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Verksamhetsledaren har ordet
Publicerat: 30/1 2015

Vi lever i en värld rik på kommunikation! Men hur och varför
kommunicerar vi? "Kommunikation är ett utbyte av tankar och
idéer mellan människor för att uppnå en förståelse.” Inom
Skogen i Skolan vill vi kommunicera vårt positiva budskap
kring skog som kunskapsområde och som välgörare för vår
hälsa. Ibland funderar vi på vad vi ska säga, till vem vi vänder
oss, och hur i hela friden vi ska få vår mottagare att uppfatta
det vi vill förmedla. Ja, det är inte alltid lätt, men vare sig vi är
Skogen i Skolan medarbetare eller pedagoger i skolan så hör
det till vårt uppdrag.
Det kan ibland vara bra att för sig själv fundera kring:
Vad är kommunikation för mig? Vad är syftet med min
kommunikation? Hur uppnår jag förståelse för det jag
kommunicerar?

I skolans värld så har tekniken kommit långt vad gäller att byta
ut läromedel i form av böcker till samma information på
lärplattor och datorer. Jag anser dock att det är viktigt att inte
bara byta ut gammalt mot nytt utan även se många fler
möjligheter och nyttigheter som kommer med ny teknik. Här
kan kommunikationen vara just en sådan vinst! Vi behöver inte
vara oroliga för att ha en gammal karta hängandes i
klassrummet när vi kan projicera den mot Smartboarden i
absolut dagsfärskt skick, eller att eleverna tar upp den på
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datorn och kanske vänder den upp och ned för att vrida och
vända på världsbilden.

På nationellt kansli håller vi för närvarande på med en
rekrytering till ett uppdrag i projektform. Oerhört spännande
och oerhört roligt att få en ytterligare god medarbetare att bolla
idéer med om hur vi kan nå ut i för denna gång Storstaden
som forum; Projekt Storstadssatsning. Vi kommer tillsammans
med ny medarbetare att dra upp riktlinjer för hur vi ska nå vårt
mål för projektet, och en tydligare plan för genomförande ger
oss självklart medel för att utvärdera vårt arbete vid projektets
slut.

Ibland kan det vara så att vi är så uppfyllda av det vi anser
positivt med vårt budskap att det nästan knyter sig när vi ska
förmedla det. Här finns en uppsjö av kurser och metoder och
schematiska listor att använda för att nå ut och fram. Men,
kanske är det så, att vi helt enkelt ska vara lite ”back to basic”
här och se till att vara just oss själva för en stund.
• Slappna av, känn tryggheten i dig, och var precis där du ska
vara – i nuet.
• Se din åhörare och var genuint nyfiken på denna/denne.
• Navigera via nyfikenheten och njut av ögonblicket att få
berätta i tal och skrift vad som är viktigt och positivt laddat för
dig.

Jag kan lova att du når fram och även om inte åhöraren köper
din idé så kommer du att vara nöjd över det sätt du har
kommunicerat den!

Ta del av en av våra nya övningar, som självklart kan
kommuniceras via webben. Den handlar om det skrivna ordet i
form av skogen i litteraturen för åk 7-9.

Allt gott!
Åsa Godeau,
verksamhetsledare Skogen i Skolan, nationellt kansli 

Läs mer av Åsa Godeau
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Skogsbranschen sätter hoppet till eleverna
Låt eleverna lära i skogen
Kvitter i skogen
Följ studenterna på Skogsmästarskolan på SkogsSveriges sociala
medier
Skogen i Skolan söker medarbetare för projektanställning
Gymnasieelevers attityder till jobb inom skogsbranschen
Noraelever kan söka pengar för skogsutbildning

Läs Skogen i Skolans senaste
nyhetsbrev
Publicerat: 30/1 2015

Åsa Godeau, verksamhetsledare för Skogen i Skolan skriver
om betydelsen av kommunikation och att skolan byter ut
läromedel i form av böcker mot lärplattor och datorer.
Dessutom kan du läsa om olika aktiviteter som pågår i Skogen
i Skolans tio regioner och nyheter om utomhuspedagogik. 

Läs mer

Skogsbranschen sätter hoppet till
eleverna
Publicerat: 30/1 2015

– Skogsindustrin kan ta dig vart som helst i världen och ge dig
vänner för livet! Med pampig musik och klämmiga slogans
föreläser branschorganisationen Skogsindustrierna för
Lugnetgymnasiets elever. Och kanske väcks ett intresse hos
en och annan för branschen med många arbetstillfällen men få
sökanden. / Dala-Demokraten 

Läs mer

Låt eleverna lära i skogen
Publicerat: 21/1 2015

Skogen ger oss både mental och fysisk hälsa. Men Sverige tar
inte vara på sina rikliga skogstillgångar. Det konstaterar Olof
Olsson som nyligen disputerat vid Umeå universitet om
skogen som resurs för stadsmänniskans rekreation. För att fler
ska hitta ut menar vi att det behövs ett aktivare samarbete
mellan skogsägare och skolor. Skogen i Skolan är en
verksamhet som finns runt om i landet och som förenar
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skolans och förskolans värld med skogssektorn. En aktivitet är
skolskogar där skolorna kan förlägga en del av
undervisningen. På det sättet tar man vara på de många
möjligheter som forskning visar att naturen erbjuder som
lärosal. Eleverna kan lära med alla sinnen, på ett
undersökande arbetssätt, och samtidigt nå kunskapskraven. /
Dalarnas Tidningar 

Läs mer

Kvitter i skogen
Publicerat: 16/1 2015

Det går fort med det mesta. Hur ska man hänga med vad som
händer i skogen? Koll på kvittret kan vara ett sätt. Följ
SkogsSverige på @SkogsSverige. Här publicerar vi nyheter
från mässor och t.ex Skogsnäringsveckan. Vi har också
studenter från Skogsmästarskolan och SLU som våra
ambassadörer. De förmedlar information om sina utbildningar.
Med Skogen i Skolan når du som lärare dina mål! Följ Skogen
i Skolan på @SkogeniSkolan. Skogen i Skolan har några av
våra regionsamordnare som ambassadörer. De informerar om
vad som sker i landets regioner. Ansvaret för Skogen i Skolans
och SkogsSveriges verksamheter vilar på Föreningen Skogen.
Skogens twitter-konto kan du följa på @Skogsforeningen. /
Skogen 

Läs mer

Följ studenterna på
Skogsmästarskolan på
SkogsSveriges sociala medier
Publicerat: 14/1 2015

Carl Danielsson går andra året på Skogsmästarskolan och
Victoria Boström studerar på det första året av tre. De går på
Skogsmästarprogrammet och läser 180 hp där de lär sig den
viktiga balansen mellan produktion, miljö och sociala världen.
Carl och Victoria är ambassadörer för SkogsSveriges och
Skogen i Skolans sociala medier där du kan följa aktiviteterna
under deras studieperiod och lära dig mer om en av de
skogliga utbildningarna. / SkogsSverige 

Läs mer
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Skogen i Skolan söker
medarbetare för
projektanställning
Publicerat: 13/1 2015

Skogen i Skolans nationella kansli söker en medarbetare för
projektanställning under år 2015 med start omgående. Vi
satsar nu på att nå ut till skolor i Stockholms län. Ditt uppdrag
blir att tillsammans med verksamhetsledare sätta upp
strukturerade mål för att göra skräddarsydda aktiviteter,
kontakta skolor, förmedla material och hålla i
informationsmöten. Meriterande är pedagogisk insikt och
kunskap samt/eller naturvägledande och skoglig kunskap. Du
ska ha en grundinställning av att veta att du vill, du kan, du
vågar och du får! Sänd din ansökan till asa@skogen.se senast
2015-02-15. 

Läs mer

Gymnasieelevers attityder till
jobb inom skogsbranschen
Publicerat: 12/1 2015

I Sandra Abrahamssons och Viktor Nilssons examensarbete
på Jägmästarprogrammet på SLU kan du läsa om
gymnasieelevers attityder till jobb inom skogsbranschen. Syftet
är även att beskriva gemensamma nämnare för de ungdomar
som kan tänka sig en skoglig bana. Detta i sin tur syftar till att
ge underlag för effektivare informationsinsatser om det
svenska skogsbruket i syfte att öka ungdomars vilja att söka
sig till denna bransch. / SLU 

Läs mer
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Noraelever kan söka pengar för
skogsutbildning
Publicerat: 12/1 2015

Stadrafonden premierar fortsatt utbildning efter gymnasieskola
till elever från Nora kommun, med företräde för utbildning inom
yrkesområdena bergshantering och skogsbruk. / NA.se 

Läs mer
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