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Några aktuella inlägg och artiklar

FoU-programmet Flerstämmig
undervisning i förskolan (Fundif) –
några rektorsröster
I Örebro var det sammanlagt tolv förskolor som
över tre år deltog i programmet. Vi kontaktade
några av de involverade rektorerna för att få
deras perspektiv på arbetet och vilken inverkan
programmet haft på verksamheten. Nya
modeller och planeringsverktyg för
undervisningen är några saker som har tagits väl
emot.
Läs artikeln!

En helhetssyn kring
meningsbyggnad i engelska
Sentence Composition: A Development Project
eller på svenska: Meningsbyggnad – ett
utvecklingsprojekt. Så heter ett praktiknära
forskningsprojekt i samarbete mellan Örebro
universitet, Västra Engelbrektsskolan och
Lapplands gymnasium. Projektet bedrivs i form
av en aktionsstudie där läromedel och
lektionsplaner tas fram och prövas för att
utveckla undervisningen om meningsbyggnad i
ämnet engelska.
Läs artikeln!

Bokblogg: Kris och potentiellt
trauma – förstå och stötta utsatta
barn i förskolan, av Anna Röst
Riben och Céline Nordenhed

Discover by Örebro – digitalt
pilotprojektet mellan Trainstation
och Örebro kommuns grundskolor
I höst går Örebro kommuns grundskolor in i
pilotprojektet Discover by Örebro. Ett antal
rektorer, huvudlärspridare och ämneslärare
kommer att få ta del av ett utbildningsprogram
som syftar till att skapa trygghet, väcka
upptäckarglädje och öka medarbetarnas digitala
kunskaper. För att få reda på lite mer om
pilotprojektet skickade vi över några frågor till
Johan Cedermark, till vardags projektledare på
Trainstation och den som är pedagogiskt
ansvarig för Labb-delen av Discover by Örebro.

Aktuella
anslag

Läs intervjun!

"Jag rekommenderar pedagoger i förskolan att
läsa denna bok. Den är lättläst och tydlig, ger
både kunskap och verktyg för att kunna möta
barn som upplevt svåra händelser, kris eller
potentiellt trauma."
Läs Jennie Niklassons
recension!

Veckans sida

Forskning

Vi har delat upp våra sidor i tre
kategorier: förskola,
grundskola/grundsärskola och
gymnasieskola/gymnasiesärskola/v
uxenutbildning. Under denna
rubrik kommer vi varje vecka att
puffa lite extra för en aktuell sida.

Här hittar du artiklar, samarbeten, aktuella forskningsområden och bra länkar om skolrelevant forskning
(inom förskola, skola och vuxenutbildning) i Örebro.
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