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Skogen  i  Skolan  önskar  god  jul!
Publicerat:  18/12  2015

Vi  tackar  för  ett  fantastiskt  år  med  våra  Regionsamordnare  i
våra  tio  regioner,  vi  har  fått  responsiv  design  på  vår  webbplats
skogeniskolan.se,  våra  aktiviteter  som  tjejkollo,  tävlingen
Skogens  Mästare  för  sjundeklassare,  Jorden  och  skogen  runt
om  i  landet,  mässor  som  t.ex  Skolforum  och  den  stora
konferensen  Ute  är  inne  för  lärare,  skolledare  och  studie-  och
yrkesvägledare.

Skogen  i  Skolan  är  tillbaka  den  11/1  2016.

Vi  önskar  er  alla  en  riktigt  god  jul  och  ett  gott  nytt  år!  

SENASTE  NYTT

FRÅGELÅDAN

Är vi fria från ansvar om
grannarna får ta ner ett träd
på vår mark? 

  

Läs svaret

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.
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Gör  som  kungahuset  -  köp  Skogis  granar!
Framtidens  jobb  finns  inom  industrin
Stora  Enso  erbjuder  600  sommarjobb
På  måndag  den  14  december  kommer  Skogis-granar  till  Stockholm!
TV:  Elever  testar  rollspel  om  skogsindustrin
Låt  naturens  ljud  minska  stressen  i  städerna
Varför  ska  naturvägledare  prata  om  ekosystemtjänster?
Möt  skoleleverna  som  är  bäst  i  länet  på  att  fälla  träd
Skogens  Mästare  Jämtland  /Härjedalen  2015  utsedd
Läraryrkets  attraktivitet  i  fokus  i  förlängt  läraravtal
Skogen  som  lärosal
Fyra  skolor  klara  till  final  i  Skogens  Mästare  Jämtland-Härjedalen

Gör  som  kungahuset  -  köp  Skogis
granar!
Publicerat:  17/12  2015

Möt  Johanna  Hägglund,  jägmästarstudent  på  SLU  i  Umeå  när
hon  berättar  om  sig  själv,  sina  studier  på  SLU:s
Jägmästarprogram  i  Umeå  och  inte  minst  om  försäljningen  av
Skogis-granar.  Studenterna  åkte  ner  till  Skåne  för  att  hugga
granarna  och  säljer  dem  nu  från  den  14-23  december  på  åtta
försäljningsställen  i  Stockholm.  Där  kan  du  träffa  Johanna  och
de  andra  studenterna  samt  köpa  en  färsk  julgran!  Kungahuset
fick  sin  julgran  levererad  onsdagen  den  16/12.  

Läs  mer
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Framtidens  jobb  finns  inom
industrin
Publicerat:  14/12  2015

En  färsk  rapport  som  Teknikcollege  Värmland  låtit  göra,  med
finansiering  från  Paper  Province,  visar  att  många  av
framtidens  jobb  finns  inom  industrin.  Samtidigt  minskar
intresset  för  yrkesprogram  och  färre  ungdomar  utbildar  sig
inom  området.  /  Paper  Province  

Läs  mer

Stora  Enso  erbjuder  600
sommarjobb
Publicerat:  14/12  2015

Till  sommaren  2016  erbjuder  Stora  Enso  600  sommarjobb
runtom  i  Sverige.  Jobben  finns  på  flera  orter  i  Sverige  och
inom  flera  olika  verksamhetsområden.  /  Svt  Dalarna  

Läs  mer

På  måndag  den  14  december
kommer  Skogis-granar  till
Stockholm!
Publicerat:  11/12  2015

Den  14-22  december  kl  10-20  och  23  december  kl  10-16  säljer
Jägmästarestudenter  granar  i  Stockholm  på  åtta  platser  i
staden.  Studenterna  på  SLU,  tidigare  skogshögskolan,  är
sedan  över  50  år  granförsäljare  i  Stockholm.
Försäljningsställena  ser  du  på  sidan  Julgranshandel  på
SkogsSverige.  Studenterna  är  också  ambassadörer  för
SkogsSveriges  sociala  medier,  dvs  Facebook  och  Twitter.  Där
kan  du  följa  huggning  och  försäljning  av  julgranarna.  Priserna
för  Skogis-granarna  är  ungefärliga  och  ökar  med  storlek  och
kvalitet.  En  rödgran  kostar  från  400  kr  och  en  kungsgran  från
600  kr  och  uppåt.  /  SkogsSverige  

Läs  mer
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TV:  Elever  testar  rollspel  om
skogsindustrin
Publicerat:  9/12  2015

Inspiratörer  från  skogsindustrin  träffade  elever  på
Njudungsgymnasiet  för  att  inspirera  till  en  framtid  inom
skogsbranschen.  Bland  annat  bjöds  det  på  interaktiv
föreläsning  och  rollspel.  /  Smålandstidningen  

Läs  mer

Låt  naturens  ljud  minska  stressen
i  städerna
Publicerat:  9/12  2015

En  forskargrupp,  med  deltagande  av  bland  andra
psykologiprofessor  Igor  Knez  vid  Högskolan  i  Gävle,  har  fått
tre  miljoner  för  att  under  tre  år  undersöka  hur  naturens  ljud  kan
minska  mänsklig  stress  i  städer.  /  Högskolan  i  Gävle  

Läs  mer

Varför  ska  naturvägledare  prata
om  ekosystemtjänster?
Publicerat:  3/12  2015

Mänskligheten  är  en  del  av  biosfären  och  formar  den.  Från  det
lokala  till  det  globala,  historiskt  och  i  framtiden.  På  samma
gång  är  vi  fullständigt  beroende  av  biosfärens  förmåga  att
upprätthålla  mänsklig  välfärd  och  utveckling.  Utmaningen  idag
är  att  människans  aktiviteter  förändrar  jordens  geologiska,
biologiska  och  hydrologiska  processer,  och  det  riskerar
mänskligt  välstånd.  Vi  har  byggt  samhällen  och  system  som
inte  väver  in  planetens  fungerande,  vilket  till  exempel
forskningssyntesen  ”Planetary  Boundaries”  visar.  /  CNV  

Läs  mer

Möt  skoleleverna  som  är  bäst  i
länet  på  att  fälla  träd
Publicerat:  23/11  2015
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Publicerat:  23/11  2015

Sjundeklassare  från  länet  har  fått  sätta  både  teoretiska  och
praktiska  skogskunskaper  på  prov.  –  Nu  håller  vi  på  att  träna
på  att  sikta  med  motorsåg  och  sen  ska  vi  elda,  säger  Lydia
Huss  på  Funäsdalens  skola.  Skogen  i  Skolans  Region
Jämtland  anordnar  tävlingen  Skogens  Mästare  för  elever  i
årskurs  sju.  /  Östersundsposten  

Läs  mer

Skogens  Mästare  Jämtland
/Härjedalen  2015  utsedd
Publicerat:  19/11  2015

Finalen  skedde  ute  på  naturbruksgymnasiet  Torsta.  Fyra
skolor  hade  kvalificerat  sig  till  final,  nämligen;;  Nyhedens  skola
(Krokom),  Parkskolan  (Östersund),  Sonfjällsskolan
(Härjedalen)  och  Funäsdalens  skola  (Härjedalen)  

Läs  mer

Läraryrkets  attraktivitet  i  fokus  i
förlängt  läraravtal
Publicerat:  19/11  2015

Sveriges  Kommuner  och  Landsting  och  de  två
lärarorganisationerna  –  Lärarförbundet  och  Lärarnas
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Riksförbund  -  har  igår  kväll  kommit  överens  om  ett  förlängt
kollektivavtal.  Avtalet  är  tvåårigt  och  tar  sikte  på  förbättrade
resultat  i  skolan  och  ökad  attraktivitet  för  läraryrket.  /  SKL  

Läs  mer

Skogen  som  lärosal
Publicerat:  17/11  2015

Centralskolan  i  Hoting  samt  skolan  i  Änge  är  båda  aktiva  i  sina
skolskogar.  Detta  resulterade  i  två  artiklar  om  skolornas
verksamhet  i  sina  skolskogar.  

Läs  mer

Fyra  skolor  klara  till  final  i
Skogens  Mästare  Jämtland-
Härjedalen
Publicerat:  17/11  2015

Den  18  november  går  finalen  av  Skogens  Mästare  på  Torsta
Naturbruksgymnasium.  Det  är  i  år  fyra  skolor  som  gått  till  final.  

Läs  mer
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skogeniskolan.se  |  info@skogeniskolan.se
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Örebro  

Östra  Götaland  

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