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Öppna nyhetsbrevet i din
webbläsare

Hej!

Under våren har vi jobbat med ett jättespännande projekt och äntligen kan vi avslöja att vi idag lanserar ett helt nytt
sätt att göra studiebeök, nämligen virtuellt! Detta är en del av utvecklingen i ett av våra material Företagsorientering.
Nu lyfter vi in studiebesöket i klassrummet och eleverna kan, med hjälp av en smartphone, platta eller dator,
undersöka och få en glimt av olika yrkesbranscher och roller på ett företag.

Vi är väldigt glada över att visa upp det första besöket hos restaurangen Penny & Bill och bageriet The Bakery.
Välkomna in och upptäck ett nytt sätt att arbeta med omvärlden!

Kliv på och träffa kocken Joakim och bagaren Anna

Elever skapade sin drömskola  Vann stipendie från kommunen
Ett arbetslag på Alléskolan i Åtvidaberg har låtit sina elever i åk 5 arbeta med ett uppdrag från Make a difference. De
valde uppdraget från NCC som går ut på att skapa sin drömarbetsplats. De tog fram en variant där eleverna fick
arbeta med att ta fram sin drömskola istället för arbetsplats. Syftet var att låta eleverna vara kreativa, lösa
problem, lära sig samarbeta och arbeta med en uppgift från en riktig uppdragsgivare.

Alléskolans arbete prisades med ett stipendium från kommunen och prispengarna på 2000 kronor kommer att vara
eleverna till gagn. Läs mer om Alléskolans arbete på Åtvidabergs kommun.

Läs mer

Månadens lärare  Anna, Jennie & Madeleine
Ta en stor skopa hjälp att utveckla framtidens reseknutpunkt, Hede station, lägg därtill till ett gediget arbete om
förnybara och fossila energikällor. Ta därefter en näve av Framtidsfröns ”Make a difference ”SJuppdrag”, att skapa
attraktiva tågvagnar och slutligen en nypa av informationsskyltar på engelska. Vips, så har du Hedeskolans treors
utvecklingsarbete!

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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