FramtidsFrön Nyhetsbrev februari 2017

Öppna nyhetsbrevet i din
webbläsare

Hej!
I månadens nyhetsbrev tipsar vi om våra material som du har tillgång till om du har registrerat en
användare på vår hemsida. Dessutom vill vi på Framtidsfrön utmana dig att delta i en tävling.
Vinnarna får en FramtidsFröntårta till personalrummet på skolan, perfekt till fredagsfikat! Nedan
har du tävlingskriterier.

FramtidsFrön delar ut 10 tårtor!
Blir det din skola som får en tårta till personalrummet?
Under mars månad har du och dina kollegor chans att delta i vår tävling och vinna en tårta till din skola.
Så här gör du för att delta:

1.

Gå in och registrera dig som användare på www.framtidsfron.se om du inte redan är det. Var
noga med att skriva in vilken skola du jobbar på.

2.

Få sedan så många som möjligt av dina kollegor att göra detsamma.

Den 31 mars läser vi av och de 10 skolor som har flest registreringar under mars får en tårta skickad till
sin skola.
Lycka till!

Registrera dig här

Egenskapskorten  en övning i
att hitta egenskaper!
När vi träffar eleverna i olika sammanhang
brukar vi använda oss av egenskapskorten och
låta eleverna hitta egenskaper som passar in på
dem själva. Korten finns på svenska men är
även översatta till arabiska, persiska, dari,
somaliska, tigrinja och kroatiska och dessa
finner ni på vår hemsida.

Ladda ner egenskapskorten

Var finns jobben?
Forma din framtid är ett lektionsmaterial som
syftar till att få igång elevernas tankar kring sin
framtid och till att komplettera den studie och
yrkesvägledning som finns på skolan.

På temat "Var finns jobben?", ställde
Framtidsfrön Värmland ut på Yrkesmässan i
Karlstad. Mässan är en ny satsning från Karlstad
kommun och syftar till att inspirera och informera
kommunens åttondeklassare om yrken inför
praktik och gymnasieval. På mässan illustrerade

Framtidsfrön jobbmöjligheterna på
arbetsmarknaden med hjälp av bollkastning i
olika stora hinkar. Ju större hink desto större
möjligheter att få jobb inom branschen om tio år.

Läs mer

Skapa din egen nöjespark!
"Make a difference" låter dina elever använda sin kreativitet och uppfinningsrikedom för att lösa
problem åt verkliga uppdragsgivare. FramtidsFrön har flera uppdrag från företag runt om i Sverige, ett
som är extra populärt är uppdraget från Liseberg. En årskurs 3 i Mjölby arbetar just nu med uppdraget
och Jessica Sundqvist, lärare på Egebyskolan, berättar om arbetet.

 Det har varit härligt att se motivationen hos eleverna och drivkraften att få arbeta med ett riktigt
uppdrag. En stor vinst är att se hur eleverna får visa sina kunskaper i ett sammanhang och hur de
använder begrepp för att uttrycka sin kunskap, säger Jessica.

Vill du och dina elever lösa riktiga uppdrag åt företag?

Välj uppdrag

Månadens Lärare  Maj Len
Nystedt, Hultsbergsskolan
Karlstad
MajLen Nystedt är en driven och nyfiken lärare
som kastar sig ut på okända vatten med lika stort
engagemang oavsett om det handlar om att
skapa reklamkampanjer, sända radio eller

arbeta med gruvindustrins historia. MajLen blev
utsedd till "Månadens lärare" under februari.

Läs mer

Följ och kontakta FramtidsFrön via:

Facebook

Hemsida

Epost

Instagram

Vill du inte längre ha våra nyhetsbrev eller ändra dina uppgifter?
Här kan du ändra dina inställningar eller avsluta din prenumeration
www.framtidsfron.se
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