
InstagramFacebook YouTubeTwitter

Läs Olle Fernströms, Parviz Darvishi

Janis, Judith Garcias och och Thomas

Gustafssons blogginlägg!

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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Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!
Vad är på gång?

På sidan Digitalisering i förskola och skola hittar du information som rör digitaliseringen i
förskolan och grundskolan i Örebro kommun. Ansvariga för sidan är Förvaltning förskola och
skolas samordnare för digitalisering samt objektspecialister.

Den tredje delen i vår artikelserie om
Vivallaskolans framgångsfaktorer
handlar om det stöd som Vivallaskolan
har fått utifrån. Vi har pratat med Malin
Nilsson och Marianna Moqvist Kakko,
specialpedagoger på Lotsen.

Läs artikeln!

Jenny Heldring på Klimatsmart vardag har
pratat med Camilla Lundqvist, barn-
skötare och utomhuspedagog på
Rynningeåsens förskola, och gjort ett
reportage om deras arbete  med giftfri
förskola.

Läs reportaget!

Vi blev kontaktade av Mats Jansson, SO-
lärare på Olaus Petriskolan City, som
frågade om vi ville följa med på Skolturf,
ett spel som bygger på GPS-orientering.
Förhoppningen är att med hjälp av spelet
locka fler elever att komma ut och röra på
sig – även på fritiden.

Läs reportaget!

"Vad innebär en meningsfull fritid? Vad
innebär det utifrån elevernas behov och
intressen? Vad innebär det utifrån
verksamhetens förutsättningar? Vad
innebär det utifrån läroplanens mål,
riktlinjer och värdegrund?"

I den här bloggen får vi följa verksamheten på
Almby skolas fritidshem från förskoleklass till
årskurs 3. De bloggar årskursvis och innehållet
är varierande, precis som det är att jobba på
fritids.

I intervjuserien Skicka vidare! är det
denna gång Jessica Waineby, förstelärare
på Sörbyängsskolan, som svarar på tre
frågor från PÖ-redaktionen.

Läs intervjun med Jessica!
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