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Just nu pågår ett praktiknära
forskningsprojekt med barn- och
elevhälsa i fokus. Örebro Universitet
och Örebro kommun står bakom och
syftet är att kartlägga, identifiera och
studera barn- och elevhälsan vid två
skolor.
Läs artikeln!

Vissa traditioner är viktigare än andra och
Pedagog Örebros julkalender måste väl
ändå räknas till den kategorin. I år
kommer vi presentera årets mest lästa
artiklar och blogginlägg på sajten i en
klassisk nedräkning ända fram till den
24:e. Häng med!
Läs artikeln och
öppna veckans luckor!

I intervjuserien Skicka vidare! är det
denna gång Josefina Marie Brännström,
lärare på Stureskolan, som svarar på tre
frågor från Josefina Jonsson Lundh.
Läs intervjun med Marie!

Corona-pandemin fortsätter att hålla oss alla i ett järngrepp. Nya rekommendationer kommer hela tiden
och olika åtgärder görs ute på våra förskolor och skolor för att anpassa verksamheten utifrån dessa. Det
handlar om allt från digitala möten i kollegiet, distansundervisning, kontakten med vårdnadshavare,
lämning och hämtning på förskola och fritidshem, det fysiska avståndet mellan barnen/ eleverna i
förskolan eller skolan. Etcetera.
Hur jobbar du med dessa frågor på din förskola/skola?
Tipsa gärna Pedagog Örebro-redaktionen om dina lösningar på de nya utmaningar som pandemin ställer
oss pedagoger inför. Vi följer gärna upp tipsen för att sprida det fantastiska arbete som sker i denna tuffa
tid.

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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Du som arbetar inom förskola och skola kan få olika typer av stöd och fortbildning från bland annat
Örebro kommun. Stödet ges oavsett om du arbetar i kommunal eller privat regi. På den här sidan finns
också hjälpmedel och tips för dig som jobbar i förskola och skola.

Vad är på gång?

Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube
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