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Åsa Godeau bloggar: Tro riktigt
mycket och det slår in!
Publicerat: 6/3 2015

Eller ”tron kan försätta berg” (1 Kor 13:2) som det står i boken
Bibeln. Ja, tron kan både få saker att hända för dig själv, och
tron på andras förmågor och kunskaper kan göra underverk för
den personen. Det här är något många lärare upplever då de
verkligen tror på att eleven kan lyckas. Utbildningsforskarna
Margareta Maria Thomson och Jessica Wery, vid North
Carolina Sate University har sett på det motivationsfrämjande
arbetet i skolan med utgångspunkten i bland annat
förväntningar, känslor som väcks vid framgång, psykisk och
fysisk ansträngning, samt återkoppling från läraren. Många
parametrar finns för att nå framgång respektive misslyckas. 

Läs mer i Åsa Godeaus blogg
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Workshop - Nå läroplanens mål
med skogen som tema! (Åk 7-9)

SOCIALA MEDIER
Du kan prenumerera på Skogen i
Skolans nyhetsbrev genom att gå till
länken Prenumerera. Du kan också
prenumerera på vårt RSS-flöde eller följa
oss via Facebook eller Twitter.

RSS Facebook Twitter

http://www.anpdm.com/newsletterweb/4345594678444B5E4173424A59/40?noTracking=true
http://www.skogeniskolan.se/
http://skogeniskolan.se/
http://skogeniskolan.se/kontakt
http://www.anpdm.com/taf/14437077/40
http://www.anpdm.com/ol/14437077/40
http://skogeniskolan.se/om-oss/asa-godeau-bloggar
http://skogeniskolan.sehttp//www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/overetablering-hotar-skogsutbildningar
http://skogeniskolan.se/node/13238
http://skogeniskolan.sehttp//www.lantbruk.com/debatt/mer-upplysning-om-skogens-betydelse
http://skogeniskolan.sehttp//news.cision.com/se/sveriges-kommuner-och-landsting/r/vad-gor-forstelararen----konferens-om-karriarvagar-i-skolan,c9731136
http://skogeniskolan.se/node/13121
http://skogeniskolan.sehttps//www.myh.se/Publikationer/Studerandes-sysselsattning-2013--aret-efter-yrkeshogskolan/
http://skogeniskolan.sehttp//www.allehanda.se/angermanland/solleftea/de-satsar-pa-skog-som-yrke
http://skogeniskolan.sehttp//www.lantbruk.com/debatt/mer-upplysning-om-skogens-betydelse
http://skogssverige.se/obesvarad-fraga-fran-micke
http://skogssverige.se/question-box
http://skogeniskolan.se/node/13215
http://skogeniskolan.se/rss
http://www.facebook.com/pages/skogeniskolan/304266249585749
http://twitter.com/#!/SkogeniSkolan
http://skogeniskolan.se/rss
http://www.facebook.com/pages/skogeniskolan/304266249585749
http://twitter.com/#!/SkogeniSkolan


Region Västerbotten ökar jämställdheten i skogen
Norra skogsägarna med jämställdheten in i framtiden
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Skogssnilleblixten - entreprenörskap och entreprenöriellt lärande
med Skogen i Skolan
"Gör det enkelt!"
Skogsäventyr för 12 000 elever
Ute är inne konferens 17-18 september 2015

Överetablering hotar
skogsutbildningar
Publicerat: 3/3 2015

Skogsnäringen skriker efter välutbildad arbetskraft. Men att
skapa nya utbildningsplatser på fler platser gav inte fler
sökande. Istället riskerar den befintliga skogsutbildningen att
slås ut på grund av överetablering. / Svt Västerbottensnytt 

Läs mer

Svenskarna fortsatt bland de
bästa i världen på
pappersåtervinning
Publicerat: 2/3 2015

Svenska folket fortsätter att ligga i världstoppen när det gäller
pappersåtervinning, över 90 procent av allt papper
källsorteras. Anledningen är ett väl fungerade
återvinningsystem, åtta av tio svenskar säger att de har kort
avstånd till tidningsinsamlingen. Det visar en ny undersökning
från United Minds. 

Läs mer

Debatt: Mer upplysning om
skogens betydelse
Publicerat: 27/2 2015

I en debattartikel i Dagens Nyheter krävde fem
miljöorganisationer att mer av Sveaskogs marker bör skyddas.
Det här tyder på att mer upplysning behövs. För närvarande
drivs en del projekt för att lära skolelever mer om skogen.
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Skogen i skolan - där bland andra LRF står bakom - vänder sig
till grundskolan. Skogsindustrierna driver sedan 1999
Framtidsresan, där man informerar gymnasieelever om jobben
och möjligheterna inom branschen. / Skogsland 

Läs mer

"Vad gör försteläraren" –
konferens om karriärvägar i
skolan
Publicerat: 26/2 2015

Idag finns cirka 12 000 förstelärare och lektorer i Sverige. Alla
har olika uppgifter och ansvar. På en konferens den 5/3 i
Malmö arrangerad av Sveriges Kommuner och Landsting,
Skolverket och Friskolornas Riksförbund utbyter skolans
huvudmän erfarenheter och diskuterar hur man kan arbeta för
att förstelärarnas och lektorernas arbete ska ge största möjliga
nytta för skolverksamheten och elevernas måluppfyllelse. /
SKL 

Läs mer

Victoria upptäckte skogssektorns
möjligheter på tjejkursen
Publicerat: 24/2 2015

Victoria Boström är ambassadör för SkogsSveriges och
Skogen i Skolans Facebook-sidor och Twitter-konton. Hon är
uppväxt i Västmanland och fick upp ögonen för det skogliga
yrket när hon gick en skogskurs för tjejer. Efter kursen gick hon
skogligt basår i Värnamo och studerar nu på
Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Sedan början av 2014
är Carl Danielsson vår ambassadör. Han går andra året av tre
på Skogsmästarprogrammet. Följ Victoria och Carl på vår
Facebook och Twitter! 

Läs mer

Året efter yrkeshögskolan
Publicerat: 23/2 2015
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Svaren på enkätstudien för de som tog YH-examen 2013 är nu
sammanställda, och visar överlag på resultat som är stabila
över tid. Nio av tio säger sig vara nöjda med sin utbildning.
Inom utbildningsområdena Lantbruk, djurvård, trädgård, skog
och fiske samt Hälso- och sjukvård samt socialt arbete är
andelen som uppger att de är nöjda högre än riket och flera av
de andra områdena. / Myndigheten för yrkeshögskolan 

Läs mer

De satsar på skog som yrke
Publicerat: 20/2 2015

Det råder en stor brist på skogsmaskinförare i Norrland.Men
här är tre tjejer som nu satsar på en framtid i skogen. Det är
Alva Hammar, Sollefteå, Olivia Karlsson, Skorped, och Elvira
Bystedt, Sollefteå. Den trion är Skedoms
naturbruksgymnasiums enda kvinnliga elever. / Sollefteå,
Allehanda 

Läs mer

Mer upplysning om skogens
betydelse
Publicerat: 20/2 2015

I en debattartikel i Dagens Nyheter i förra veckan krävde fem
miljöorganisationer att mer av Sveaskogs marker bör skyddas.
Kravet har fått Land Lantbruks debattredaktör Kerstin
Davidson att fundera. / Skogsland 

Läs mer

Region Västerbotten ökar
jämställdheten i skogen
Publicerat: 18/2 2015
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Erika Nilsson är regionsamordnare i Skogen i Skolans Region
Västerbotten där hon driver Skogskollo för tjejer. För det
arbetet fick hon Norra skogsägarnas Framtidspris under 2014.
Förutom Skogskollot arrangeras också tävlingarna Skogens
Mästare som vänder sig till sjundeklassare och
Skogssnilleblixten för årskurs 7-9 och som främjar
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Skogen i
Skolans läromedel används under tävlingarna för att öka
kunskapen om skog hos eleverna. 

Läs mer

Norra skogsägarna med
jämställdheten in i framtiden
Publicerat: 16/2 2015

På Indexator var jämställdhet en del av
verksamhetsutvecklingen och hos Norra skogsägarna inför vd
Pär Lärkeryd nya tjänster och produkter som stödjer
jämställdhetsmålen. Pär har tillsammans med HR-generalisten
och vd-assistenten Rebecca Donatello dragit upp riktlinjer för
hur de ska nå målet att bli det mest omtalade skogliga
företaget när det gäller jämställdhet. Styrelsen har satt
tidpunkten till 2017 och de är nu halvvägs. Jämställdheten är
ingen separat fråga hos Norra skogsägarna utan genomsyrar
allt i företaget från värdegrunden och visionen till trainee-
program, jämställda skogsägaraktiviteter och sponsring. - Vi
uppfinner framtiden och våra värdegrundsfrågor finns med i
strategin vilket ökar vår konkurrenskraft, säger vd Pär
Lärkeryd. 

Läs mer
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Konferens fokuserar på friluftsliv
i stan
Publicerat: 12/2 2015

Utvecklingen av friluftsliv i städer och förorter kommer att vara
i centrum för årets upplaga av Tankesmedja för friluftsliv som
äger rum i slutet av april. Friluftslivet är viktigt för folkhälsan
och konferensen vill bidra till att fler som bor i städer kan vara i
naturen. / Folkhälsomyndigheten 

Läs mer

Flest kvinnor som tar
högskoleexamen
Publicerat: 5/2 2015

Högskolan har slagit sitt eget rekord från det tidigare toppåret
2012/13 med en ökning på 2 500 studenter. Nu är siffran uppe
i 65 000 som tog examen 2014. Kvinnorna stod för 70 procent.
Siffrorna kommer från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) där
man gläds, men också är bekymrad över att den högre
utbildningen är starkt könsuppdelad. Närmare 70 procent av
det totala antalet yrkesexamina är avlagda av kvinnor.
Kvinnorna är dessutom i majoritet på sju av tio yrkesexamina.
Bland dem finns stora yrkesgrupper som arbetsterapeuter,
jurister, lärare, psykologer och sjuksköterskor. Exempel på
utbildningar där männen är i majoritet är sjöingenjör, officer
och skogstekniker. / Statskoll.se 

Läs mer

Många lärarstudenter har höga
meritvärden
Publicerat: 5/2 2015

Lärarnas Riksförbund presenterar idag en ny rapport som
analyserar vilka som valt lärarutbildningen. Undersökning visar
att det finns ett stort antal lärarstudenter med höga
meritvärden. Fler än 500 antagna studenter (hösten 2014) har
ett meritvärde på 20 eller mer – alltså höga betyg i samtliga

http://skogeniskolan.sehttp//www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/februari/konferens-fokuserar-pa-friluftsliv-i-stan/
http://skogeniskolan.sehttp//statskoll.se/nyheter/flest-kvinnor-som-tar-hogskoleexamen/


ämnen. / Lärarnas Riksförbund 

Läs mer

Skogssnilleblixten -
entreprenörskap och
entreprenöriellt lärande med
Skogen i Skolan
Publicerat: 4/2 2015

Skogen i Skolan Västerbotten lanserar ett helt nytt koncept
som ger klasser chans att arbeta tematiskt och
ämnesövergripande inom området entreprenörskap. Dessutom
har deltagarna möjlighet att vinna pengar till klassen! 

Läs mer

"Gör det enkelt!"
Publicerat: 3/2 2015

Alla elever ska göra fältstudier i geografi, enligt de nya
läroplanerna. Men på mellan- och högstadiet är det bara en av
tre geografilärare som gör det, visar en ny studie från
Karlstads universitet om geografiundervisningen i grundskolan.
Gabriel Bladh, lärarutbildare och forskare i geografididaktik, är
ansvarig för studien. Han tror att det framför allt är en
kompetensfråga. Studien visar att den vanligaste fältstudien
just är en mer traditionell studie av klassiska naturgeografiska
företeelser, som former från inlandsisen. En del lärare utnyttjar
närområdet, till exempel sin skolskog, för detta. / Lärarnas
nyheter 

Läs mer

Skogsäventyr för 12 000 elever
Publicerat: 3/2 2015

Närmare 12 000 skånska elever får i år möjlighet att delta i
olika utomhuspedagogiska projekt med Stiftelsen Skånska
Landskap - i något av våra strövområden och tillsammans med
sagoberättare, skådespelare, utomhuspedagoger och
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naturvägledare. Samtidigt satsar vi extra i år på att utveckla
vår utomhuspedagogik och bygga upp ett utomhuspedagogiskt
centra i Fulltofta strövområde. / Stiftelsen Skånska landskap 

Läs mer

Ute är inne konferens 17-18
september 2015
Publicerat: 2/2 2015

Skogen i Skolan ingår i Utenavet som är ett nationellt nätverk
för främjande av utomhusbaserat lärande. Utenavet har vid ett
flertal tillfällen anordnat konferensen Ute är inne och i år sker
den 17-18 september i Linköping. Konferensen vänder sig till:
skolledare, pedagoger och övrig personal inom förskola,
grundskola och gymnasieskola, samt lärarutbildningar och
skolhälsovården. Robbie Nicol, doktor i utomhuspedagogik vid
universitetet i Edinburgh, visar hur utemiljön kan användas för
att erbjuda ett variationsrikt lärande där boklig bildning
växelverkar med sinnliga erfarenheter – känsla, handling och
tanke förenas. Fredrika Mårtensson, docent i
landskapsarkitekturens miljöpsykologi vid SLU, berättar om
den senaste forskningen om vad som behövs utemiljön för att
allra bäst stimulera barns och ungas lek, lärande och
välbefinnande. Stort antal workshops där du själv undersöker
hur utemiljön kan fungera som plats för lärande, friluftsliv och
naturvägledning – och samtidigt fungera som färgstark arena
för olika kulturer och traditioner att mötas och samverka. /
Utenavet 

Läs mer
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