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Verksamhetsledaren har ordet
Publicerat: 9/12 2014

2014 har nu gått in på sina sista veckor och året är snart till
ända. Tiden rusar iväg men jag ser positivt på det eftersom det
brukar betyda att vi har fantastiskt roligt och ganska så mycket
att göra! Dessutom har vi redan nu nöjet att planera kring
kommande år 2015.

2014 har varit ett år fyllt av nya idéer och utveckling inom
Skogen i Skolan. På nationellt kansli har det varit fantastiskt
roligt att följa det fina arbete som görs i landets 10 regioner,
och själva har vi deltagit på Förskoledagar,
Läromedelsmässor, Bokmässan i Göteborg, Jorden&Skogen,
Skogens Dag på Skansen, lärarutbildningar, seminarier och
många nätverksmöten. Ett av de senare håller på att förbereda
för nordens största konferens kring Utomhuspedagogik, ”Ute
är Inne” som hålls i september 2015 i Linköping. Jag hoppas
givetvis få se flera av er där som work shop-ledare. Har ni
kontakt med en skola inom Stockholms län så ska ni givetvis
tipsa om att Skogen i Skolan finns med i Skansens utbud för
skolprogram, med våra idéer och våra läromedel. 
Inom den skogssektor där våra intressenter är
hemmahörandes har en god känsla av att läget är stabilt
förmedlats till oss. Detsamma gäller skolans värld där det
stormas kring PISA, fallande resultat och implementering av ny
läroplan och den annalkande lärar- och skolledarbristen. Vi ser
att skolan och pedagogerna står pall för samhällskritiken och
fortsätter att utveckla våra barn och ungdomar på ett
fantastiskt sätt och många med utomhuspedagogik som
verktyg.

Frågelådan
Hur mycket skog finns i Sveriges alla
kommuner?

 

Läs svaret
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Och hur det än är med orsak och verkan av svårigheterna så
behöver skolans pedagoger variera sin undervisning utifrån
elevers ålder, ämne och nivå. Vi hjälper dem att säkerställa en
medvetenhet kring pedagogens viktiga roll i barnen
lärandeprocess tillsammans med svensk skogssektor som är
med och bidrar i det hållbara samhället. Skogen och jorden,
näring och bruk, ska erbjuda nya synsätt, lösningar och goda
värderingar för att sprida de gröna näringarnas värden i
svensk skola. Skogssektorn genom Skogen i Skolan ska
synas mer som aktörer i ett hållbart samhälle och nå barn och
ungdomar över hela Sverige. 

Jämställdhetsfrågor har vi också sett på många arenor; i
bokform, i debatter, under konferenser och i aktiviteter för
skolbarn. Det är glädjande och viktigt. Under ett seminarium
som jag höll bad jag deltagarna att räcka upp en hand om de
höll med om påståendet: ”Jag tycker att alla människor har
samma värde”; och samtliga räckte upp en hand. Följdfrågan
gällde om: ”Jag behandlar alla utifrån att de har samma
värde”; och ärligt nog var det inte många som räckte upp
handen. Är det lätt? Absolut inte! Går det? Ja, med
medvetenhet och genom att börja i de egna leden, med de
egna kollegorna, i ledningsgrupper och i de aktiviteter som vi
på egen hand genomför med skolbarn. 
I skolan närmar sig jultraditioner och jag minns när jag och
mina hästfrälsta tjejkompisar besvikna fick veta att vi inte fick
vara stalledrängar som vattnade våra fålar i Luciatåget – för vi
var flickor. Detsamma gällde min dotters kompis som grät när
hon inte fick vara pepparkaksgubbe. Men när nu eleverna i år
5 i en grundskola i Ödeshög har valt ut årets lucia som
Luciapojke som den naturligaste sak i världen, tycker
åtminstone jag att det finns hopp för framtiden och
jämställdheten! Go kids go!

Så; ”Ring klocka, ring. Ring in det nya och ring ut det gamla…”
Låt oss vara stolta över det gamla och låt oss bygga vidare i
det nya med nya pedagogiska metoder och aktiviteter, med
nya samarbetspartners, med fortsatt jämställdhetsarbete, med
fler skolkontakter, med upprättande av fler skolskogar och
registrering av befintliga, och med nya mätbara
målformuleringar inför 2015.

God Jul och ett Gott Nytt År!

Åsa Godeau 

Verksamhetsledare Skogen i Skolan, nationellt kansli 

Läs mer av Åsa Godeau
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Månadens övning
Publicerat: 9/12 2014

Denna månad handlar övningen om Framtidstro, dvs den
syftar till att se om eleven i huvudsak är optimist – pessimist
och aktiv – passiv. 

Läs mer

SENASTE NYTT

Kommunikation om skog - i skogen!
Snart kommer Skogis-granarna till Stockholm!
Skogens mästare Västerbotten
Börje Börjesson tilldelades Silverkvisten på seminarium om
skogskommunikation
SkogsSverige besvarar dina skogliga frågor
Utbildning med 20 000 kronor potten
Klimatnytta tar svenskt trä till nya marknader
Victoria upptäckte skogssektorns möjligheter på tjejkursen
Skogsindustrin har inspirerat 150 000 gymnasieelever
Sonfjällsskolan korad till Skogens mästare
Utforma naturen efter eget tycke - i appen Toca Nature
Läs Skogen i Skolans senaste nyhetsbrev

Kommunikation om skog - i
skogen!
Publicerat: 5/12 2014

Seminariet på KSLA, Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademin, berörde olika metoder för naturvägledning
och utomhuspedagogik. Syftet var att lyfta fram goda exempel
och diskutera praktiska och strategiska
kommunikationsmetoder samt att skapa en mötesplats och ett
utvecklingsforum. Intresset för skogens sociala värden är
större än någonsin och därmed behovet av att samarbeta kring
kommunikationsfrågor. Seminariet vände sig till de som
arbetar med
kommunikation/naturvägledning/pedagogik/sociala värden i
skogslandskapet. Ett flertal föredragshållare berättade om sina
erfarenheter och dagen avslutades med en workshop.
Centrum för naturvägledning, CNV, Föreningen Skogen och
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Centrum för naturvägledning, CNV, Föreningen Skogen och
Skogen i Skolan var arrangörer. 

Läs mer

Snart kommer Skogis-granarna
till Stockholm!
Publicerat: 5/12 2014

Anton Larsson är PR-ansvarig för Skogis granar och är
ambassadör för SkogsSveriges och Skogen i Skolans
Facebook-sida och Twitter-konto under december.
Jägmästarstudenterna åker till Skåne och hugger de svenska
granarna nu i helgen för att sedan börja med försäljningen i
Stockholm den 14 december. Genom Antons inlägg och
tweets kan du följa studenterna under huggningen och
försäljningen. 

Läs mer

Skogens mästare Västerbotten
Publicerat: 5/12 2014
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Under hösten korades Skogens mästare i Västerbotten. Läs
artikeln om finaldagen på naturbruksgymnasiet i Burträsk i
senaste numret av Norra skogsmagasinet. 

Läs mer

Börje Börjesson tilldelades
Silverkvisten på seminarium om
skogskommunikation
Publicerat: 2/12 2014

Börje Börjesson, ställföreträdande prefekt på
Skogsmästarskolan fick utmärkelsen Silverkvisten från
Föreningen Skogen på seminariet "Kommunikation om skog - i
skogen". Seminariet arrangerades av Föreningen Skogen,
Skogen i Skolan och CNV, Centrum för naturvägledning. Börje
har länge arbetat för att få ett mer jämställt perspektiv i
Skogsmästarprogrammet. - Jag är både tacksam och rörd för
Silverkvisten. Vi strävar efter att få ett jämnare resultat på våra
ansökningar till utbildningen vad gäller jämställdhet och
arbetar kontinuerligt med genus och lika villkor, sa Börje
Börjesson. Åsa Godeau, verksamhetsledare för Skogen i

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fnode%2F13135
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fnode%2F13135
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fnode%2F13131


Skolan, läste motiveringen och förrättade utmärkelsen. 

Läs mer

SkogsSverige besvarar dina
skogliga frågor
Publicerat: 25/11 2014

Julen står snart för dörren och på SkogsSverige hittar du
svaren på det du undrar. Vi har ett flertal sidor om julgranar där
du kan lära dig mer om hur du sköter din julgran, var du hittar
Skogis-granarna i Stockholm och du kan besvara en enkät om
julgranar. Dessutom har vi fakta om våra svenska träd där
granen ingår. / SkogsSverige 

Läs mer

Utbildning med 20 000 kronor
potten
Publicerat: 24/11 2014

I tävlingen Skogens mästare lönade det sig att vara snabb och
noggrann med både motorsåg och tändstickor. För en
sjundeklass från en skola i länet gav tävlingen ett rejält tillskott
i klasskassan. / Länstidningen 

Läs mer

Klimatnytta tar svenskt trä till nya
marknader
Publicerat: 24/11 2014

Användningen av trä fortsätter att öka i världen och Sverige
har tack vare ett hållbart skogsbruk och pålitliga leveranser en
stark ställning på många marknader. Det är en slutsats från
seminariediskussionen om de närmaste årens
marknadsutveckling, som hölls på den årliga Trämarknaden i
Karlstad den 20 november. / Svenskt Trä 

Läs mer
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Victoria upptäckte skogssektorns
möjligheter på tjejkursen
Publicerat: 21/11 2014

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

Skogsindustrin har inspirerat 150
000 gymnasieelever
Publicerat: 21/11 2014

Skogsindustriernas temadag Framtidsresan har sedan starten
nu nått 150 000 elever. Igår firades det med jubileumstemadag
på Marks gymnasieskola i Kinna. Ännu en gång möttes
gymnasielever på hemmaplan för att diskutera skogens viktiga
roll i det bioekonomiska samhället, elevernas egna
framtidsdrömmar och vikten av utbildning. / Svenskt Näringsliv 

Läs mer

Sonfjällsskolan korad till Skogens
mästare
Publicerat: 21/11 2014

På torsdagen drabbade sjundeklassare från fyra av länets
skolor samman i en kamp om att få titulera sig Skogens
mästare. Efter en jämn kamp där eleverna tog sig an
uppgifterna med stort engagemang och visade prov på
gedigna förkunskaper så var det Sonfjälsskolan i Hede som
avgick med segern. Tävlingen som hölls på Torsta
naturbruksgymnasium, arrangeras av skogsnäringarnas
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gemensamma projekt Skogen i skolan och går ut på att
marknadsföra skogsnäringen för högstadieelever. /
Östersundsposten 

Läs mer

Utforma naturen efter eget tycke -
i appen Toca Nature
Publicerat: 14/11 2014

Du kan utforma naturen efter eget tycke och se den växa fram.
Du kan plantera träd – en hel skog – eller föra upp ett berg och
njuta av utsikten. Du kan plocka bär, svamp eller nötter och
mata de olika djuren. Du får lära dig vilka djur som äter vad
och vad som egentligen krävs för att locka fram en björn. Du
kan vandra genom de olika landskapen och bli vän med
rävarna. Fånga det där magiska ögonblicket när en hackspett
flyger från träd till träd, och beundra den vackra skymningen.
Appen är skapad för yngre spelare och finns till en mindre
kostnad för iPhone och iPad. / Appstore 

Läs mer

Läs Skogen i Skolans senaste
nyhetsbrev
Publicerat: 11/11 2014

Verksamhetsledare Åsa Godeau tipsar om spindelövningar
som du kan göra i din skolskog och de nya direktiven för
studie- och yrkesvägledning. Du får också nyheter om
utomhuspedagogik och om Skogen i Skolans evenemang som
t.ex tävlingen Skogens Mästare för sjundeklassare. En gång i
månaden (förutom under sommaren) berättar vi om vad vi gör
och ger tips till din undervisning. Du kan prenumerera på vårt
nyhetsbrev där du kan läsa mer. 

Läs mer

Föreningen SKOGEN, Box 1159, 111 81 Stockholm | Tel: 08-412 15 00, fax: 08-412 15 10
skogeniskolan.se | info@skogeniskolan.se
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http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fom-oss
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fkontakt
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fkurs-och-konferens
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fom-oss%2Fpresentationsmaterial
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fnyhetsarkiv
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Ffaq
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fuser
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fprenumeration
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fdalarna-gavleborg
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fgotland
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fjamtland
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fmalardalen
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fnorrbotten
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fvarmland
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fvasterbotten
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fvasternorrland
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fvastra-gotaland
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Forebro
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fregion%2Fostra-gotaland
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fovningar
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Ffaktasidor
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Flaromedel%2Ftidningsprojektet
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Flaromedel%2Ffilmer-och-bildspel
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Ffaktasidor%2Fcase-forest
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Frss
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fskogeniskolan%2F304266249585749
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Ftwitter.com%2F%23!%2FSkogeniSkolan
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=13714382&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se







