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Vi  svenskar  är  ett  skogsälskande  folk  och  tur  är  väl  det
eftersom  vårt  land  till  stor  del  är  täckt  av  just  skog.  Enligt  SCB
växer  det  skog  på  69  procent  av  Sveriges  yta,  totalt  23
miljoner  hektar  har  vi  att  älska.  Att  vistas  i  naturen  är  dessutom
stressreducerande.  Blodtrycket  sänks  och  halterna  av
stresshormoner  sjunker.  Tänk  på  det  nästa  gång  du  tar  med
klassen  ut  i  skogen.  Man  skulle  faktiskt  kunna  säga  att  du  är
en  riktig  vardagshjälte!  -  Läs  Anna  Malmströms  blogginlägg  

Månadens  övning  -  Vad  finns  i
snön?
Publicerat:  12/2  2016

Ta  med  klassen  ut  och  hämta  den  stora  hinken  (  5  –  10  liter)
full  med  snö.  Låt  eleverna  gissa  hur  många  liter  vatten  det  blir
av  denna  snö  när  den  tinat.  Anteckna  elevernas  gissningar.
Låt  hinken  stå  i  klassrummet  över  natten  och  nästa  dag  mäts
vattenmängden  upp.  Jämför  med  elevernas  gissningar,  vem
vann?  Läs  mer  om  övningen  via  länken!  
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Vad kostar träslaget bok i
kubikcentimeter? 
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Intresserad  av  skog  och  rovdjur?
Publicerat:  12/2  2016

Det  här  bjuder  vi  på  i  år:  en  distanskurs,  två  datum  för
inspirationsdagar  och  en  tvådagarskurs  om  skogs-  och  rovdjur.
Utbildningarna  sker  i  regi  av  Skogen  i  Skolans  Region
Dalarna-Gävleborg.  

Läs  mer

Praktik,  mentorer  och  blogg  för
att  få  fler  skogliga  studenter
Publicerat:  12/2  2016
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Skogen  är  en  av  Sveriges  största  tillgångar  tack  vare  ett
långsiktigt  och  hållbart  skogsbruk.  Det  låga  antalet  sökande  till
skogliga  utbildningar  är  en  av  orsakerna  till  att  KSLA:s
Skogsavdelning  bildade  en  kommitté  för  kompetensförsörjning
som  var  verksam  mellan  2013  och  2015.  KSLA-tidskriften
Skogsnäringens  akademiska  kompetensförsörjning
presenterades  och  diskuterades  på  seminariet  den  5  februari
2016.  Några  av  åtgärderna  var  praktik  i  grupp  för
skogsmästarstudenter  och  mentorsprogram  för
jägmästarestudenter.  Klass  14/19  på  SLU  har  skapat
Jägmästarebloggen  med  information  om  studenterna  och
utbildningen.  

Läs  mer

Möt  Skogen  i  Skolans  nya  sociala
ambassadör
Publicerat:  12/2  2016

Sedan  tidigare  är  Victoria  Boström  och  Carl  Danielsson,
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studenter  på  Skogsmästarskolan,  ambassadörer  för
SkogsSveriges  och  Skogen  i  Skolans  sociala  medier.  Under
granförsäljningen  av  Skogis  granar  i  Stockholm,  gjorde
Johanna  Hägglund  inlägg  och  nu  fortsätter  hon  som  vår
ambassadör.  Hon  är  student  på  Jägmästareprogrammet  och
kommer  att  berätta  om  sig  själv  och  utbildningen  på  våra
Facebook-sidor  och  Twitter-konton.  Syftet  är  att  sprida
information  om  skogliga  utbildningar  och  yrkesmöjligheterna
inom  skogssektorn.  

Läs  mer

Skog  och  rovdjur  på  distans
Publicerat:  11/2  2016

Skogen  i  Skolan  har  i  samarbete  med  Rovdjurscentret  De  5
Stora  utvecklat  en  distanskurs  om  skog  och  rovdjur  för
pedagoger.  Kursen  lanseras  i  vår  och  vänder  sig  till  pedagoger
som  vill  lära  sig  mer  om  dessa  ämnen  och  hur  de  kan
användas  i  skolan.  

Läs  mer

Utemiljön  -  viktig  för  barn,
pedagoger  och  föräldrar
Publicerat:  11/2  2016

Maria  Nordström,  docent  i  psykologi  vid  SLU,  har  studerat
förutsättningar  för  barn  i  stadsmiljö.  Här  kan  du  läsa  mer  av
hennes  slutsatser.  /  SLU  

Läs  mer

Ute  med  P1  –  nytt  friluftsprogram
i  Sveriges  Radio
Publicerat:  11/2  2016

Friluftslivet  har  fått  en  nytändning  och  naturen  lockar  allt  fler,
inte  minst  yngre  och  storstadsbor.  Ute  med  P1  är  en
programserie  fylld  av  upplevelser  och  tips  för  alla  som  lockas
av  livet  i  skogen,  i  fjällen,  vid  älven  och  till  havs.  I  fem  avsnitt
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med  start  29  februari  får  lyssnarna  möta  människorna  som
lämnar  bekvämligheten  för  det  oförutsägbara.  /  SR  P1  

Läs  mer

Ur  och  Skur-förskolor  poppis
Publicerat:  11/2  2016

En  ny  förskola  har  öppnat  i  Linköping,  men  meningen  är  inte
att  barnen  ska  vara  inne  i  den  nya  förskolan,  utan  mest
utanför.  /  Svt  Play  

Läs  mer

Välkomna  till  Skogens  dagar  i
Karlstad  2016!
Publicerat:  8/2  2016

Elever  och  pedagoger  i  årskurs  4–8  i  Värmland  är  välkomna  till
Skogens  dagar  i  Karlstad  17–18  maj  2016.  Återigen  hälsar  vi
dig  och  din  klass  välkommen  till  en  intressant  skogsdag  på
Norra  fältet  vid  Sandbäckstjärn  i  Karlstad.  Arrangemanget  är
uppdelat  i  fyra  teman:  skogen,  trävaror,  massa  och  papper,
fritid  i  skogen.  Anmälan  er  via  e-post  senast  den  19  april.  

Läs  mer

Stort  jämställdhetspris  till  Norra
Skogsägarna
Publicerat:  29/1  2016

Norra  Skogsägarna  har  i  dag  tilldelats  Svenska
Jämställdhetspriset.  Den  prestigefyllda  utmärkelsen  togs  emot
av  skogsägarföreningens  vd  Pär  Lärkeryd  under
Jämställdhetsdagarna  i  Malmö,  en  årlig  nationell  konferens
med  fokus  på  jämställdhet  och  jämställdhetsintegrering.  /
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Norra  Skogsägarna  

Läs  mer

Sök  tjänsten  som
Regionsamordnare  SiS  och
verksamhetsledare  Mera  Skog
Publicerat:  29/1  2016

När  du  är  verksamhetsledare  för  Mera  Skog  i  Västerbotten
ingår  också  ansvaret  som  Regionsamordnare  för  Skogen  i
Skolans  Region  Västerbotten.  Mera  Skog  i  Västerbotten  är  ett
samverkansorgan  för  den  samlade  skogsnäringen  i  länet.
Tjänsten  är  en  tillsvidarebefattning  på  heltid  och  har  Umeå
(Skogens  Hus)  som  stationeringsort.  Bakom  Mera  Skog  i
Västerbotten  står  den  samlade  skogsnäringen  i  Västerbottens
län.  /  Norra.se  

Läs  mer

Kalix  kommun  tar  över
naturbruksgymnasiet
Publicerat:  28/1  2016

Landstinget  i  Norrbotten  och  Kalix  kommun  har  nu  kommit
överens  om  att  Kalix  kommun  övertar  huvudmannaskapet  för
naturbruksskolan  i  Kalix.  /  SR  P4  Norrbotten  

Läs  mer

De  har  stor  chans  att  få  jobb
Publicerat:  27/1  2016

Nordväst  om  Linköping  ligger  Vretagymnasiet,  ett  av  landets
största  naturbruksgymnasier.  Här  pluggar  400  gymnasieelever
och  drygt  100  vuxna.  Här  bedrivs  utbildning  med  inriktning
Djur,  Häst,  Jordbruk,  Maskin  och  Skog.  /  Skogsland  

Läs  mer
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Ny  film  ska  inspirera  till  lärande  i
skogen
Publicerat:  25/1  2016

Skogsstyrelsen  har  tillsammans  med  Skogen  i  Skolan  tagit
fram  en  film  som  visar  på  värdet  av  att  sprida  kunskaper  om
den  svenska  skogen  bland  barn  och  unga.  /  Skogsstyrelsen  

Läs  mer

Stora  Segerstad  i  Värnamo  får
tillbaka  utbildning  för
skogsbrukstekniker
Publicerat:  22/1  2016

Nu  står  det  klart  att  YH-utbildningen  för  skogsbrukstekniker
återvänder  till  Stora  Segerstad  i  höst.  Något  som  blir  nytt  är  att
själva  utbildningen  alltså  kommer  att  hållas  på  Stora
Segerstad  istället  för  Värnamo,  där  den  hölls  innan  uppehållet.
/  VN.se  

Läs  mer

SYV  avgörande  för  nyanlända
elever
Publicerat:  22/1  2016
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God  studie-  och  yrkesvägledning  har  stor  betydelse  för  att
nyanlända  elever  ska  ta  sig  igenom  utbildningsväsendet  och
vidare  till  arbetslivet.  Ju  mer  tid  studie-  och  yrkesvägledaren
har  för  sina  samtal  med  nyanlända  ungdomar,  desto  mer
utbildande  och  vägledande  blir  samtalen,  visar  en
doktorsavhandling  som  kastar  ljus  på  nyanlända  ungdomars
möjlighet  till  inkludering  med  utgångspunkt  från  studie-  och
yrkesvägledande  samtal.  /  Forskning.se  

Läs  mer

Jällagymnasiet  ordnar
julgransplundring  med  17  tons
skogsmaskin  på  Vaksala  torg
Publicerat:  15/1  2016

Lördag  den  16  januari  bjuder  Jällgymnasiet  på  rejäl
julgransplundring.  Klockan  tolv  tas  den  12  meter  höga
julgranen  på  Vaksala  torg  ner  med  hjälp  av  en  17  ton  tung
skogsmaskin.  Evenemanget  är  startskottet  i  en  kampanj  för  att
öka  intresset  för  skogsutbildningen  på  Jällagymnasiet.  /
Uppsala  kommun  

Läs  mer

Nyårslöften  om  Ett  jämställt
Värmland
Publicerat:  13/1  2016

På  knappt  en  månad  har  över  50  organisationer  valt  att
ansluta  sig  på  www.ettjamstalltvarmland.nu.  Och  fler  ska  det
bli!  Under  2016  kommer  det  att  hända  mycket  inom
jämställdhetsarbetet  i  Värmland.  /  Länsstyrelsen  Värmland  

Läs  mer

Kansliet  bloggar  -  Anna
Malmström  skriver  om  "Vinter  i
skogen"
Publicerat:  13/1  2016
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Skogen  i  Skolans  nationella  kansli  bloggar  och  denna  gång  är
det  Anna  Malmström,  projektledare  för  Storstadsprojektet  som
skriver  om  "Vinter  i  skogen"  med  tips  om  övningar  du  kan  göra
utomhus  i  snön.  

Läs  mer

Utbildning  –  nyckeln  till  arbete
Publicerat:  11/1  2016

En  ny  studie  från  SKL  understryker  vikten  av
gymnasieutbildning  för  att  komma  in  på  arbetsmarknaden.  Vi
presenterar  också  hur  projektet  Plug  In  bidrar  till  att  få  elever
att  fullfölja  gymnasiet.  /  SKL  

Läs  mer

Erika  sprider  skogskunskaper
Publicerat:  11/1  2016

Vem  är  hon  egentligen,  Mera  skog  i  Västerbottens
verksamhetsledare?  Hon  som  ligger  bakom  de  flesta  skogsliga
aktiviteter  för  unga  i  Västerbotten,  bland  annat  Skogen  i
skolan,  Skogens  mästare  och  det  omåttligt  populära
Skogskollot  för  tjejer.  Lär  känna  Erika  Nilsson,  hela  vägen  hem
till  huset,  skogen  och  jordbrukslandskapet  i  Skavdal.  Erika  är
också  regionsamordnare  för  Skogen  i  Skolans  region
Västerbotten.  /  Norra  skogsmagasindet.  

Läs  mer

Julhälsning  från  Skogen  i  skolan
Jämtland-Härjedalen
Publicerat:  22/12  2015

Det  lackar  mot  jul.  För  att  citera  Viktor  Rydberg  "Snön  ligger  vit
på  taken,  endast  tomten  är  vaken.."  Nåväl  vi  får  hoppas  att  det
kommer  lite  av  den  vita  varan  kring  julhelgen.  

Läs  mer
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