
Informationsbrev 
Nytt läromedel - Möjligheter i 
skolskogen 

Uppdatera din skolskog �– vinn 
bokpaket! 

Nu finns den uppdaterade versionen av Skogen i Skolans populära 
häfte "Lära med skolskogen" att beställa hem! 
 
Undervisning i skolskogen är ett komplement  till inomhusunder-
visning där rörelse, upplevelser och kunskapsinhämtning om skogen 
och alla dess värden kan stimuleras. I skolskogen involveras alla 
sinnen och så gott som alla skolämnen kan tillämpas i denna miljö. 
Med detta kan följa en bättre hälsa, ökade insikter om samband i 
naturen och ett lärande för hållbar utveckling. 
 
Den här boken visar på en del av möjligheterna med 
utomhusundervisning och hur man ordnar en egen skolskog. Det 
finns gott stöd för det som lyfts fram - både i läroplanen och i 
resultaten av den omfattande forskning som finns inom området 
utomhuspedagogik. Läs mer och beställ boken här! 

Vi vill veta mer om er skolskog! Logga i och uppdatera er 
skolskogssida med text, bilder och kontaktuppgifter innan den 1 
mars så är ni med i utlottningen av 10 bokpaket innehållande 
Skogen i Skolans populära läromedel! 
 
Om du vill veta mer om hur du loggar in eller om du 
behöver nya inloggningsuppgifter kan du läsa mer 
här. Du kan även höra av dig till Erika Nilsson 
om du har några frågor! 

Ute är inne 29-30  
September 2011 
 
Mångfald och lärande i 
stadens natur- och 
kulturmiljö. 
  
Årets program är klart och redan 
nu kan du anmäla dig till konfe-
rensen! Denna gång innehåller 
programmet 183 workshoppar 
för dig att välja bland. 39 av 
dessa leds av workshopledare 
från, Danmark, Finland, Norge, 
och Island. 
 
Det kompletta 
konferensprogrammet  - som 
pdf-fil  - och en länk till 
anmälningsformuläret hittar du 
på www.utenavet.se  
 
I konferensprogrammet finns all 
praktisk information du behöver.  
 
OBS! Vänligen välj Sverige 
(Sweden) som land i 
anmälningsformuläret  även om 
du kommer från ett annat 
nordiskt land än Sverige.  
Detta för att fakturafunktionen 
ska fungera korrekt. Faktura är 
enda betalningssätt.  

http://www.skogeniskolan.se/laromedel/laromedel.cfm?PageAction=lasmer&Laromedel_id=14
http://www.skolskog.se/minskolskog/index.cfm
http://www.skogeniskolan.se/om/organisation/kansli.cfm?open=org&kansli=1
http://www.utenavet.se


Premiär för Skolskogslådan 

Skogen i Skolans Skolskogslåda är ett pedagogiskt hjälpmedel som 
gör det lätt att komma igång i skolskogen. Nu kan du beställa din 
egen skolskogslåda! 
 
Lådan innehåller bland annat höjdmätare som man kan mäta höjden 
på träd med, mätband, såg, kniv, rep, snören, snitselband, röjsnöre, 
första förband, läromedel, trätrissa, olika trädslag och dessutom en 
mängd roliga och givande övningar att arbeta med i skolskogen. 
 
Övningarna genomförs i spindelform, vilket innebär att eleverna 
hämtar information om övningen i centrum och därefter går de ut i 
terrängen för att lösa uppgifterna. Som pedagog har man god över-
blick över vad som pågår. Dessutom är det enkelt att utveckla öv-
ningarna som följer med i lådan eller förändra deras svårighetsgrad. 
 
Skolskogslådan kan beställas vid två tillfällen varje år. För leverans 
under mars vill vi ha din beställning senast 20 februari. För leverans 
i september vill vi ha din beställning senast 15 augusti.  
 
Lådan kan beställas via vår webbplats. 

Sprid Skogen i Skolans informationsbrev!  
Känner du någon som också borde få information från Skogen i Skolan? Skicka det här information 
brevet vidare till kollegor och vänner och uppmana dem att registrera sig för ett alldeles eget informations-
brev via vår webbplats! 
 
www.skogeniskolan.se/infobrev  

Kontakt Skogen i Skolan, nationellt kansli 
Umeå School of Education, kansli 
Umeå universitet 
901 87 Umeå 

 
 
 
 
 

Erika Nilsson 
erika.nilsson@adm.umu.se 

 
www.skogeniskolan.se 

Vi hoppas ni fått en härlig start på det nya året! 
Med vänlig hälsning 

Skogen i Skolans nationella kansli 

http://www.skogeniskolan.se/laromedel/index.cfm?open=3
http://www.skogeniskolan.se/infobrev

