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Lärande för hållbar utveckling

Projektet Leda för
skolutveckling har skapat en
kulturförändring för
kommunens rektorer och
chefer när det gäller synen på
ledarskap och samsyn. Ett år
efter att projektet avslutats
träffades deltagarna igen för
att förstärka budskapet och ta
gemensamma steg framåt. 

Ett av förskolans och skolans viktiga uppdrag är att få barnen och eleverna att förstå vad
som menas med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Hur kan förskolor
och skolor arbeta med detta? Syftet med denna sida är att den ska vara ett stöd för pedagoger
och skolledare i jobbet med att skapa bra undervisning kring hållbar utveckling.

VECKANS
SIDA

"Det finns en bot mot
ångesten. Agera. Det kan vara
hur litet som helst. Jag jobbar
som lärare på Navets
högstadieskola i Örebro. I
våras planterade vi skott från
sälg. En kvist överlevde. Den
växer, den frodas. Den
kommer att bidra, den kommer
att att minska mängden
växthusgaser i luften. Det är
lite, det är något."

En handfull engagerade studie-
och yrkesvägledare från Örebro
och Askersunds kommuner
samlades för att testa olika
digitala verktyg för ökad
inkluderande och interaktiv
vägledning för barn och unga.

"DU kan göra skillnad" heter
värdegrundsprojektet som
Rudbecksgymnasiet och
Virginska gymnasiet satsar på
för skapa en ännu tryggare
skola för elever och lärare. TV-
profilen och Hallsbergs-bördige
Tobias Karlsson står bakom
projektet där hans egen tuffa
uppväxt med mobbning,
utanförskap och psykisk ohälsa
står i centrum.

Tillit och samsyn –
ledarskapet för Örebros
chefer

Blogg: Mitt hjärta skriker
– hör du? Hur kan digitala verktyg

och metoder skapa en
inkluderande miljö för
karriärvägledning?

DU kan göra skillnad. TV-
profil vill att fler ska bli
som Jocke

Aktuella anslag

 NYHET! 

Just nu genomgår förskolans rektorer och lärspridare en
utbildning i lärplattformen Unikum. Syftet är att skapa en

gemensam grund i kommunens förskolor och öka
likvärdigheten bland användarna. Vi besökte ett

utbildningstillfälle för att få veta mer. 

Utbildningssatsning på förskolornas lärplattform
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