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Verksamhetsledaren har ordet
Publicerat: 3/6 2015

Möten och synapser i sinnenas spår!
Möten är fantastiska! Möten med andra människor som är
kollegor, familjemedlemmar, främmande individer, grupper av
lärda, människor i olika åldrar. I vår verksamhet sker ofta
möten med de yngsta och unga individer som överraskar och
berör. Och här har vi chansen, att om inte överraska, så tillföra
och beröra genom det vi har att berätta om vår skog.

Tänk er att varje sekund så skapas tusentals nya synapser i
barnets hjärna, nya möjligheter till lärande och tolkande, och
detta beroende på yttre stimulans genom våra 5 sinnen. Visst
är det fantastiskt! Och visst blir man lite till sig över att vi
genom vår pedagogik kan sprida information och kunskap då
vi faktiskt förordar sinnenas stimulans i allt som har med
Skogen i Skolan att göra!

Vi bildar nya kopplingar och synapser hela livet – så visst kan
gamla hundar lära sig att sitta, men livligast är aktiviteten i 10-
11-års åldern, med visst avtagande efter puberteten. Men för
att detta ska kunna ske behöver vi/barnen bli sedda och våra
sinnen utmanas och användas. Ingenting står stilla; vi skapar
och provar och undersöker hela tiden och så ska vi göra.
Tidiga upplevelser ger minnen och lagrade minnen påverkar
hur vi ser på världen, och det är därför det är så bra att ge
barnen och ungdomarna upplevelser av skog och natur i tidig
ålder för att de sedan ska få värdera detta under resten av sitt
liv.

Jag ser så många områden där utomhuspedagogiken och
skogligt intresse och kunskaper kan vara till nytta för att få
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elever att lära sig och för att förstå vad svensk skog betyder för
oss.

Jag kommer att lämna över mitt uppdrag som
verksamhetsledare på Skogen i Skolan till en ny medarbetare,
och gör detta med varm hand! Många är verktygen som finns i
Skogen i Skolan; fina uppdaterade läromedel, massvis med
kunskap hos våra medarbetare runtom i landet, övningar på
webben, nyhetsbrev och konferenser att ta del av.

För egen del så ska jag kasta mig ut i nya möten med nya
kollegor, främmande och välbekanta ansikten. Men i och med
att mina egna sprakande synapser bildades i hundratusentals i
ung ålder genom att jag med smak, lukt, känsel, syn och
hörsel tog del av både urskog och brukad skog, så kommer jag
alltid att värdera vår natur och skog med den yttersta av
vördnad och med ett stort leende på läpparna.
Detta för jag vidare till egna och andras barn i mitt fortsatta
(arbets)livs utmaningar!

Allt gott till er och tack för mig!
Åsa Godeau, verksamhetsledare Skogen i Skolan 
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Anna Malmström har varit skogsforskare på SLU och är
utbildad biolog på Uppsala universitet. Hon är uppväxt i
Linköping och bor nu i Knivsta med sin familj. Anna har också
varit lärarvikarie i grundskolan, arbetat med "teambuilding" och
varit studieledare för naturgrupper. Sedan den 16/4 2015 är
Anna anställd på Föreningen Skogen där hon arbetar med
Skogen i Skolans projekt Storstadssatsning. - Jag har sedan
länge spanat in Skogen i Skolan och känner starkt för att få ut
elever i skogen och höja kunskapen om och intresset för skog,
säger Anna Malmström, 

Läs mer

Ett gäng glada lärarstudenter i
Kalmar
Publicerat: 25/5 2015

Självklart skulle tallplantan förevigas då ett gäng glada
studenter från Linnéuniversitetet träffade Skogen i skolan
Östra Götaland i Kalmar. Förutan plantering med plantrör
testades även en mängd andra övningar varav flertalet
återfinns på http://skogeniskolan.se/ovningar 
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Läs mer

Statens mediepodd om lärarens
framtida roll
Publicerat: 25/5 2015

Hur ska lärarens roll se ut i framtiden? Är det rimligt att lära
barn källkritik redan i förskoleåldern? Hur insatta bör lärare och
andra vuxna vara i barns och ungas digitala liv? / Statens
medieråd 

Läs mer

Välkommen hela året till
Skogsklassrummet på
Rankhyttan!
Publicerat: 20/5 2015

Låt er inspireras i utomhusundervisning under en kostnadsfri
utbildningsdag i Skogsklassrummet på Rankhyttan! Du är
också välkommen dit med din klass efteråt! 

Läs mer

Skogens Mästare korade i
Älvdalen!
Publicerat: 18/5 2015
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Skogens Mästare 2015 i Dalarna-Gävleborg kommer från
Ockelbo! Perslundaskolans klass 7B tog hem segern efter en
hård kamp i finalen på naturbruksgymnasiet på Älvdalens
utbildningscentrum den 12 maj. 

Läs mer

Ute är inne 2015 i Linköping
Publicerat: 5/5 2015

Den populära konferensen Ute är inne kommer att vara i
Linköping 17-18 september 2015. Konferensen anordnas av
nätverket Utenavet som är ett nationellt nätverk för främjande
av utomhusbaserat lärande. Skogen i Skolan är en av
medlemmarna i nätverket. Utomhusbaserat lärande är viktigt
för barns och vuxnas bildning och kulturkompetens.
Utomhusvistelse kan påverka lek, lärande och välbefinnande
positivt i alla åldrar. Nytt för denna konferens är att alla som vill
hålla i en i en workshop kommer att få att kunna anmäla sitt
intresse. Välkomna till Linköping 17-18 september 2015. /
Utenavet 

Läs mer

Kollo lockar tjejer till skogen
Publicerat: 5/5 2015

– Det skulle vara kul att få testa att köra i
skogsmaskinssimulator, säger Linnéa Boström 12 år. I sommar
erbjuds ett 20-tal tjejer några dagars skogskollo på Södra
Viken. – En del av syftet är att bryta machostämpeln i
branschen, säger Agneta Larsen från Skogsriket Värmland. De
är en av arrangörerna bakom skogskollot som arrangeras för
första gången i början av augusti tillsammans med Skogen i
skolan och Södra vikens naturbruksgymnasium. / NWT 

Läs mer

Spännande skogskollo på Sunne
gymnasieskola Södra Viken
Publicerat: 4/5 2015
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Den 9-11 augusti får ett 20-tal tjejer i 11-13-årsåldern chansen
att delta på ett spännande skogskollo på Sunne
gymnasieskola Södra Viken. Ett sätt att öka tjejers intresse för
skog och på längre sikt bidra till ett jämställt skogsbruk. 
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