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BESKRIVNING

Med den här boken vill vi hjälpa dig som är ny i lärarrollen att komma in i skolan på ett bra sätt, oavsett
om du har utbildning eller inte. Vi vill ge dig en förförståelse för hur ditt arbete i skolan kan komma att se
ut. Vi tror att om du vet vad du kan förvänta dig kommer du att tackla situationer du möter på ett bättre
sätt.Boken är strukturerad efter skolans läsår. Varje kapitel innehåller en konkret beskrivning av
ämnesområdet, ett kort råd från rektorn, lärares berättelser från verkligheten samt tips och råd från
experter. I de flesta kapitel finns det även checklistor, planeringsförslag och andra tips för att göra boken
så handfast och användbar som möjligt. Varje kapitel summeras i fem punkter - nycklar till framgång.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ny dom stärker lärare mot hotfulla föräldrar | Lärarnas tidning

Här visas information om lediga tjänster som lärare i årskurs 7-9 Malmö stads grundskolor. Sidan
uppdateras regelbundet med nya lediga tjänster så återkom ...

Så begär du lön som ny lärare | Lärarförbundet

Vem är läraren? Då vi tar emot en ny klass och ska presentera oss som lärare är det bra att ha några saker
med sig. Jag tog med mig en väska.

Ny dom stärker lärare mot arga föräldrar | Aftonbladet

Med den här boken vill vi hjälpa dig som är ny i lärarrollen att komma in i skolan på ett bra sätt, oavsett
om du har utbildning eller inte. Vi vill ge dig en ...
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NY SOM LÄRARE

https://www.bo-fi.club/?p=NY%20SOM%20L%C3%84RARE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=NY%20SOM%20L%C3%84RARE&ln=se

	Ny som lärare PDF E-BOK
	Ninni Wahlström
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	NY SOM LÄRARE



