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Bloggen 2H om 2 uppdrag handlar om
utvecklingsarbetet på Almby skola F-3.
Skriver gör de två förstelärarna Helena
Larsson och Helmina Pallhed.

I den här bloggen får ni följa Emma
Carlström i hennes vardag som lärare
i årskurs 2 på Brunnsskolan.

I detta bloggspår skriver förstelärare
från gymnasiet och gymnasiesärskolan
pedagogiska inlägg som syftar till att
öka måluppfyllelsen.

I denna videoblogg delar Jonas
Edlund med sig av sina tankar kring
världens bästa yrke.

Mänskliga rättigheter är en viktig del av Örebro kommuns arbete för ett socialt hållbart samhälle. En
viktig del i detta arbete är också Barnkonventionen, som 1/1 2020 blev lag i Sverige. Följ arbetet och få
lektionstips på denna sida!

Här skriver alla som vill dela med sig av
sina läsupplevelser kring allt från
barnböcker till akademisk pedagogisk
litteraur.

www.orebro.se/pedagogorebroNYHETSBREV
Tre inlägg från veckan som gått

Kollegialt lärande Vlogg: Därför är jag
lärare, del 18

Bokblogg: Vässa
undervisningen

Kollegialt lärande handlar enligt
författarna Ulf Blossing och Ann-
Christine Wennergren om att ta vara
på skolledares, lärares och elevers
gemensamma kraft, och är ett medel
för att nå målet – ökad måluppfyllelse
där skolans uppdrag och elevernas
lärande står i centrum.

"... Mitt exemplar kommer jag inte att
förvara i fickan. Min bok kommer att
ligga framme på skrivbordet så att jag kan
få inspiration till de stora frågorna när
jag planerar mina lektioner. Jag
rekommenderar boken till alla som vill
vässa sin undervisning."

"Jag vet många som klagar högljutt
på lärplattformen Its Learning. Men
det är det vi har – så varför inte göra
det bästa av den? Därför är jag lärare
den här veckan..."

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

Aktuella bloggar

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.

Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen

Läs inlägget!

Läs inlägget!

Läs inlägget!/Pernilla König, lärare på Hovstaskolan

/Jonas Edlund

– resa med karta och kompass mot
framtidens skola

/Helmina Pallhed, förstelärare, Almby skola F-3
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