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Aktuella inlägg och artiklar

Dags att boka in höstterminens
nätverksträffar rörande Svenska
som andraspråk och Bygga
svenska
"Under tre träffar kommer nätverket
fortsätta arbeta med implementeringen av
de nya kursplanerna och med bedömning
av elever som ska läsa sva. Utöver dessa
kommer tre träffar erbjudas där vi
kommer arbeta med Bygga svenska från
grunden."
Läs mer om nätverksträffarna
och hur du anmäler dig!

Bokblogg: Stärk arbetslaget – Er
guide till kvalitet och samarbete i
förskolan, av John Steinberg
"Söker du teorier, modeller eller statistik
ska du hellre välja en annan bok.
Steinbergs bok präglas av en enkelhet i
angreppssättet, den lämnar mig med en
känsla av att allt som står i den kommer
från väl beprövad erfarenhet. Och visst
finns det vetenskap bakom Steinbergs
tankar. Men det här är först och främst en
bok för dig som vill gå från ord till
handling."
Läs Christine Åbergs
recension!

Skicka vidare! Anne Hallberg
I intervjuserien Skicka vidare! är det den
här gången Anne Hallberg, förstalärare på
Västra Engelbrektsskolan, som svarar på
tre frågor från Veronica Österdahl.
Läs intervjun
med Anne Hallberg!
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Sputnik planerar nya anhöriggrupper
Sputnik är en stödverksamhet inom Örebro
kommun för barn, ungdomar och vuxna som är
anhöriga till någon som dricker för mycket,
använder droger och/eller missbrukar läkemedel.
Just nu planerar Sputnik för nya anhöriggrupper
för barn, ungdomar och föräldrar. Man erbjuder
även enskilt stöd.
Läs mer om Sputnik!

Veckans sida
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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Kretsloppslandet
Här hittar du aktuell information om Kretsloppslandet – en
interaktiv utställning som erbjuder kostnadsfria lektioner inom
hållbar utveckling, globalt och lokalt för Örebro kommuns elever
från förskoleklass till gymnasieskola.

Vad är på gång?

Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube
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