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

I den här bloggen får ni följa Emma
Carlström i hennes vardag som lärare i
årskurs 3 på Brunnsskolan.

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

Att slippa utsättas för farliga ämnen borde vara en självklarhet för alla barn – därför arbetar
Örebro kommun aktivt med att minska exponeringen för farliga ämnen i de verksamheter där
barn vistas under längre tider. Den här sidan är till för att stötta Örebros skolor och förskolor i
arbetet med att skapa giftfria barnverksamheter.

I intervjuserien Skicka vidare! är det
denna gång Alfredo Herrera, lärare på
Navets skola, som svarar på tre frågor
från Marie Åhrling-Nykvist.

  

"Bildstöd är ett utmärkt hjälpmedel i det
vardagliga arbetet med alla elever. I detta
inlägg skriver jag tillsammans med
logopeden Elin Nordin, vi vill
tillsammans dela med oss av kunskap och
tips kring bildstöd i undervisningen."

Läs Emma Carlströms

blogginlägg!

"För mig som svensklärare fungerar
boken verkligen som en inspirationskälla
och en idébank för hur jag kan arbeta
med skönlitterär läsning i klassrummen.
Jag tar främst med mig hennes varierade
upplägg kring läsningen och hur hon
löser tidsaspekten gällande boksamtal i
grupp kring det lästa med de digitala
verktygens hjälp."

  

Läs Lars Risbergs och Ewa

Ottonius blogginlägg

"Det vi framför allt kan konstatera är att
de vi intervjuat ser dessa frågor som lika
viktiga som vi och att DET PÅGÅR EN
MASSA VIKTIGT ARBETE kring dessa
frågor överallt i regionen. Känns
superkul!"
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