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I den här bloggen får vi följa Emma
Carlström i hennes vardag som lärare i
årskurs 2 på Brunnsskolan.

Här uppmärksammar vi regelbundet en av våra kollegor! Enligt det klassiska skicka-vidare-konceptet,
kommer varje pedagog som intervjuas ställa frågor till en kollega, någonstans i kommunen. Frågorna
vidarebefordras av oss och sidan fylls efterhand av en mängd pedagogporträtt. Bara att vara på tå –
nästa gång kan det vara din tur att skicka vidare!

I det här bloggspåret kommer ni få följa
Helena Yourston i arbetet med FN:s
konvention om barnets rättigheter.

Här skriver alla som vill dela med sig av
sina läsupplevelser kring allt från
barnböcker till akademisk pedagogisk
litteraur.

I denna videoblogg delar Jonas Edlund
med sig av sina tankar kring världens
bästa yrke.
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Förskolor med fullt
fokus på Fundif

Undersöker sociala
mediers påverkan
på arbetsmiljön Som en av åtta kommuner i landet

deltar Örebro kommun i FoU-
programmet Flerstämmig undervisning
i förskolan, Fundif. Sammanlagt rör det
sig om ett 80-tal förskollärare med sina
respektive rektorer på tolv förskolor
runt om i staden som är involverade i
programmet, som sträcker sig över tre
år.

Tidigare forskning har visat att många
lärare upplever en ökad arbetsbelastning på
grund av digitala plattformar och sociala
medier. I ett tvärvetenskapligt
forskningsprojekt vill man nu titta på vilka
strategier lärare och rektorer använder när
det gäller sociala medier och hur en hållbar
digital arbetsmiljö kan skapas.

Idag är det den Europeiska
logopeddagen. Vad gör en logoped?
Hur används logopedens kunskaper i
skolan? Vad är det bästa med jobbet?
Vi ställde frågorna, Gustaf Classon,
logoped på Centralt skolstöd,
svarade.
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Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!
Vad är på gång?

Aktuella bloggar

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.

Skicka vidare!

Läs artikeln! Läs reportaget!

Läs intervjun!

Aktuella anslag

Så arbetar en logoped
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