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Bokblogg:
Vuxenutbildning – Allt
du behöver veta för att
undervisa vuxna av
Josefin Schygge
Boken Vuxenutbildning – Allt du
behöver veta för att undervisa vuxna
riktar sig till dig som arbetar inom sfi,
grundläggande eller gymnasiet i
vuxenutbildningen inom kommunal eller
friskoleverksamhet. Josefin Johansson på
Komvux Örebro har läst den.

Läs recensionen!

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

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

Aktuella bloggar

Så långt som möjligt
mot excellens
I januari tilldelades Hantverksprogrammet
och Handel och administrations-
programmet vid Virginska gymansiet
kvalitetsutmärkselsen Bättre Skola 2019.
Rektor Anna Karin Anfelt skriver om
vägen dit och hur de båda programmen
arbetat för att nå så positiva resultat.

Läs artikeln!

www.orebro.se/pedagogorebroNYHETSBREV

Höga resultat för Örebro
kommuns gymnasie-
elever
Örebro kommuns gymnasieelever får
höga resultat i Sveriges Kommuner och
Regioners årliga rapport Öppna
jämförelser. I konkurrens med jämförbara
kommuner har Örebros kommunala
gymnasieskolor, med hänsyn till
socioekonomiska förutsättningar, högst
resultat för andel elever som tar examen.

Läs artikeln!

Vlogg: Därför är jag
lärare, del 26
"Hur ser du ut? Som lärare vet du att
varje dag kan över 100 elever inte ha nåt
annat att titta på än dig. Jag tycker vi kan
bli snyggare. Den här veckan är jag lärare
för att jobba med min 'look'. Är du?!

Se inlägget!

Fyra inlägg och artiklar från veckan som gått
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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.

Här hittar du en lista över alla förstelärare i Örebro. Här finns också en förstelärarblogg där förstelärare
delar med sig av tips och lärande i olika former.

Förstelärare

I det här bloggspåret skriver personal
på Lotsen inom området främjande
och förebyggande arbete med fokus på
tillgänglig lärmiljö.
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