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Hur ser framtidens klassrum ut? Hur kan de
anpassas efter lärarens behov och vara både
flexibla och hybrida? Örebro universitet har
skapat två klassrum och ett Learning Lab
inom ramen för delprojektet Nya lärmiljöer
i Framtidens lärarutbildning. Vi fick en
rundvandring – häng med!

Tips!

Järntorgsgatan 1, 6 trappor
703 61 Örebro

E-post: pedagogorebro@orebro.se
Tel: 019-21 18 12, 019-21 55 70

Kurser för pedagoger i förskola
och skola under höstterminen –
anmälan stänger 19 april
Vi vet att det fortfarande är långt kvar till
höstterminen, men om du har lust att
plugga i höst är det hög tid att börja tänka
på det nu. 19 april stänger nämligen
anmälan till höstens kurser på högskolor
och universitet runt om i Sverige.

Hur kan framtidens klassrum se ut?

Nu finns Introduktionsutbildningens åtta
utbildningsblock – med grundläggande
kunskaper som lätt kan överföras till
arbetet med barn och ungdomar – också i
teckentolkade versioner.

Introduktionsutbildningen – nu
även med teckentolkning!

"När det är dags att välja utbildning eller
yrke är det naturligt att eleverna utgår från
sina intressen och talanger. Men det är
också viktigt att de tänker på sin egen
hälsa och känner till regler kring
arbetsmiljön. Annars riskerar de välja en
inriktning som kan ge problem i
framtiden."

Blogg: Ett hållbart arbetsliv

SPSM erbjuder en nätbaserad kurs: Att
höja skolans elevhälsokompetens – ett
processarbete för likvärdig utbildning.
Kursen vänder sig till rektor och elevhälsa
som tvärprofessionellt team. 

Vad är på gång?

www.orebro.se/pedagogorebro
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Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!

Aktuella inlägg och artiklar 

Nätbaserad kurs: Att höja skolans
elevhälsokompetens

Skicka vidare! med Angelica
Sundström
I intervjuserien Skicka vidare! är det den
här gången Angelica Sundström, rektor på
Brunnsskolan , som svarar på tre frågor
från PÖ-redaktionen.
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