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Nu stundar en förhoppningsvis lugnare höst ute på skolor-
na med minskade restriktioner till följd av Covid-
pandemin. På KRC har vi som vanligt mycket på gång. 
Under hösten kommer vi tillsammans med Skolverket och 
våra nationella resurscentra i biologi, fysik och teknik att ge 
inspirationswebbinarier på distans kring de ändrade kurs-
planerna för grundskolans NV-ämnen. På nästa uppslag 
kan du också läsa mer om det Skolverkets kommentarsma-
terial som även det har reviderats.

Vi är glada över att kunna knyta till oss didaktikforska-
ren och läraren Cecilia Dudas som kommer att hålla i ett 
projekt om hållbarhetsfrågor som blir intressant att följa.
Det här numret av IB innehåller flera kopplingar till de glo-
bala klimatmålen. Vi upplever att det finns ett stort intresse 
från våra läsare att presentera mer inom detta område. Om 
du exempelvis inte redan kan allt om återvinning kan du 
läsa mer om hur man ska sortera sina pappersförpackning-
ar på återvinningsstationen och varför det finns särskilda 
behållare för tidningar. 

Som vanligt har vi tips på hur du kan arbeta med säker-
heten. Denna gång ger vi exempel på hur en handlingsplan 
för substitution av särskilt farliga kemikalier kan se ut. Om 
dina elever ännu inte valt gymnasiearbete vill vi slå ett slag 
för metallindustrins satsning på gymnasieungdomar ge-
nom projektet VIFI.

Om du har idéer eller tips som du vill förmedla till oss 
på KRC är alltid välkommen att höra av dig till oss. Många 
av våra bästa idéer är inte våra, de kommer från er, alla fan-
tastiska lärare runt om i vårt land!
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