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Den  21  mars  har  av  FN  förklarats  som  den  internationella
skogsdagen  för  att  man  vill  uppmärksamma  skogens
betydelse  för  människan.  När  man  pratar  om  hur  viktig  skogen
är  brukar  man  prata  om  skogens  alla  värden.  Dessa  värden
kan  delas  upp  i  ekonomiska,  ekologiska  och  sociala  värden.

FRÅGELÅDAN

Vilka för- och nackdelar har
regelväggar? 

  

Läs svaret

Kalendarium

22/3  2016:
Inspirationsdag  Kristianstad  22
mars.  Välkomna!
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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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Genom  hashtaggarna:  #IntSkogsdagen  eller  #IntlForestDay
kan  du  också  fira  skogsdagen!  Läs  mer  i  Annas  blogginlägg!  

Läs  mer

Den  21  mars  firar  hela  världen
Publicerat:  18/3  2016

För  tre  år  sedan  beslutade  FN  att  den  21  mars  ska  vara
skogarnas  dag.  Nu  firar  skogsbrukare  i  Sverige  –  och  hela
världen.  Välkomna  på  skogstårta  till  Föreningen  Skogens
kontor  den  21  mars  kl  14!  

Läs  mer

Geometriska  samlingsplatser  i
skolskogen
Publicerat:  18/3  2016
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Parkhemsskolan  i  Tullinge,  Stockholm,  arbetar  med  att  få  in
skogen  i  verksamheten.  -  Vi  berättar  för  eleverna  om  skogliga
yrken  och  har  ett  uterum  inomhus.  I  våra  geometriska
samlingsplatser,  Pentagonen,  Hexagonen  och  Kvadraten
ordnar  lärarna  utomhuspedagogiska  lektioner  i  matematik  och
övriga  ämnen,  säger  Lisa  Lönnström,  biträdande  rektor.  Vi
uppmärksammar  Skogen  i  Skolans  skolskogar  inför  den
Internationella  skogsdagen  21  mars.  #IntSkogsdagen
#IntlForestDay  

Läs  mer

Matte  i  skolskogen
Publicerat:  18/3  2016

På  Runbyskolan  i  Upplands  Väsby,  Stockholm,  har  man
inriktning  hälsa  -  idrott  -  friluftsliv.  Under  2016  satsar  man  på
Idrottslyftet  med  fler  timmar  idrott  och  extra  mycket  på  friluftsliv
vilket  innebär  att  någon/några  klasser  kommer  ut  varje  tisdag  i
naturen.  Per  Björkman,  idrottslärare,  samarbetar  med
matematiklärare  Pernilla  Malmström  och  klass  6B  provar  på
matte  med  Skogen  i  Skolans  övningar  i  deras  skolskog.  Vi
uppmärksammar  Skogen  i  Skolans  skolskogar  inför  den
Internationella  skogsdagen  21  mars.  #IntSkogsdagen
#IntlForestDay  

Läs  mer
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Kommunerna  missar  värdefulla
framtidsutsikter  för  unga
Publicerat:  15/3  2016

Att  få  fler  unga  människor  att  välja  ett  yrke  inom  jord,  djur,
skog  och  trädgård  är  nödvändigt  i  omställningen  till  ett
hållbarare  och  säkrare  samhälle.  Det  är  också  här  jobben
finns.  Studievägledare  och  kommuner  spelar  en  avgörande  roll
i  detta  arbete.  Idag  stjälper  de  ofta  mer  än  hjälper.  /
Landsbygdsnätverket  

Läs  mer

Premiär  för  barnboken  med
skogliga  äventyr
Publicerat:  15/3  2016

Nu  lanserar  Norra  den  första  boken  i  en  serie  barnböcker  med
skoglig  anknytning.  Boken  "Hjalmar  i  morfars  skog"  är  skriven
av  författaren  Ulla  Nordlinder  och  är  illustrerad  av  Gunilla
Guldbrand.  Boken  är  tryckt  i  Umeå  och  ges  ut  på  eget  förlag.  /
Norra  skogsägarna  

Läs  mer

Skarpa  skolförslag  från
huvudmännens  expertråd
Publicerat:  15/3  2016

Systematisk  uppföljning  av  varje  elevs  kunskaper,  fler  vägar  till
läraryrket  och  starka  band  till  forskning.  Det  är  några
rekommendationer  från  huvudmännens  expertråd  för
skolutveckling.  /  SKL  

Läs  mer
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nyfikna  lärare
Publicerat:  10/3  2016

Den  1  mars  så  arrangerades  den  årliga  läromedelsmässan  på
OSD  (fd  Folkets  Hus)  i  Östersund.  Drygt  tre  hundra  lärare
besökte  mässan.  Skogen  i  skolans  monter  var  välbesökt.  

Läs  mer
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