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Här hittar du sidor hos oss som vänder sig mot en specifik verksamhet – från förskola till
vuxenutbildning.

Här har vi samlat olika typer av stöd som finns att tillgå för organisationer och förskolor/skolor
i Örebro. För dig som pedagog finns här också olika typer av stöd och lärresurser.

Här hittar du våra olika temasidor med ämnesspecifikt innehåll och information om de
verksamheter som ansvarar för respektive område.

Här hittar du inlägg från pedagoger och skolledare utanför redaktionen.

"Berättelsen om människans ökande välstånd genom
historien är känd i skolan. Vi traderar den varje dag. Jag
kommer själv ihåg böckerna i samhällskunskap i gymnasiet
om hur diskmaskiner och bilar lyft svenska folket till
välstånd. Hur tekniken lyft oss. Men det är en daterad
berättelse."

Tips!

J o n a s

Aktuella anslag

Är du lärare eller skolledare med ett intresse för
språkdidaktiska frågor? Den 1 mars är det dags för
didiaktisk nätverksträff vid Örebro universitet med
universitetslektor Karl Ågerup. Arrangör är RUC
(Regionalt utvecklingscentrum) och allt är givetvis
kostnadsfritt. 

Ha ett skönt Sportlov!

BLOGG: Att skapa en berättelse om en hållbar
planet 

"Alla gör rätt men ändå blir det fel" – ökad 
 samverkan krävs för att hjälpa barn och elever 
TABB-projektet (Tillsammans för alla barns bästa) är på upploppet och
målgång sker i juni. En central fråga som identifierats i projektet är hur
olika verksamheter som arbetar med barns hälsa och välmående kan
utveckla sitt samarbete. Mats Thyrstrup, docent på Handelshögskolan i
Stockholm, gav vägledning i ämnet och projektdeltagarna diskuterade
vidare hur de organisatoriska mellanrummen mellan våra verksamheter
kan överbryggas.

RUC: Språkdidaktiskt nätverk 1 mars 

Aktuella inlägg och artiklar 

Vi har byggt om vår webb! 

Hör gärna av dig till oss med feedback på den nya sidan!
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