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Aktuella inlägg och artiklar
Tips!

När kan det vara aktuellt för en
elev att komma till Bryggan?
Bryggan är en verksamhet där
socialtjänst och skola delar på
ansvaret. Men vilka elever riktar sig
egentligen Bryggan till? Enhetschef
Ingela Pihlström ger svar.
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Tips!

Björkhagaskolan får certifiering
Dokumentärer på Netflix som du
av Prins Daniel för arbete med
kan visa i klassrummet
elevers hälsa
Netflix har många välgjorda
Björkhagaskolan har länge arbetat för
dokumentärer och vissa av de som
Netflix producerat själva är tillåtna att elevers hälsa och nu belönas de med att
visa i skolan. De kan vara lite svåra att bli en certifierad Generation Pep skola
2022.
söka sig fram till, så här är en lista.

Länkar och lärarresurser – kriget
i Ukraina
Hur kan du som pedagog prata med
barnen om kriget i Ukraina? Vilka
lärarresurser finns? Vi har listat
några som kan vara ett stöd i din
undervisning.

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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Blogg: Hur pratar vi med oroliga
barn i kristid?
"Ett krig har brutit ut i Europa och i
skolan kan det finnas oroliga elever
[...] Jag kommer i det här blogginlägget
jämföra fem olika utgångspunkter som
en vuxen kan ha vid samtal med
oroliga barn i skolan, och två varianter
på varje position."

Gratis fortbildning!
Konferensen Framtidens lärarutbildning
– erfarenheter och visioner är
kostnadsfri och du kan välja att delta på
alla pass eller delar av dagarna. Eller
varför inte dela upp konferensen mellan
er i arbetslaget?

"Alla som deltar känner en
tillhörighet och en ansvarskänsla"
Snökristallens Barnakademi, vinnare
av Pedagogiskt pris 2021 i kategorin
förskola, skriver om sina tankar om
priset.

Grundsärskola i Örebro kommun
Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans
kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. På
denna sida kan du hitta all information om grundsärskolan i Örebro kommun.

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

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube
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