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Skogen i Skolans nationella
kansli önskar glad påsk!
Publicerat: 28/3 2013

Skogsstyrelsens införandeplan för SiS
Ett fyrtiotal deltagare möttes på Uppstartsmötet på
Skogstyrelsen i början av februari. Där deltog
regionsamordnare, kontaktpersoner, Nationella kansliet och ett
antal föreläsare.

Ny SKS-samordnare, verksamhetsledare och styrgrupp
Lis Boje är ny samordnare för Skogen i Skolan och är anställd
på Skogsstyrelsen. Åsa Godeau är ny verksamhetsledare för
Skogen i Skolan, sitter på Nationella kansliet och är anställd av
Föreningen Skogen.
Den nya styrgruppen är formerad och består av representanter
för skogsindustrin, myndigheter och övriga intressenter för
Skogen i Skolan och SkogsSverige som tillsammans bildar en
kommunikationsplattform.

Riksmöte 17-18/9 i Region Västra Götaland
Nationella kansliet arrangerar årets Riksmöte i samarbete med
Region Västra Götaland och Skogsstyrelsen. På mötet
kommer samordnaren, verksamhetsledaren och styrgruppen
att presenteras. 
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Jobb i skogen: Skaffa dig en unik
yrkesprofil
Publicerat: 28/3 2013

Genom utbildning får du jobb i skogen. Funderar du på en
högre skoglig utbildning? Eller går du redan på en? Skaffa dig
en unik yrkesprofil! Det rådet ger Marita Teräs, strateg inom
området kompetens och arbetsmarknad på fackförbundet
Naturvetarna./ Skogen 

Läs mer
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Läs mer

Jobb i skogen - skogliga
utbildningar ger jobb
Publicerat: 27/3 2013

Naturbruksprogrammet, Skog är en utbildning för olika typer av
arbeten i skogen samt naturturism. Skolverket skriver om
inriktning Skog: Denna inriktning ger kunskaper om skogen
som en förnybar och uthållig resurs. Inriktningen ger också
kunskaper om skogen för rekreation och upplevelser. Exempel
på yrken: jakt och viltvård, naturguidning, skogsmaskinförare.
Du som inriktar dig på naturbruksprogrammet, Skog, erbjuds
främst utbildning för arbete i skogen till skogsmaskinförare,
skogsmaskinservice och skogsvårdare, men även utbildning
inom naturturismen till naturguide. / Naturbruk 

Läs mer

Vad har hänt i Skogen i Skolans
verksamhet under 2012?
Publicerat: 26/3 2013

Det får du svar på när du läser igenom
verksamhetsberättelsen som nu är klar. Den är uppdelade i två
delar för det Nationella kansliets aktiviteter och för regionernas
verksamheter under 2012. Här är ett axplock av aktiviteterna:
genom Panasonic-projektet sattes 70.000 plantor av elever,
Jorden och skogen pågick i flera regioner, Funäsdalens skola
blev Skogens mästare, lärare och elever har fått skoglig
utbildning och varit ute i sina skolskogar. Dessutom har det
varit Riksmöte, nya regionsamordnare har tillsatts,
Skogsstyrelsen har intensifierat sitt arbete och Nationella
kansliet har kommunicerat om Skogen i Skolan bland annat på
Skolforum. 

Läs mer

Tankesmedjan - Utemiljöns plats i
lärarutbildningen
Publicerat: 22/3 2013
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Att jobba utomhus börjar slå rot i skola och förskola – precis
som inom museipedagogiken, naturvägledningen och
föreningslivet. Man vill levandegöra natur och kulturarvet och
främja en mer rörelseintensiv miljö för lärandet. Dessutom ser
man utomhusvistelsen i sig som ett sätt att bidra till sunda
levnadsvanor. På den här tankesmedjan står ämnesdidaktiken
i fokus. Bland de skolämnen som flyttar ut finns matematiken.
Bakom arrangemanget står nätverket Utenavet där bland
andra Skogen i Skolan ingår. Länk till Utenavets webbplats. 

Läs mer

Informationssatsningen
#jobbiskogen på twitter
Publicerat: 22/3 2013

Den 22 mars drar informationssatsningen #jobbiskogen i gång
på twitter med syfte att visa på det stora utbudet av
utbildningar och yrken inom skogssektorn. Bakom satsningen
står Föreningen Skogen, Skogsindustrierna, Skogsstyrelsen,
Holmen, Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet,
Elmia Wood, Mellanskog, Skogforsk och Sveaskog och
Landsbygdsdepartementet. Satsningen pågår mars-maj. Sök
på Twitter kan du följa någon av oss där eller sök på
#jobbiskogen så ser du våra tweets om anställning och
utbildning inom skogssektorn. / Landsbygdsdepartementet 

Läs mer

Jobb i skogen - #jobbiskogen
Publicerat: 22/3 2013

Skogssektorn – bredare än du tror. Med den här
informationssatsningen vill vi visa på det stora utbudet av
utbildningar och yrken inom en av Sveriges viktigaste
näringsgrenar. Satsningen pågår från mars 2013 under
huvudrubriken Jobb i skogen. Följande organisationer,
myndigheter och företag står bakom den gemensamma
satsningen: Föreningen Skogen, Skogsindustrierna,
Skogsstyrelsen, Holmen, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU,
Linnéuniversitetet LNU, Landsbygdsdepartementet, Elmia
Wood, Mellanskog, Skogforsk och Sveaskog. I den första
artikeln läser du om hur landskapsvårdarna slipas till i
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Mariestad. / Föreningen Skogen, SkogsSverige, Skogen i
Skolan 

Läs mer

Skolledare i Region
Västernorrland blev informerade
om Skogen i Skolan
Publicerat: 18/3 2013

Regionsamordnare Lennart Sidén berättade om
skogsnäringens och Skogen i Skolans historia för tio
skolledare i Matfors Folkets hus, strax utanför Sundsvall. De
som inte hade egna skolskogar ville gärna ha hjälp att starta
den verksamheten för att kunna använda skogen som
klassrum. Lennart delade ut ett antal av Skogen i Skolans
läromedel samt en jordpuck med en skogsplanta. Nästa steg
är att Lennart besöker respektive skola och informerar
lärarlagen om utomhusbaserat lärande. 

Läs mer

Grön miljöskola i skogen invigd i
Region Värmland
Publicerat: 14/3 2013

Skogen är full av korta och längre springande ben när det nya
uteklassrummet invigs på Östra Bärstad. När björken är
itusågad förklaras även skolbygget intill för påbörjat. Jens
Meyer till orda. – Ni får ett fantastiskt uteklassrum här. I
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Hammarö skärgårdskommun ser vi vikten av att frisk luft ger
friska barn, säger Jens Meyer, samordnare för Region
Värmland, Skogen i Skolan. / nwt.se 

Läs mer

Moelven Skog satsar på den
lokala ungdomsidrotten
Publicerat: 14/3 2013

Skogsägarna i västra Sverige får i dagarna post från Moelven
Skog med information om hur de både kan få skogen och den
lokala ungdomsidrotten att växa. / Moelven Skog 

Läs mer

Panasonics
trädplanteringsprojekt
Publicerat: 13/3 2013

Sedan 2008 har Skogen i Skolan deltagit i detta projekt
initierat av elektronikföretaget Panasonic. Syftet är att för
miljön plantera träd tillsammans med elever runt om i Sverige. 

Läs mer

Låna en skolskogslåda till din
klass!
Publicerat: 12/3 2013

@@BodyTEXT@@ 

Läs mer

11 miljoner till skogsforskning
Publicerat: 11/3 2013

Stiftelsen Skogssällskapet fördelar 11 miljoner kronor till
skogs- och naturvårdsforskning. Störst anslag får forskare vid
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Sveriges lantbruksuniversitet. Bland dessa finns också
verksamheten Skogen i Skolan. / Skogssällskapet 

Läs mer

Eleverna fick uppleva avverkning
på nära håll
Publicerat: 6/3 2013

Det blev en spännande torsdag för eleverna vid Nedansjö
skola. Tillsammans med lärare och Per-Ragnar Frank från
SCA fick de uppleva skogsavverkning på riktigt nära håll. /
Dagbladet 

Läs mer

Välkommen till Skogens dagar i
Karlstad och Örebro
Publicerat: 1/3 2013

Skogens dagar pågår den 21-22 maj i Karlstad och den 22-23
maj i Örebro. Återigen hälsar vi dig och din klass välkommen
till en intressant skogsdag på Norra Fältet vid Sandbäckstjärn i
Karlstad och vid Kvinnerstaskolan i Örebro. Allt som är värt att
veta om skogen och jordbruket kan ni få reda på genom att
besöka olika stationer som alla har med skog eller jord och
deras produkter att göra och som har ett innehåll kopplat till
läroplanen. 
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Läs mer

Med skogen som klassrum
Publicerat: 28/2 2013

Skoglig Samverkan var på Innanbäckens skola i Kalix för att
informera om Skogen i skolan - en verksamhet som syftar till
att öka samarbetet mellan skolan och den skogliga sektorn.
Skogen i Skolan finns över hela Sverige och i Kalix var det
regionsamordnare Anders Nenzén som representerade
Region Norrbotten. / Webfinanser 

Läs mer

Med skogen som klassrum
Publicerat: 28/2 2013

Skoglig Samverkan var på Innanbäckens skola i Kalix för att
informera om Skogen i skolan - en verksamhet som syftar till
att öka samarbetet mellan skolan och den skogliga sektorn.
Skogen i Skolan finns över hela Sverige och i Kalix var det
regionsamordnare Anders Nenzén som representerade
Region Norrbotten. / Webfinanser 
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Teckningstävling "Vad betyder
skogen för mig"
Publicerat: 27/2 2013

Snart kommer Europeiska Kommissionen att anta en ny
skogsstrategi. For att fira detta lanserar EU-Kommissionen en
teckningstävling för barn mellan 6 och 10 år som bor och går i
skolan inom EU. / Europeiska kommissionen 

Läs mer

Utomhuspedagogik i skolan
Publicerat: 25/2 2013
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Utomhuspedagogik är ett tematiskt och ämnesövergripande
forsknings- och utbildningsområde, som fokuserar platsens
betydelse för lärande, hälsa och rekreation. Visste du att
undervisning utomhus förbättrar bland annat elevers inlärning,
hälsa och värdegrund samt ökar deras ansvarstagande för
natur och miljö. / NCFF 
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Utomhuspedagogik i skolan
Publicerat: 25/2 2013

Utomhuspedagogik är ett tematiskt och ämnesövergripande
forsknings- och utbildningsområde, som fokuserar platsens
betydelse för lärande, hälsa och rekreation. Visste du att
undervisning utomhus förbättrar bland annat elevers inlärning,
hälsa och värdegrund samt ökar deras ansvarstagande för
natur och miljö. / NCFF 

Läs mer

Ny verksamhetsledare i Skogen i
Skolan
Publicerat: 19/2 2013

Åsa Godeau börjar sin anställning som ny verksamhetsledare
för Skogen i Skolan den 2/4. Åsa kommer närmast från en
rektorstjänst inom Stockholms län och har en pedagogisk
bakgrund. När Åsa Godeau är på plats kommer hon att träffa
representanter för regionerna. Åsa och webbredaktör Gunilla
Häggström samarbetar på Nationella kansliet och stödjer
verksamheten runt om i landet. 

Läs mer

Häftiga skogsmaskiner på skoltid
Publicerat: 18/2 2013

Hus, papper, leksaker och möbler – många produkter kan
tillverkas av nedhuggna träd. Det vet eleverna i klass ett till tre
på Nedansjö skola. I går hade de lektion utomhus med ett
gäng från SCA Skog. / st.nu 
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Häftiga skogsmaskiner på skoltid
Publicerat: 18/2 2013

Hus, papper, leksaker och möbler – många produkter kan
tillverkas av nedhuggna träd. Det vet eleverna i klass ett till tre
på Nedansjö skola. I går hade de lektion utomhus med ett
gäng från SCA Skog. / st.nu 

Läs mer

Eleverna fick se framtiden
Publicerat: 18/2 2013

Tredjeåringarna på gymnasieskolans naturbruksutbildningar
fick på torsdagen en glimt av framtiden, i varje fall den framtid
som skogsindustrierna vill erbjuda dem. Framtidsresan heter
ett projekt som skogsindustrierna startade 1999 för att visa
eleverna i skogliga utbildningar att just skogsindustrin är deras
framtid och att de ska bli positivt inställda till att söka jobb inom
någon skoglig näring när de gått färdigt sin utbildning. /
Dalarnas Tidningar 

Läs mer

Eleverna fick se framtiden
Publicerat: 18/2 2013

Tredjeåringarna på gymnasieskolans naturbruksutbildningar
fick på torsdagen en glimt av framtiden, i varje fall den framtid
som skogsindustrierna vill erbjuda dem. Framtidsresan heter
ett projekt som skogsindustrierna startade 1999 för att visa
eleverna i skogliga utbildningar att just skogsindustrin är deras
framtid och att de ska bli positivt inställda till att söka jobb inom
någon skoglig näring när de gått färdigt sin utbildning. /
Dalarnas Tidningar 

Läs mer
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Kom igång i skolskogen med
Skolskogslådan
Publicerat: 11/2 2013

Skogen i Skolans Skolskogslåda är ett pedagogiskt hjälpmedel
som gör det lätt att komma igång i skolskogen. Lådan
innehåller bland annat höjdmätare som man kan mäta höjden
på träd med, en så kallad Ludde, klave, mätband, såg, kniv,
rep, snören, snitselband, röjsnöre, första förband, läromedel,
trätrissa med olika trädslag och dessutom en mängd roliga och
givande övningar att arbeta med i skolskogen. Skolskogslådan
kan beställas vid två tillfällen varje år. För leverans under mars
vill vi ha din beställning senast 20 februari. 

Läs mer

Hans-Jöran fick medalj av
Kungen
Publicerat: 1/2 2013

Hans–Jöran Hildingsson är sedan många år en drivande kraft i
Skogen i Skolan, både på nationell nivå i och regionalt i
styrgruppen för Region Västra Götaland. När Kungliga Skogs-
och Lantbruksakademien i måndags firade 200-årsjubileum i
Stockholms stadshus med 800 gäster fick han ta emot
utmärkelsen Akademiens silvermedalj ur Kungens hand. 
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Läs mer

Hög skogsmedvetenhet på
Högbergsskolan i Dalarna
Publicerat: 1/2 2013

När Skogsindustriernas ambassadörer besökte
Högbergsskolan blev de positivt överraskade av hur bra koll
eleverna hade på hur skogsbranschen fungerar. – Vi upplever
att eleverna här på Högbergsskolan är väldigt medvetna om
hur skogsindustrin fungerar, säger Johan Törner. / Dalarnas
Tidningar 

Läs mer

Hög skogsmedvetenhet på
Högbergsskolan i Dalarna
Publicerat: 1/2 2013

När Skogsindustriernas ambassadörer besökte
Högbergsskolan blev de positivt överraskade av hur bra koll
eleverna hade på hur skogsbranschen fungerar. – Vi upplever
att eleverna här på Högbergsskolan är väldigt medvetna om
hur skogsindustrin fungerar, säger Johan Törner. / Dalarnas
Tidningar 

Läs mer

Skogen i Skolan omnämnd i
tidningen SkogsEko
Publicerat: 29/1 2013

Under rubriken "Lektioner i det fria" kan du läsa om
utomhuspedagogik och Skogen i Skolans verksamhet i
Skogsstyrelsens tidning SkogsEko. Kristin Alexandre,
regionsamordnare för Gävleborg-Dalarna berättar om hur de
utbildar lärare som sedan kan ta med sina elever på lektioner
ute i skogen. 

Läs mer

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fnode%2F3027
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.sehttp%3A%2F%2Fwww.dt.se%2Fnyheter%2Fludvika%2F1.5537757-hog-skogsmedvetenhet-pa-hogbergsskolan
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.sehttp%3A%2F%2Fwww.dt.se%2Fnyheter%2Fludvika%2F1.5537757-hog-skogsmedvetenhet-pa-hogbergsskolan
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.sehttp%3A%2F%2Fwww.skogsstyrelsen.se%2FGlobal%2Faga-och-bruka%2FSkogseko%2Fe-tidning%2FSKEH-120004.html


Föreningen SKOGEN, Box 1159, 111 81 Stockholm | Tel: 08-412 15 00, fax: 08-412 15 10
skogeniskolan.se | info@skogeniskolan.se

Ändra eller säg upp prenumeration

Skogen i skolan Få hjälp Regionerna För lärare och
elever

Socialt

Skolskogar 

Läreomedel 

Om oss 

Kontakt 

Kurs & konferens 

Presentationsmaterial 

Nyhetsarkiv 

FAQ 

Logga in 

Prenumeration på

informationsbrev 

Dalarna-Gävleborg 

Gotland 

Jämtland 

Mälardalen 

Norrbotten 

Norrbotten 

Västerbotten 

Västernorrland 

Västra Götaland 

Örebro 

Östra Götaland 

Övningar 

Faktasidor 

Tidningsprojektet 

Filmer och bildspel 

Case Forest 

RSS 

Facebook 

Twitter 

Copyright © Skogen 
All information på skogeniskolan.se skyddas av lagen om
upphovsrätt.
Ange källa vid citering. Skogeniskolan.se är en del av
Föreningen Skogen.

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se
mailto:info@skogeniskolan.se
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fprenumeration
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fskolskogar
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Flaromedel
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fom-oss
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fkontakt
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fkurs-och-konferens
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fom-oss%2Fpresentationsmaterial
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fnyhetsarkiv
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Ffaq
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fuser
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fprenumeration
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fdalarna-gavleborg
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fgotland
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fjamtland
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fmalardalen
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fnorrbotten
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fvarmland
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fvasterbotten
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fvasternorrland
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fvastra-gotaland
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Forebro
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fostra-gotaland
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fovningar
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Ffaktasidor
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Flaromedel%2Ftidningsprojektet
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Flaromedel%2Ffilmer-och-bildspel
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Ffaktasidor%2Fcase-forest
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Frss
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fskogeniskolan%2F304266249585749
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Ftwitter.com%2F%23!%2FSkogeniSkolan
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6592652&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se

