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Aktuella anslag

Anton Öhrn – så heter Örebro kommuns nye
marknadstrateg med inriktning mot
gymnasiet. Uppgiften är att stärka
gymnasieskolornas positionering på allt mer
konkurrensutsatt marknad.

Lärarna är först ut i Örebro kommuns digitala
pilotprojekt Discover by Örebro. Olika
ämneslärare har fått starta upp sina Discover
Labs på Trainstation och vi var nyfikna på hur
det gått. Vi frågade bildlärarna vad de tycker
så här långt.

2018 tilldelades Kastanjens förskola Örebro
kommuns jämställdhetspris för sitt arbete med
att säkerställa en jämlik förskola för alla barn.
Pedagog Örebro håller nu tummarna för att
jämställdhetspriset återigen ska ges till en
person/personer/verksamhet inom förskola
och skola.

Har du personer anställda i din verksamhet
som saknar pedagogisk utbildning? Då kan du
stärka dem i deras yrkesroll genom att erbjuda
dem möjligheten att delta i en grundläggande
digital introduktionsutbildning som anordnas
av Centralt skolstöd.

"Att vara SYV innebär att jag får det bästa [...]
jag får vara en del av elevernas tankar kring
framtiden och jag får hjälpa eleven titta inåt i
sig själva för att få syn på sina tankar kring
framtiden.  Jag får möta framtidens medborgare
varje dag."
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Vad är på gång?

www.orebro.se/pedagogorebroNYHETSBREV
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Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!

Aktuella inlägg och artiklar 

Anton ska lyfta Örebro kommuns
gymnasieskolor

Hur vet du att eleverna förstår det
de läser?
Josefin Karlsson på Örebro universitet driver
två forskningsprojekt som  syftar till att skapa
möjligheter för en elev att självständigt arbeta
med att utveckla sin läsförståelse. Ta chansen
att  delta!

Discover by Örebro: några
lärarröster från Discover Labs

Nylansering av Centralt skolstöds
Introduktionsutbildning

Sök och nominera till Örebro
kommuns jämställdhetspris

Blogg: Att få jobba med framtidens
medborgare – världens bästa jobb!
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