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Fyra inlägg och artiklar från veckan som gått

Vlogg:
Förvaltningschefen
har ordet, del 6

Blogg:
”Veckans lek” – med
fokus på samarbete

Åsa vinnare av
Svenska Akademins
bibliotekspris 2020!

I den sjätte delen av Margareta Borgs
videoblogg summerar hon den gångna
terminen och blickar framåt tillsammans
med Katarina Arkehag, som efterträder
henne i rollen som förvaltningschef till
hösten.
Se Margareta Borgs
vlogginlägg!

Hela detta läsår så har vi haft 'Veckans
lek'. Veckans lek har bestått av någon
enkel samarbetslek eller tävling. Jag har
gjort 45 kort med lekar för att alltid ha en
lek till hands och för att komma ihåg alla
lekar/idéer. Många av idéerna till korten
har jag fått via Instagram. Vi har haft
veckans lek som pausaktivitet eller som
avslut på en lektion."

"För en kreativ, lustfylld och
inkluderande skolbiblioteksverksamhet
har Åsa Norlund, Tullängsgymnasiet,
tilldelats Svenska Akademins
bibliotekspris 2020. Vi fick en pratstund
med en glad och lite omtumlad vinnare.

Vlogg: Därför är jag
lärare, del 31
”Varför vi är lärare den här veckan? För
att sätta betyg... gah. Eller – finns det
andra skäl?”
Se Jonas Edlunds
vlogginlägg!

Läs intervjun med
Åsa Norlund!

Läs Emma Carlströms
blogginlägg!

Aktuella bloggar

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

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

Veckans sida

PÖ television

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.

På sidan PÖ television hittar du filmklipp som är producerade av och för pedagoger och skolledare
i Örebro. Reportage, intervjuer och fortbildning.
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Vad är på gång?

Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube
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