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Det händer grejer kring digitaliseringen i
Örebro kommuns grundskolor. Tydliga
rutiner och nätverk skapar en helhetssyn
kring kommunens digitala verktyg och
tjänster. Mycket vinster finns bland annat
kring ekonomi, likvärdighet och säkerhet.

Nu blir lättare för barn och unga att ta del
av kultur i skolan. Det är målet med
Örebro kommuns satsning på
Kulturpaletten, en digital katalog för
kulturutbudet till skolorna.

Örebro satsar på kultur i skolan,
samlar utbudet i Kulturpaletten

"Jag och många kollegor känner
frustration över är att digitala hjälpmedel
plockats bort utan att man tagit hänsyn
till vad som händer ”på golvet” för oss
som står där utan under
övergångsperioden."

Nominera din kollega
senast 30/9

 Gymnasieskola/gymnasiesärskola
– Vem får priset i kategorin

I nya avsnittet av "Förvaltningschefen har
ordet" förklarar Katarina Arkehag de
bakomliggande orsakerna till varför
enskilda skolor i Örebro kommun inte
längre får teckna avtal med leverantörer
av digitala läromedel och verktyg. Hon
berättar också om hur förvaltningen
arbetar vidare med att identifiera
verksamhetens behov inom detta område.

"Saker börjar verkligen komma
på plats" – digitaliseringsarbetet
tar stora kliv i Örebro kommuns
skolor

Blogg: Frustration kring avtal för
digitala hjälpmedel

Kultur i förskola och skola
Barn har rätt till kultur! Det står i FN:s barnkonvention, som blev svensk lag 2020. Kultur är också en viktig del
i både läroplanerna för förskola och skola. Syftet med denna sida är att stödja dig som vill arbeta med kultur i
förskola och skola genom att samla lärarresurser, information, kontaktuppgifter och relevanta länkar.

VECKANS
SIDA

Vad är på gång? Järntorgsgatan 1, 6 trappor
703 61 Örebro

E-post: pedagogorebro@orebro.se
Tel: 019-21 18 12, 019-21 55 70

Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!

Aktuella inlägg och artiklar 

Vlogg: Förvaltningschefen har ordet
– med Katarina Arkehag
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