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Dags att summera året 2020 med
Pedagog Örebro. Vilka sidor och
artiklar lästes mest? Vad har
engagerat mest i sociala medier.
Häng med på en tillbakablick över
året!
Läs resumén!

Nytt år och nya lagar inom skolans
område. Vi har listat vad som är nytt Med anledning av att vi fått flertalet
år 2021.
ungdomar utan läsnedsättning till
Läs sammanställningen!
biblioteket med instruktioner från
sina lärare om att skaffa
Legimuskonto, vill vi ge lite
Läslänkar
informationen!
information och bra
om
Legimus och talböcker.

Utmaningar och lösningar
i pandemins spår

Läs första
blogginlägget för
året signerat
Emma Carlström!

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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Välkomna alla läsare till en ny
termin där vi under våren satsar på
inlägg om hälsofrämjande arbete i
psykologbloggen. Hälsa och lärande
hör ju ihop, det har Kungliga
vetenskapsakademin slagit fast
redan 2010. Hälsa är ett stort
område!
Läs Michael
Dahlmans
blogginlägg!

Sedan sex år tillbaka driver biblioteken på Örebro kommuns
gymnasieskolor en gemensam webbsida. Förutom att administrera
boklån och få tips om ny spännande läsning kan eleverna här
genom olika guider, databaser och länksamlingar få stöd i
skolarbetet.

Nu gör Sputnik en ungdomssatsning som har fått namnet “Våga prata om det”. Satsningen görs då coronapandemin slagit hårt mot de som redan har det tufft samt att kuratorerna har sett en sjunkande trend i åldrarna 13 – 20 att söka sig till Sputniks gruppverksamhet.

Läs artikeln!

Här finner du information om det som rör alla barn och elevers språkutveckling. Tanken är att sidan
ska vara ett stöd för skolorna i Örebro just när det kommer till att arbete kring språk-, läs- och
utveckling, språkutvecklande arbetssätt, flerspråkighet och nyanlända.

Vad är på gång?

Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube
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