FramtidsFrön Nyhetsbrev januari 2017

Öppna nyhetsbrevet i din
webbläsare

Hej,
Här får du ett fullmatat nyhetsbrev med inspiration, nyheter och lektionstips. Du
hittar mer information på vår hemsida. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har
frågor eller funderingar.
Vi ser fram emot en spännande vårtermin!
Hälsningar,
FramtidsFrön

Nytt år och nya möjligheter! För att fira att 2017 ligger som ett oskrivet blad framför
oss lanserar vi också en helt ny film där en av alla lärare som använt sig av våra
material berättar om varför just FramtidsFrön fungerar som stimulation och stöd i
hennes arbete. Kolla in och låt dig inspireras!

Kostnadsfri Workshop i Karlstad  Tidsresan

Den 30 januari kommer FramtidsFrön att hålla en workshop om vårt
inspirationsmaterial Tidsresan som bland annat hjälper eleverna att
skapa en historisk förankring till sin vardag. För mer info och anmälan,
klicka här!

"Man ser ungdomarna i en annan situation"
Träffa Richard Säll, lärare på Ekholmsskolan i Linköping, han berättar
om hur de har arbetat med innovationsdagar och entreprenöriellt
lärande. Richard blev månadens lärare i november förra året. Du kan
nominera dina kollegor (eller dig själv) till månadens lärare genom att
klicka här.

Ett kärt återseende
I Stockholm har vi numera också ett kontor, nämligen på Grev Turegatan
30! Här sitter vår verksamhetsledare för Stockholm Sofia Talborn
Björkvi och projektledare Maria Swanström.
Under våren startar vi igång med FramtidsFrön igen och vi
kommer finnas tillgängliga på både mail, telefon och möten om så
önskas! Tveka inte att höra av er om ni har frågor, eller kom förbi på en
fika.

Radio kickoff i Västra Götaland
Den 8 februari bjuder FramtidsFrön in till KickOff för radiodagar och ett
exklusivt studiebesök på Sveriges Radio.
Tag chansen att bli inspirerad i hur ni kan använda radio i er
pedagogiska undervisning. Mer information finns på vår hemsida, klicka
här för att anmäla er!

Följ och kontakta FramtidsFrön via:

Facebook

Hemsida

Epost

Instagram

