
Hårt arbete att vänskapa på
högstadiet

Samtidigt som skolarbetet kräver
uppmärksamhet är vänskapande ett
hårt arbete som pockar på tid och
energi för högstadieelever. Läs mer»

Socioekonomisk bakgrund avgör
fritidsaktiviteter

Ungdomar med föräldrar som är
höginkomsttagare har större
möjligheter att ägna sig åt
fritidsaktiviteter. Läs mer»

Medverka i symposium om
andraspråk

Lärare i skolan bjuds in att presentera
sina arbeten på nästa års symposium
om andraspråk. Skicka in ditt bidrag
senast den 15 september. Läs mer»

Fågelsatsning ska öka skolbarns
naturkänsla

Vetenskapens Hus har startat ett
skolprogram kring fåglar,
flyttningsmönster och
klimatförändringar. Läs mer»
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Både ris och ros för hårdare behörighetskrav

Det är blandade reaktioner inom ämneslärarutbildningen på förslaget om krav på
betyg C för att bli antagen. Läs mer»
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10 augusti

Anmäl dig till utbildning i
apl-utveckling»
10 augusti är sista anmälningsdag för
den sista omgången av utbildning inom
arbetsplatsförlagt lärande för
yrkeslärare.

30 september

Om barns rädslor då och nu»
Vad barn är rädda för skiftar både över
tid och med plats och sammanhang.
Etnologen Helena Hörnfeldt föreläser
om sin forskning på Teater Tre inom
ramen för Mötesplats barnkultur.

27 oktober

Lärarnas forskningskonferens»
För nionde året i rad anordnas en
konferens om undervisningsutvecklande
och lärardriven skolforskning.

13 november

Maria Montessori 150 år»
Montessoripedagogiken
uppmärksammas med anledning av
150-årsjubileet. Anmäl dig senast 2
oktober.
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