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Vad är på gång?

När slöjdsalarna på Adolfbergsskolan F-6
skulle renoveras valde lärarna Edvin
Thörnholm och Åsa Ehrnström att skapa
något helt nytt: en öppen planlösning för
gemensam slöjdundervisning. Ökad
trygghet och flexibla anpassnings-
möjligheter är några av fördelarna de
lyfter fram med det nya arbetssättet.

Läs Rebecka Elliots inlägg!

"[...] En rimlig tanke för de flesta,
samtidigt svår att uppnå. Hur kan
relationen lärare-elev förbättras och hur
kan vi egentligen veta att resultatet i
skolan har ökat på grund av det?

"Förra veckan hade vi vår årliga
skördefest. Barnen tar med sig en frukt
eller en blomlök hemifrån, om man vill
(vi har extra till alla som inte har egna)
så äter man frukten tillsammans och
sedan är det ut på gården för att plantera
lökarna lite huller om buller i jorden i
våra olika rabatter."

Läs  Michael Dahlmans inlägg!

Ser många fördelar med
gemensam slöjdundervisning

Blogg: Kan satsningar på
relationen lärare-elev främja
lärandet och därmed öka
resultatet i skolan?
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Läs artikeln!

Blogg: Skördefest, höstmarknad
och rektorsutbildning

Matematik direkt från
verkligheten
Matematiken finns överallt i samhället
och är viktig i de flesta yrken. I
konceptet Smartmatte lyfts företagens
egna matteexempel in i skolans värld och
gör matematiken mer verklighetsnära för
eleverna.

Läs artikeln!

Digital fortbildning: "Att möta
barn och elever med hörsel-
nedsättning"
Lotsens fortbildning "Att möta barn och
elever med hörselnedsättning" vänder sig
till all personal som arbetar i förskola,
fritidshem eller skola där barn/elever
med hörselnedsättning finns.

Läs mer!
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