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Verksamhetsledaren har ordet
Publicerat: 6/12 2013

December-tid! Jule-tid! Sammanfattnings-tid!

Året har gått fort och ska det sammanfattas så har för egen del
varit otroligt givande - nämligen de 3 kvartal som jag har fått
förmånen att jobba med Skogen i Skolan!

2013 har bjudit på massor av aktiviteter i Skogen i Skolans
namn. I våra 10 regioner har det arbetats för fullt och vi på
nationellt kansli har fått ta del av information från dessa, tack!
På nationellt kansli har vi varit lyckliga över att ha fått fira SiS
40 år med flera av er! 40 stolta år!
Vi har stått på Skolforum där vi träffade många lärare och
blivande lärare för förskolebarn och upp till år 9. Vi har också
träffat våra intressenter i olika forum.
Vårt nya läromedel är nu klart och ska under nästa år
distribueras till landets skolor som vill arbeta med skogen som
klassrum. Vi fortsätter dock utveckla och i februari kommer
nästa del i den kompletterande satsningen.

I media läser vi återigen om det ledsna resultat som svensk
skola visar genom senaste PISA-undersökning. PISA är en
OECD-undersökning som mäter 15-åringars kunskaper i
matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Från att ha
presterat över OECD-genomsnittet i PISA 2000 ligger
resultaten nu långt under genomsnittet på alla tre områden:
- Matematik - De svenska resultaten har sjunkit från 494 poäng
i PISA 2009 till 478 poäng i PISA 2012. 
- Läsförståelse - Resultaten har sjunkit från 497 poäng i PISA
2009 till 483 poäng i PISA 2012. 
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- Naturvetenskap - Resultaten har sjunkit från 495 poäng i
PISA 2009 till 485 poäng i PISA 2012. 
- Stora skillnader mellan pojkar och flickor- Flickor presterar
överlag bättre än pojkar. Störst är skillnaden i läsförståelse där
flickorna presterar 51 poäng bättre än pojkarna. 

Vi ska dock inte stirra oss blinda på PISA som allena
resultatbank, utan känna till att vi fortfarande ligger mycket
högt vad gäller kunskaper i engelska. Och när vi pratar
elevhälsa, trygghetsarbete, kamratstöd och allmän trivsel så
ligger Sverige på en andraplats i Europa!
Och pratar vi riktigt intressanta saker som utomhusbaserat
lärande så har Sverige en ledande position i världen!

Med en önskan om en riktigt God jul och ett Gott Nytt År!

Åsa Godeau, verksamhetsledare Skogen i Skolan, nationellt
kansli

SENASTE NYTT
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Skogen i Skolans 40 år firades med kalas i Skogens hus på Skansen

Skogen i Skolan 40 år

Skogen i Skolan mötte hundratals lärare och skolledare på
Skolforum

Renforsskolan 7B blev Skogens mästare i Västerbotten!

Från prat till resultat på
Skogsriketkonferensen i Sigtuna
Publicerat: 5/12 2013

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson presenterade 2011 en
ny vision: Skogsriket - med värden för världen. Skogsriket har
det hållbara brukandet och de två jämställda skogspolitiska
målen för produktion och miljö som bas. Under hösten
arrangerar Skogsstyrelsen fem regionala
Skogsriketkonferenser runt om i landet, varav en i Sigtuna. På
agendan fanns bl.a miljömålsberedningen, nyckelbiotoper,
Skogen i Skolan, kommunalt skogsbruk, laserscanning och
utdelning av Skogsstyrelsens förtjänstmedalj. 

Läs mer

Montessoriförskola får skolskog
Publicerat: 3/12 2013

Antalet skolskogar i kommunen fortsätter att öka. Senast i
raden är Strandängens Montessoriförskola som får förfoga
över ett 0,4 hektar stort område i Kortebo. / Jönköpingsposten 
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Läs mer

Rafflande final i Skogens Mästare
- Region Jämtland 2013
Publicerat: 29/11 2013

Det var fyra förväntansfyllda klasser från länet, nämligen
Funäsdalens skola, Hansåkersskolan, Anders Olofskolan och
Storsjöskolan som gjorde upp om vem som kan titulera sig
som Skogens Mästare 2013. Finalen avgjordes den 27
november på Torsta Naturbruksgymnasium. 

Läs mer

Rafflande final i Skogens Mästare
- Region Jämtland 2013
Publicerat: 27/11 2013

Det var fyra förväntansfyllda klasser från länet, nämligen
Funäsdalens skola, Hansåkersskolan, Anders Olofskolan och
Storsjöskolan som gjorde upp om vem som kan titulera sig
som Skogens Mästare 2013. Finalen kom i dag att avgöras på
Torsta Naturbruksgymnasium. 

Läs mer
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Nysatsning på jubilerande skola
Publicerat: 25/11 2013

Skogen i skolan fyller 40 år i år. Det firas med en omstart.
Befintliga skolskogar – klassrum ute i skogen – restaureras
och nya kommer till. – Skogen i skolan har flera syften. Dels
öka kunskapen kring den svenska skogen, en av landets
viktigaste naturresurser. Dels att locka fler till att jobba inom
skogssektorn. Sedan har vi hälsoperspektivet, man blir
kvickare i huvudet av att ha lektioner utomhus, säger Lis Boje,
nationell samordnare för Skogen i skolan på Skogsstyrelsen. /
Skogsland 

Läs mer

Skogen är deras klassrum
Publicerat: 25/11 2013

Det är gråkall november och inte högsäsong för lektioner i
skolskogen. Men när Skogsland kommer till Frödinge skolas
skolskog utanför Vimmerby möter fyra glada sjätteklassare
upp. / Skogsland 

Läs mer

”Du får vara märg!”
Publicerat: 25/11 2013

"Vad finns längst inne i stammen?" "Märgen", svarar någon
tveksamt. "Bra, du får vara märg. Kom och ställ dig här! Vad
kommer sen?" "Kärnveden", svarar någon annan. "Utmärkt,
vad är speciellt med den?" 
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Läs mer

Framtidens skogsrike formas nu -
från prat till resultat
Publicerat: 19/11 2013

Skogsstyrelsen ordnar en Skogsriket-konferens i Sigtuna den
3/12 där bland andra Skogen i Skolans Nationella kansli
kommer att medverka. Det blir information om Skogsriket,
dialog om miljöhänsyn, miljömålsberedningen, biologisk
mångfald, skogsbruk ur ett kommunalt perspektiv,
laserscanning, tankar från näringen och utdelning av
Skogsstyrelsens förtjänstmedalj. / Skogsstyrelsen 

Läs mer

Finalister klara till Skogens
Mästare Jämtland
Publicerat: 17/11 2013

@@BodyTEXT@@ 

Läs mer
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Populär fortbildningsdag vid
Orrvikens skola
Publicerat: 17/11 2013

Närmare tjugo lärare mötte upp då Skogen i skolan Jämtland
höll en fortbildningsdag, kring hur man bygger upp en
skolskog. 

Läs mer

Ockelboelever bäst i
älvdalsskogen
Publicerat: 15/11 2013

Skogens mästare, det kan eleverna från klass 7A i
Perslundsskolan i Ockelbo titulera sig. Det efter den första
upplagan av Skogens mästare för sjundeklassare från
Dalarna, Gästrikland och Hälsingland, i Skogen i Skolans
region Dalarna-Gävleborg. / Dalarnas Tidningar 

Läs mer

Tävlingen Skogens Mästare,
Region Mälardalen avgjordes på
Ösby i Sala
Publicerat: 15/11 2013
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Förra veckan avgjordes Skogens mästare, en tävling som
riktar sig till alla elever i årskurs sju, på Ösby
naturbruksgymnasium i Sala. Syftet med tävlingen är att väcka
intresset för skogsyrket hos skolungdomar. Under finalen
tävlade fyra klasser i både teoretiska och praktiska moment. 

Läs mer

Skogsstyrelsen satsar på Skogen
i Skolan
Publicerat: 14/11 2013

Skogsstyrelsen marknadsför skogssektorn för skolledare,
studievägledare och lärare samt på lärarutbildningar. Arbetet
sker inom ramen för skogsnäringens verksamhet Skogen i
Skolan. Målet är att ökat skogsintresset hos barn och
ungdomar. / Skogsstyrelsen 

Läs mer

Ingarvsprotester gav resultat -
detaljplan omarbetas
Publicerat: 14/11 2013

Ytterligare industritomter ska skapas på Ingarvet. Men
förslaget till den nya detaljplanen har skapat debatt, och nu
ska den omarbetas utifrån inkomna synpunkter.
Skolförvaltningen har yttrat att man ser delar av området som
lämplig skolskog för den nya förskolan i Slättaskogen. /
Dalarnas Tidningar 

Läs mer

Eldstaden och vindskyddet blev
upprustat på Frestaskolans
skogsdag
Publicerat: 11/11 2013

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=8891028&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fnode%2F7731
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=8891028&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.sehttp%3A%2F%2Fwww.lantbruk.com%2Fskog%2Fskogsstyrelsen-satsar-pa-skogen-i-skolan
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=8891028&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fnode%2F7733


Frestaskolan ligger i Upplands Väsby, Stockholm, och har
nära till sin skolskog. 75 barn i årskurs 2-5 delas in i 12 lag på
skogsdagen som innehöll frågesport, kluringar och de äldre
barnen i femte klass fick rusta upp eldstaden och vindskyddet.
Till lunch blev det grillade korv med dryck och när barnen hade
gått hem hade lärarna möte. - Vi har lätt att komma ut i skogen
eftersom den är på gångavstånd och för att det ska fungera
bra behöver våra utedagar planeras in i schemat, säger Lena
Engdahl, lärare på Frestaskolan. 

Läs mer

Rolf Holmgren, intitiativtagare till
Skogen i Skolan har gått ur tiden
Publicerat: 8/11 2013

Rolf Holmgren avled hastigt på Norrlands universitetssjukhus
den 21 oktober i en ålder av 82 år. Närmast anhöriga är
hustrun Jeanne och barnen Anna-Lena och Alf Johan. Rolf
blev fortbildningskonsulent i Gävleborgs länsskolenämnd. Där
blev han initiativtagare till projektet Skogen i skolan, ett projekt
som blev riksomfattande och som fortgått ända sedan dess.
Rolf erhöll Guldkvisten ur Drottning Silvias hand för detta
arbete. 

Läs mer

Locka fler unga till skogen
Publicerat: 8/11 2013
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Skogen i skolan har nyligen firat sitt 40-årsjubileum. Det är
glädjande att konstatera att detta riksomfattande projekt har
vind i ryggen. Skogsnäringen behöver bli mer attraktiv för att
unga människor ska satsa på en framtid inom den, skriver
ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson. / ATL 

Läs mer

Skogen i Skolans 40 år firades
med kalas i Skogens hus på
Skansen
Publicerat: 7/11 2013

1973 gick en lärare in på Iggesunds bruk med avsikten att få
igång ett samarbete mellan skogsnäringen och skolan. Det var
starten till Skogen i Skolans verksamhet som nu funnits i 40 år
och bedrivits på skolans villkor. 40-årsjubileumet firades i
Skogens hus på Skansen där nya och gamla SiS:are minglade
tillsammans med kollegor, samarbetspartners och
leverantörer. Förutom fina SiS-tårtor fick deltagarna också
lyssna på intressanta föredrag och erfarenheter från de fyrtio
åren som gått fram till idag. 

Läs mer

Skogen i Skolan 40 år
Publicerat: 6/11 2013
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Publicerat: 6/11 2013

Under 2013 har Skogsstyrelsen ökat sitt engagemang inom i
Skolan i Skolan för att bidra till ett ökat intresse hos barn och
ungdomar för skogens alla värden och locka fler till arbete
inom skogssektorn. / Skogsstyrelsen 

Läs mer

Skogen i Skolan mötte hundratals
lärare och skolledare på
Skolforum
Publicerat: 31/10 2013

De lärare och skolledare som kom till Skogen i Skolans monter
A16:62 på Skolforum fick en kasse med Skogen i Skolans
logotyp på. I kassen fanns våra fem läromedel, en broschyr
över verksamheten och burkar med granfrön. Vi informerade
om hur man startar en egen skolskog, hur man använder vår
skolskogslåda, om Skogens Mästare - tävlingen för
sjundeklassare och våra nya läromedel från åk F-9. 

Läs mer

Renforsskolan 7B blev Skogens
mästare i Västerbotten!
Publicerat: 31/10 2013

Spänningen var hög och tävlingen jämn när de fyra lag som
kvalificerat sig till finalen av Skogens mästare i Västerbotten
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gjorde upp om förstaplatsen på Burträsk
naturbruksgymnasium den 23 oktober. Tävlingen, som riktar
sig till sjundeklassare, startade i och med höstterminens början
och för att kvalificera sig till tävlingen har de klasser som
deltagit skrivit kunskapstest, genomfört och lämnat in rapporter
från studiebesök hos företag inom skogsnäringen, skrivit
forskningsuppgifter inom temat skog och sammanställt en
samling av löv och barr från så många trädslag som möjligt i
elevernas närmiljö. 

Läs mer
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