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Verksamhetsledaren har ordet
Publicerat: 26 augusti 2013

Ett nytt läsår och en ny termin har nu kommit igång, med glada
ettor och spända sexor och förväntansfulla nior, och alla år
däremellan. Funderingar i personalleden går från tankar kring
om skolan ska handla om pedagogik eller omsorg, om
kompetensutveckling och om virtuella idéer, hur arbetet med
IUP och omdömen ska se ut, åtgärdsprogrammets vara eller
inte vara, och mycket, mycket annat. I det egna klassrummet
funderar läraren på hur hen ska nå alla elever och hur alla
elever ska nå sina mål och utveckla sina förmågor. 

Vi på Skogen i Skolan ser här stora möjligheter i att nå
allehanda målsättningar, och dessutom må mycket bra, då
klassrummet flyttas ut i skogens varierande rum och forum. Vi
håller för närvarande på att ta fram kompletterande material för
elever och lärare för att ge ett stöd i att bedriva undervisning i
skogen på skolans villkor. Det är mycket spännande och ska
presenteras i sin helhet på Skolforum i Stockholm i oktober! Vi
kommer självklart att tjuvstarta med de delar som fram till dess
blir klara och ser fram emot att få visa dessa för er!

Väl mött till oss på Skogen i Skolan och all lycka till det nya
läsåret!

Åsa Godeau, verksamhetsledare Skogen i Skolan

Frågelådan
Går det att så frön från koreansk
ädelgran?
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Info från Nationella kansliet
Publicerat: 26/8 2013

Träffa oss på Skogen i Skolan
- Jorden och Skogen, 3-5/9, Skansen i Stockholm där du
träffar Nationella kansliet
- Förskolan i fokus, 16-17/10, mässa i Malmö där du möter
Region Östra Götaland
- Mötesplats skola, 28-29/10, i Göteborg där du träffar Region
Västra Götaland
- Skolforum, Stockholmsmässan, där du träffar Region
Mälardalen och Nationella kansliet

Uppdateringar på Skogen i Skolans webbplats
Under menyvalet Om oss:
- Grafisk manual som består av typsnitt, färger och logotyper
- Presentationsmaterial med ppt-presentation,
informationsbrev och broschyr om SiS
Under menyvalet Tävlingar & event:
- Skogens dagar som samlar tusentals elever vart tredje år i
Värmland och Örebro
- Skogens mästare är den skogliga tävlingen för
sjundeklassare som startade i Jämtland och nu pågår i
Dalarna-Gävleborg, Västerbotten och Mälardalen 

SENASTE NYTT

Fördjupa dina kunskaper om skog och rovdjur i Järvsö

Första dagen för ny skola med profilen utomhuspedagogik

Skoglig samverkan lär undomar om skog och återplantering

Skogen – Jennys favoritplats

Sommarkollo för ett mer jämställt skogsarbete

Naturbruksgymnasiet i Osby bryter trend

Ut-o-lek : plan för genomförande av särskilda åtgärder för barn i fem
naturreservat i Stockholms län

vårt RSS-flöde eller följa oss via Facebook
eller Twitter.
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Fördjupa dina kunskaper om
skog och rovdjur i Järvsö
Publicerat: 13/8 2013

Anmäl dig till utbildningsdagarna i oktober! I juni ordnade
Region Dalarna-Gävleborg en inspirationsdag för ett fyrtiotal
lärare i Järvsö. Deltagarna fick information om Skogen i
Skolan, Rovdjurscentret och prövade några övningar från
skolskogslådan. Detta var en försmak av utbildningen på
Järvzoo den 30-31/10. Det finns fortfarande platser kvar till
utbildningen. Skicka e-post till ylva@de5stora.com eller ring på
tel: 0651-41172. 

Läs mer

Första dagen för ny skola med
profilen utomhuspedagogik
Publicerat: 26/8 2013

Onsdagen den 20 augusti var det invigning av Strömsbergs
Friskola. Många elever som i våras lämnade en kommunal
skola kom nu tillbaka till den nya friskolan. Vd Freddy
Lundmark och rektor Gunnar De Sharengrad var mycket nöjda
med dagen. Med sitt läge i anslutning till naturen har
Strömsbergs Friskola valt att profilera sig med
utomhuspedagogik och kommer att använda materialet
”Skogen i skolan”. / Lokaltidningen 

Läs mer
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Skoglig samverkan lär undomar
om skog och återplantering
Publicerat: 23/8 2013

På torsdagen bytte klass 9:2, Fridhem, skolbänkarna mot
planteringsrör: - Vi inom skogssektorn är tacksamma för
chansen att få ge ungdomarna en inblick i skogsbruk och
eventuellt kommande sommarjobb, sa Rikard Rödlund, SCA.
Region Norrbotten för Skogen i Skolan medverkar i
arrangemanget. / Arvidsjaurs kommun 

Läs mer

Skogen – Jennys favoritplats
Publicerat: 23/8 2013

Hon är på samma gång både morgonpigg och kvällstrött och
hennes absoluta favoritplats är skogen. Jenny är nämligen
entreprenör med uppdrag för Norra Skogsägarna. /
Allehanda.se 

Läs mer

Sommarkollo för ett mer jämställt
skogsarbete
Publicerat: 22/8 2013

På grund av den könssegregerade skogssektorn arrangerades
i veckan ett skogskollo för tjejer av organisationer och företag i
Västerbotten. På kollot fick de tio deltagarna prova på olika
aktiviteter i skogen för att väcka deras intresse för skog och
mark. 

Läs mer

Naturbruksgymnasiet i Osby
bryter trend
Publicerat: 19/8 2013
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Publicerat: 19/8 2013

De senaste åren har skolan sett en minskning i antalet
antagna elever. Men nu ser rektorn positivt på årets siffror. –
Vi har lyckats vända den här nedåtgående trenden, säger han.
Skogsbruk och skogsmaskinteknik är det mest populära
programmet. Där går totalt 14 elever. / Norra Skåne.se 

Läs mer

Ut-o-lek : plan för genomförande
av särskilda åtgärder för barn i
fem naturreservat i Stockholms
län
Publicerat: 3/7 2013

Länsstyrelsen i Stockholms län avser att genomföra särskilda
åtgärder för barn i ett urval av naturreservat i länet genom
pilotprojektet Ut-o-lek. Syftet är att stimulera barn till mer lek
utomhus och att öka barnens intresse för naturen och därmed i
förlängningen för samhällets hållbara utveckling. (pdf) /
Länsstyrelsen Stockholms län 

Läs mer

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 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.sehttp%3A%2F%2Fwww.nsk.se%2Farticle%2F20130813%2FOSBY%2F130819815%2F1130%2F-%2Fnaturbruksgymnastiet-bryter-trend-
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.sehttp%3A%2F%2Fwww.lansstyrelsen.se%2Fstockholm%2FSiteCollectionDocuments%2FSv%2Fpublikationer%2F2011%2FUt-o-lek-utkast3.pdf
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se
mailto:info@skogeniskolan.se
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fprenumeration
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fskolskogar
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Flaromedel
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fom-oss
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fkontakt
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fkurs-och-konferens
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fom-oss%2Fpresentationsmaterial
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fnyhetsarkiv
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Ffaq
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fuser
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fprenumeration
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fdalarna-gavleborg
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fgotland
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fjamtland
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fmalardalen
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fnorrbotten
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fvarmland
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fvasterbotten
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fvasternorrland
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fvastra-gotaland
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Forebro
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fostra-gotaland
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fovningar
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Ffaktasidor
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Flaromedel%2Ftidningsprojektet
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Flaromedel%2Ffilmer-och-bildspel
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Ffaktasidor%2Fcase-forest
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Frss
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fskogeniskolan%2F304266249585749
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Ftwitter.com%2F%23!%2FSkogeniSkolan


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=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7819567&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se

