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Lundbyskolan har startat ett nätverk för
att utveckla samverkan mellan skolan,
vårdnadshavare och andra samhällsviktiga
myndigheter. Konceptet kallar de för NÄT
och under läsåret kommer Lundbyskolan
ha fyra tematräffar. Utgångspunkten är att
det inte är skolan som planerar träffarna
utan det är vårdnadshavarna, genom NÄT-
ambassadörerna, som väljer vad som är
viktigt att prata om.
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Anmälan är öppen fram till den
17 oktober. Var med ni också
och tävla om allt ifrån 15.000 kr
till utlottningspriser. Örebro
kommun kommer även i år att
dela ut ett lokalt pris till den
skola i kommunen som
presterar bäst i årets Gå &
Cykla till skolan-utmaning.

Vägledande samspel - ICDP är ett hälsofrämjande program grundat i
modern forskning om vad som främjar barns utveckling. Programmet
syftar till att stärka det positiva samspelet mellan barn och vuxna, en
förutsättning för alla barns lärande och utveckling.

Vägledande samspel - ICDP
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I intervjuserien Skicka vidare! är det den
här gången Anders Bergmark, lärare på
Centralt skolstöd, som svarar på tre frågor
från redaktionen på Pedagog Örebro.

Skicka vidare! Anders Bergmark

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!

Tre klasser i årskurs 9 på Olaus Petriskolan
7-9 City har under fyra veckor fått arbeta
ämnesövergripande med hållbar
utveckling. Pedagog Örebro besökte den
avslutande utställningen, där eleverna fick
rösta på sin favorit bland alla finurliga
slutprodukter som temaarbetet genererat.
Vi passade också på att lyssna in hur
skolan organiserat arbetet och vilka
framgångsfaktorerna är. 

Hållbar utveckling i fokus för OP-
skolans nior

Lundbyskolan stärker samarbetet
med vårdnadshavare genom NÄT

Aktuella inlägg och artiklar 

Åk F-6: Anmäl din skola till årets Gå &
Cykla till skolan-utmaning!

Aktuella anslag
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