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Objektspecialisterna stöttar dig
i din nya digitala vardag

    
   

    
    

    
   

    
   

Därför kommer här lite tips och råd
kring vad som kan vara viktigt att
tänka på inför våra högtider och de
inköp som görs för att få så hållbara
högtider i Örebro kommun som
möjligt.

Digitalisering i förskola och skola

Tips!

Barn i förskoleklass runt om i Örebro
lyssnar denna vecka på en konsert
som inspirerats av Emma Adbåges bok
Gropen. Svenska Kammarokestern
och pedagoger från Kulturskolan
bjuder på stor show där lärande
genom lek står i fokus.

Konsertscen förvandlas
till grop för lek och
musikglädje

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.

Veckans sida

Tisdagar är pluggdagar på ungdoms-
avdelningen på Stadsbiblioteket i Örebro.
Då finns studenter från universitetet på
plats för att hjälpa barn och ungdomar 13-
18 år med sina studier.

Ett gemensamt digitalt paket med
läromedel och assisterande teknik finns
på plats för kommunens förskolor och
skolor. Objektspecialisterna inom digitalt
lärande har haft en nyckelroll i arbetet.

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

www.orebro.se/pedagogorebro

Örebro kommun
Pedagog Örebro
www.orebro.se/pedagogorebro

Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!

Aktuella inlägg och artiklar 

Tisdagar är pluggdagar på
Stadsbiblioteket

Aktuella anslag
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