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De flesta inom förskola och skola i Örebro
känner till den årliga brukarankäten. Men
hur används egentligen svaren och vad är
viktigt för att få till en hög svarsfrekvens?
Vi frågade några rektorer och ansvarig på
förvaltning förskola och skola.

Trainstation-bussens digitala 
 skapande är på rull 

Örebro kommun
Pedagog Örebro
www.orebro.se/pedagogorebro

Aktuella anslag

Brukarundersökningen – viktigt 
 verktyg för ökad kvalité 

Trainstations buss invigdes tidigare i år
och nu börjar den besöka platser runt om i
staden. För skolornas del är första stopp
Sörbyängsskolan där eleverna erbjuds
digitala lektioner och skapande på plats.

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
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Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!

Aktuella inlägg och artiklar 

Nu är det dags igen! Anmälan till årets Gå
& Cykla till skolan-utmaning som
trafikkalendern anordnar varje höst har nu
öppnats. 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.

Bokblogg: Varsamt & nyfiket – 
 vägen till hållbar utveckling i 
 förskolan, av Erika Wallin 
"Arbetar ni med hållbar utveckling på er
förskola? Eller har funderingar på att starta
ett projekt om hållbar utveckling? Då är
denna bok något för er. Den bjuder in till
många och inspirerande projekt om hållbar
utveckling och hur man enkelt kan arbeta
med det i förskolan."

Blogg: Så kan du kombinera 
 digitalt och analogt material 
"I mitt arbete som IKT-pedagog tycker jag
det är viktigt att hitta sätt där digitala
verktyg kompletterar analogt material. Det
digitala får inte helt ta över och ersätta det
analoga, men med hjälp av digitala verktyg
kan vi erbjuda fler sätt att lära oss på och
på så sätt ge fler barn chansen att hitta sitt
sätt att lära."

Kalendarium 2022
I Pedagog Örebros kalendarium får du tips och inspiration när det gäller fortbildning och
kompetensutveckling för pedagoger och skolledare.

VECKANS
SIDA

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

Tips!
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