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Aktuella inlägg och artiklar

Bokblogg: Digital kreativitet – i
förskolans undervisning, av Maria
Högberg
"Den här boken är till brädden fylld med
olika förslag på hur vi kan ta hjälp av
digitala verktyg i undervisningen.
Läroplanen ligger till grund för bokens
utformning. Varje kapitel utgår från ett
eller flera läroplansmål, innehåller olika
aktiviteter och avslutas med en
sammanfattning."

Skicka vidare! Anna LindquistEriksson
I intervjuserien Skicka vidare! är det den
här gången Anna Lindquist-Eriksson,
rektor på Svealundsskolan, som svarar på
tre frågor från Ann-Marie Björnsson.
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Blogg: Jag anpassar men eleven
vill inte veta av det!

"Det här temat kommer upp ibland i
konsultationer och flera kollegor känner
igen sig. Vad gör vi när vi tycker oss veta
vilka extra anpassningar en elev behöver,
men eleven inte vill veta av dem? Det finns
många aspekter av frågan, kanske vill
eleven inte avvika från de andra eleverna
eller kanske förstår eleven inte syftet med
anpassningarna."

Jenny Eriksson fick utmärkelsen
Årets förskolekraft 2022

Vi säger stort grattis till Jenny Eriksson,
rektor på förskolorna Almby och Södra
gården, som tilldelats utmärkelsen "Årets
förskolekraft 2022". Hon får priset för sitt
tydliga ledarskap där barnens bästa alltid
är i fokus.

Aktuella anslag

Örebro naturskola slår ett slag för
det enkla friluftslivet – fem nya
naturskolelådor nu bokningsbara
Vi besökte Örebro naturskola när de i
samband med lanseringen av fem nya
naturskolelådor bjöd in pedagoger i
förskola, fritidshem och skola F-6 till en
fortbildningskurs om nya lådan "Friluftliv
grunder".
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