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Framgångsfaktorer i
arbetet med Hitta
språket – Hitta
matematiken
Från och med höstterminen 2019 blev det
obligatoriskt att använda kartläggnings-
materialen Hitta språket och Hitta

matematiken i förskoleklass. Materialen är
en del i Läsa-skriva-räkna-garantin och
en viktig del i arbetet med tidiga
stödinsatser. Nyligen genomförde Örebro
kommuns språkutvecklare en workshop
om detaa. Läs artikeln!

I denna videoblogg delar Jonas Edlund
med sig av sina tankar kring världens
bästa yrke.

I det här bloggspåret skriver personal
på Lotsen inom området främjande
och förebyggande arbete med fokus på
tillgänglig lärmiljö.

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

Aktuella bloggar

www.orebro.se/pedagogorebroNYHETSBREV

Sörbyängsskolan
taggade för
utomhuspedagogik!
I Örebro naturskolas projekt
"utomhuspedagogik i tätortsnära natur"
har flera skolor fått hjälp och stöd med
att utveckla sin utomhuspedagogik. Vi
besöker Sörbyängsskolan där en
fortbildning i projektet är i full gång.
Fokus ligger denna gång på de globala
målen och vi möter ett gäng heltaggade
pedagoger.

Läs reportaget!

Fokus på barnens
dans i nytt
forskningsprojekt
Dansen är viktig för avdelningen
Tigerögat på Mariebergs förskola. I
dansrummet är barnen fria att skapa egna
rörelser och uttryck – något som för med
sig en mängd fördelar. Nu ska dansen på
förskolan beforskas och målet är att skapa
en modell som kan användas av fler.

Läs reportaget!

Tillgänglig
information om
coronaviruset
I dessa dagar prövas samhället på en rad
sätt. Ett handlar om i vilken utsträckning
vi kan förmedla tillgänglig – och inte
minst språkligt tillgänglig – information.
Här nedan följer några länkar med
information om viruset och hur vi kan
skydda oss och varandra med
BILDSTÖD.

Läs artikeln!
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Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!
Vad är på gång?

Här hittar du nedladdningsbara dokument samt information kring överlämnande från grundskola till
gymnasieskola.

Veckans sida
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.

Överlämnande från grundskola till gymnasieskola
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