
för alla elever i dagens skola."

Läs Helena Wilkås inlägg i
Lotsens blogg!

Skicka vidare!
Andreas Boman
Frank
I intervjuserien Skicka vidare! är det
denna gång Andreas Boman Frank, lärare
på Adolfsbergsskolans specialenhet 1-9,
som svarar på tre frågor från Lilian
Nehmé.
Läs Andreas svar!

Aktuella anslag

Aktuella bloggar

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

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

Veckans sida

U.NO – Upplevelsebaserad NO för åk 7-9

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.

U.NO är ett undervisningsmaterial för grundskolan framtaget av Örebro naturskola.
Undervisningsmaterialet består av åtta arbetsområden i biologi, fysik och kemi för årskurs 7–9.
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Vad är på gång?

Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!
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