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Barnkonsekvensanalys
på Stureskolan –
barnets bästa i fokus
En barnkonsekvensanalys är en utredning
som ligger till grund för ett beslut som
berör barn. På Stureskolan väntar snart
renovering och tillfällig flytt av två
årskurser – ett beslut som högsta grad
berör barnen. Vi träffade rektor Mikaela
Björk som gjort en barnkonsekvensanalys
inför beslutet. Läs artikeln!

I denna videoblogg delar Jonas Edlund
med sig av sina tankar kring världens
bästa yrke.

I det här bloggspåret skriver personal
på Lotsen inom området främjande
och förebyggande arbete med fokus på
tillgänglig lärmiljö.

I det här bloggspåret får följa Helena
Yourston i arbetet med FN:s konvention
om barnets rättigheter.

Aktuella bloggar
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Positiva effekter om
undervisningen flyttas
ut
Forskning vid SLU visar på en rad
positiva effekter om undervisningen i
förskola och skola bedrivs ute. I corona-
tider tipsar också Folkhälsomyndigheten
om att förlägga verksamhet och raster
utomhus som en förebyggande åtgärd mot
luftvägsinfektioner.Örebro Naturskola
arbetar med utomhuspedagogik dagligen
och ser stora fördelar med att flytta ut
undervisningen Läs artikeln!

Blogg:  Barnkonventionen
– vanligt i det ovanliga
april 2020
Det är många saker som inte är som
vanligt men för barn och elever är det
viktigt att vi försöker vara så mycket som
vanligt i denna ovanliga situation. Det är
lätt att som vuxen ta in all information
kring Coronaviruset och ryckas med och
även barn/elever befinner sig mitt i allt
detta. Nu är det extra viktigt att vi är
lyhörda och lyssnar in våra barn och
elever och vi behöver ge dem hopp om att
allt kommer att lösa sig.

Läs Helen Yourstons inlägg

Ny digital utbildning
möjliggör distans-
undervisning i
diskrimineringslagen
Alla människor är lika mycket värda, det
deklareras i FN:s mänskliga rättigheter.
Tyvärr behandlas alla inte likvärdigt i
praktiken. Som lärare ingår det i
uppdraget att aktivt främja
likabehandling av individer och grupper
samt uppmärksamma och vidta
nödvändiga åtgärder för att motverka,
förebygga och förhindra alla former av
diskriminering. Örebro Rättighetscenter
har nu gjort det enklare att undervisa om
diskriminering genom att producera en
digital utbildning i diskrimineringslagen.

Läs artikeln!
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Vad är på gång?

Här hittar du alla sidor på Pedagog Örebro vars innehåll vänder sig mot förskolan.
Veckans sida
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.

Startsida förskola
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