FramtidsFrön Nyhetsbrev september 2017

Öppna nyhetsbrevet i din
webbläsare

Hej!

Sommaren har gjort sitt för alla oss på FramtidsFrön och nu ser vi med stor glädje och mycket energi fram emot
hösten och allt vad den har att erbjuda. Vi står inför en spännande period av utveckling och vill gärna ha er med i
vårt arbete, kolla här nere! Glöm inte heller att titta in på vår hemsida där alla höstens aktiviteter i våra olika
regioner finns uppladdade i kalendern. Glad höst och varmt välkomna tillbaka!

Kombinera ny teknik med lärande - Vi vill veta vad ni vill upptäcka!
FramtidsFrön har tidigare lanserat ett virtuellt studiebesök i en restaurang, om ni har missat det hittar ni det här.

Nu vill vi gärna att ni som arbetar i skolan kommer med förslag om olika yrken eller arbetsplatser som ni och era
elever vill besöka. Skicka ett mail med ert förslag till sofia.talborn.bjorkvi@framtidsfron.se

Tips på lektioner för årskurs 4-6
Nu finns korta, konkreta lektionspass på hur du enkelt kan arbeta med förmågor och involvera omvärlden på bara
60 minuter. Här bjuder vi på en lektion, ni hittar fler på vår hemsida.

"Vi som pedagoger utgår hela tiden från läroplanen. Vi vet precis vilka kunskapskraven är, syftet med vårt ämne och
vilka förmågor eleverna övar upp. Men hur väl medvetna är eleverna om detta? De har ett hum om vad läroplanen
är men inget mer än så. Varför inte ge eleverna möjlighet att bekanta sig med läroplanen och vara aktiva deltagare i
sin utbildning redan i en tidig ålder?" - Maha Salman, FramtidsFrön.

Ta kontakt med någon på FramtidsFrön om ni vill veta mer!

Ladda ner lektionstipset om förmågor

På gång i era regioner
Just nu händer det många saker ute i regionerna. Ta en titt i kalendariet efter aktiviteter som passar er!

Till Kalendariet

Följ och kontakta FramtidsFrön via:

Facebook

Hemsida

E-post

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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