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Några aktuella inlägg och artiklar

Forskningsrapport om att flytta av
elever – både möjligheter och
utmaningar att motverka
skolsegregation
Forskare vid Örebro universitet är nu klara
med sin rapport om hur det gått för
högstadieelever från Vivalla i Örebro som
flyttats till andra skolor i Örebro kommun.
– Vi visar att en flytt av elever från en skola till
en annan inte per automatik leder till vare sig
ökad måluppfyllelse eller integration, säger Jan
Jämte, en av forskarna.
Läs artikeln!

Vill skapa språklig medvetenhet
och reflektion
Vilken bild förmedlar egentligen en
svensklärare till sina elever om det svenska
språket? Just nu deltar Evelina Tornehagen och
Mia Swenson på Gumaeliusskolan i ett ULFprojekt där språkforskarna Daroon Yassin och
Eric Borgström samt professorn i svenska,
Anders Björkvall, vid Örebro universitet följer
undervisningen med målet att identifiera
språkideologier och hitta modeller för ökad
medvetenhet och reflektion.

Forskningsrapporten om
Vivallaskolan – tankar och åsikter
från ansvariga
Målet var öka måluppfyllelsen och
integrationen när Vivalla stängde sitt
högstadium 2017. Nu visar forskarrapporten att
omorganisationen skapat positiva
förutsättningar för lärande och nya möten men
att flytten i sig inte är garanti för varken för
ökad måluppfyllelse eller ökad integration. Vad
säger ansvariga politiker och förvaltningschef
om resultatet av studien och hur går arbetet nu
vidare?
Läs artikeln!

Blogg: Om barns integritet i
förskolan: Tillsammans kan vi
göra skillnad!

Blogg: KurtCoolo en bit i ett poststrukturellt undervisningspussel
Ifous-projektet "Flerstämmig undervisning i
klassrummet" är precis avslutat. Ekängens
förskola har deltagit och i detta blogginlägg
beskriver Anna och Karin hur de arbetade med
den poststrukturellla undervisningsteorin. I
fokus stod en mask vid namn KurtCoolo.
Läs Anna Rohléns och
Karin Johanssons blogginlägg!

Blogg: Hurra – rapporten är klar!
Som en del i FNoFF-projektet har vi haft i
uppdrag att skriva en nulägesrapport kring hur
länets alla kommuner arbetar med
skolnärvarofrågor. Nu är rapporten äntligen
färdig och redo att spridas! Den 4 maj hade vi
projektets första nätverksträff där
representanter från länets samtliga kommuner
fanns med och vi fick möjlighet att presentera
rapportens resultat.
Läs Lars Risbergs och
Ewa Ottonius blogginlägg!

Aktuella
anslag

Skicka vidare! Veronica Österdahl

I intervjuserien Skicka vidare! är det den här
gången Veronica Österdahl, lärare på Navets
"Det är med lite nervösa fingrar som jag skriver skola, som svarar på tre frågor från Edvin
det här första inlägget i den här bloggen som ska Svensson.
Läs intervjun med
fortsätta handla om Barnkonventionen med
Veronica!
fokus på förskolan. Det här första inlägget
kommer att handla om det ämne som ligger mig
varmast om hjärtat: barns integritet i
förskolan."
Läs Mia Lingåkers
blogginlägg!

Läs artikeln!

Veckans sida

Introduktionsutbildning

Vi har delat upp våra sidor i tre
kategorier: förskola,
grundskola/grundsärskola och
gymnasieskola/gymnasiesärskola/v
uxenutbildning. Under denna
rubrik kommer vi varje vecka att
puffa lite extra för en aktuell sida.

Grundläggande kunskaper som lätt kan överföras till ditt arbete med
barn och ungdomar.
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