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Under  hösten  har  sjuorna  på  Kungsholmens  grundskola  varit  i
Tyresta  nationalpark  och  tittat  på  naturskogen.  Därför  tyckte
NO-läraren  Wilhelmina  Walentin  att  det  kunde  vara  bra  att
under  våren  besöka  en  produktionsskog  och  se  och  diskutera
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skillnaden  mellan  brukad  skog  och  naturskog.  Och  varför  inte
kombinera  detta  med  att  också  plocka  in  lite  arbetsliv  i  skolan
och  på  så  vis  slå  två  flugor  i  en  smäll?  Tillsammans  med
Skogen  i  Skolans  storstadsprojekt  och  Stora  Enso  planerades
därför  ett  studiebesök  vid  en  avverkning  i  Sparrsätra  utanför
Enköping.  

Läs  mer  på  Nationella  kansliet  blogg!

Grönområden  i  tätorter
Publicerat:  16/6  2016

I  den  här  övningen  får  eleverna  arbeta  med  beräkningar  av  hur
stor  andel  av  närområdet
som  består  av  grönområden,  parker  eller  skog.  Eleverna  ska
med  hjälp  av  kartor  och
”på  plats-studier”  genomföra  ett  antal  matematiska
beräkningar.  

Gå  till  övningen!
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Publicerat:  16/6  2016

Barn  som  ofta  vistas  i  naturen  mår  bättre.  Naturvårdsverket
har  beräknat,  utifrån  statistik  från  SCB,  andelen  barn  i  landets
största  tätorter  som  bor  nära  grönom-råden.  I  topp  ligger
Upplands  Väsby  och  Uddevalla,  där  alla  barn  har
grönområden  inom  200  meter  från  hemmet.  Av  alla  barn  i
landets  största  tätorter  har  nio  av  tio  grönområden  inom  200
meter  från  hemmet.  /  Naturvårdsverket  

Läs  mer

Klassrum  med  krontak
Publicerat:  15/6  2016

Ett  av  målen  med  Skogen  i  Skolan  är  att  ska  få  någon  att
anställa  i  framtiden.  Skogseko  besökte  Parkhemsskolan  söder
om  Stockholm.  En  av  många  skolor  som  har  en  egen
skolskog.  Bläddra  fram  till  artikeln  "Klassrum  med  krontak".  /
Skogseko  

Läs  mer

Årets  vinnare  i  Skogssnilleblixten
Publicerat:  14/6  2016

För  första  året  genomfördes  tävlingen  Skogssnilleblixten  i
Västerbotten.  Fem  klasser  presenterade  sina  idéer  om  vad
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Västerbotten.  Fem  klasser  presenterade  sina  idéer  om  vad
som  är  framtidens  skogsprodukt  under  finalen  som  ägde  rum
på  Designhögskolan  i  Umeå.  Vinnarna  klass  8cd  på
Hammarskolan,  Vännä  hade  tagit  med  sig  en  prototyp  över  en
engångsgrill  i  trä  som  imponerade  på  domarna.  

Läs  mer

Vad  gjorde  ni  med  vinsten  i
Skogens  Mästare?
Publicerat:  13/6  2016

Riitta  Rennerhag,  lärare  för  årkurs  7  i  Lidens  skola  i  Sundsvall,
vann  2015  års  final  för  Skogens  Mästare  i  Skogen  i  Skolans
Region  Västernorrland.  Här  berättar  Riita  mer  om  vad  de
planerar  att  göra  för  vinstsumman  och  hur  de  upplevde  finalen.

Läs  mer

Välkomna  på  invigning  av
Biosfärlägret  2016!
Publicerat:  9/6  2016

Som  en  del  i  naturum  Vattenrikets  verksamhet  erbjuder  varje
sommar  ett  Biosfärläger.  Här  får  sommarlovslediga  barn  på
10-13  år  lära  mer  om  natur  och  människa  i  Vattenriket.  I  år
kommer  33  deltagare  och  fem  sommarjobbare  att  upptäcka
Vattenriket  tillsammans  med  Josefin  Svensson  och  Sam
Peterson  från  naturum  Vattenriket.  /  Kristianstads  kommun  

Läs  mer
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Träd  ska  uppmärksamma  barns
rättigheter
Publicerat:  8/6  2016

Med  saftkalas  invigde  elever  vid  Johannesbäckskolan  träd
nummer  146,  eller  möjligen  147,  i  projektet  Barnens  träd.
Initiativtagaren  Jonas  Paulman  vill  på  detta  sätt
uppmärksamma  barnkonventionen.  /  UNT  

Läs  mer

Elevers  forskning  får  kungligt
stöd
Publicerat:  7/6  2016

I  höst  kommer  skolelever  att  hjälpa  forskare  att  studera
biologisk  mångfald,  höstlöv  och  klimatförändringens  effekter.
Det  är  SLU,  Sveriges  lantbruksuniversitet,  som  bjuder  in  till
Höstförsöket,  där  elever  och  deras  lärare  får  delta  i  riktig
forskning.  Eleverna  kommer  att  dokumentera  förändringen  av
höstlövens  färger  och  räkna  insekter  på  ekar.  /  SLU  

Läs  mer

Skogskollo  för  tjejer  ska  ge  mer
jämställd  bransch
Publicerat:  2/6  2016

–  Skogskollo  är  ett  sätt  att  visa  upp  möjligheterna  som  finns  i
skogsbranschen  för  unga  tjejer.  Det  finns  fortfarande  en  bild  av
att  tjejer  inte  jobbar  med  skog,  och  det  vill  vi  bryta,  säger  Lena
Jonsson,  projektledare.  /  Länsstyrelsen  Västerbotten  

Läs  mer

Premiär  för  nya  Regnskogen  8
juni  i  Göteborg
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Publicerat:  2/6  2016

Universeums  största  satsning  någonsin  är  klar!  Nu  på  onsdag
den  8  juni  inviger  vi  den  nya  Regnskogen.  Klockan  9.00
samma  dag  visas  utställningen  för  pressen.  Välkommen  på
rundvandring  och  djursläpp!  /  Universeum  

Läs  mer

Tjejer  i  skogen  -  skogsläger  i
Värmland  3-5  juli
Publicerat:  31/5  2016

I  början  av  juli  har  ett  antal  tjejer  i  åldern  12-13  år  chansen  att
vara  med  på  ett  spännande  skogsläger.  Vi  kommer  att  bo  på
Sunne  Gymnasieskola/Södra  Viken  och  lära  om  skog  och
skogsbruk  samt  bada,  laga  mat,  sjunga  och  umgås  med
varandra.  Det  kommer  bli  jätteroligt!  Skogslägret  är
kostnadsfritt  men  anmälan  är  bindande.  Varmt  välkomna  med
era  anmälningar  senast  den  31  maj!  Läger  anordnas  av
Skogen  i  Skolan  Region  Värmland,  Skogsriket  Värmland  och
Södra  Viken.  

Läs  mer

Precision  krävdes  i  SM  i  skog
Publicerat:  31/5  2016
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I  helgen  avgjordes  SM  i  skog  i  Osby.  70  tävlande  från  hela
landet  tävlade  i  lastning  och  lossning,  miljöhänsyn  och
motorsågning.  Det  är  förbundet  Skog  och  ungdom  som
anordnar  SM  i  skog.  /  Skånska  Dagbladet  

Läs  mer

Fler  siktar  på  arbete  i  skogen
Publicerat:  31/5  2016

Många  gymnasieskolor  med  utbildningar  för  arbete  i  skogen
har  fler  sökande  i  år  än  tidigare.  ”Vi  är  jättenöjda.  Det  känns
bra”,  säger  Trine  Amundsen,  vd  för  ett  naturbruksgymnasium
nära  Östersund.  /  Dagens  Industri  

Läs  mer

Skolans  materiella  standard
påverkar  elevernas  resultat  och
självbild
Publicerat:  31/5  2016

Standarden  på  skolbyggnader,  kvaliteten  på  klassrum  och  den
utrustning  lärarna  använder  för  elevernas  lärande,
kännetecknas  av  stora  skillnader  –  beroende  på  vilken  social
klass  eleverna  kommer  från  eller  vilka  resurser  som  finns  i
skolan  och  dess  närområde.  –  Kvaliteten  på  skolbyggnader,
lokaler  och  klassrum  samt  lärandeutrustningens  tillgänglighet
och  funktioner  är  avgörande  för  att  ge  elever  en  funktionell
resa  genom  utbildningssystemet,  säger  Pär  Isling  Poromaa,
doktorand  vid  Umeå  universitet.  /  Forskning.se  

Läs  mer

Naturbruksprogrammet  med
inriktning  skog  startar  som
planerat  på  Kvinnerstagymnasiet
Publicerat:  30/5  2016

Naturbruksprogrammet  med  inriktning  skog  startar  som
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planerat  till  hösten  på  Kvinnerstagymnasiet  i  Örebro.
Utbildningen  har  varit  nedläggningshotad  på  grund  av
sviktande  elevunderlag,  men  nu  är  det  klart  att  antalet  elever
räcker  för  att  utbildningen  ska  starta  höstterminen  2016.  /
Örebro  kommun  

Läs  mer

Vision  2050  -  alla  vill  jobba  i
skogssektorn
Publicerat:  30/5  2016

Den  19  maj  arrangerades  Skogens  Dag  i  Sveriges  Riksdag,
temat  var  -  Hur  skapar  vi  skogslandet  Sverige  till  2050?.
Dagen  blev  ett  möte  mellan  riksdagen  och  skogssektorn  med
drygt  100  deltagare.  Till  programmet  bjöds  ett  flertal
skogssakkunniga  profiler  in  för  att  berätta  om  sin  vision  för
2050.  Som  verksamhetsledare  för  Skogen  i  Skolan  var  jag  en
av  de  inbjudna  och  min  rubrik  var:  Alla  vill  jobba  i  skogssektorn
2050!  Javisst,  det  kan  bli  möjligt!  Men  skogssektorn  har  en  hel
del  utmaningar  att  lösa  först,  innan  vi  kan  nå  dit!  Här  kommer
några  exempel  från  mitt  föredrag.  Anna  Steinwall  är
verksamhetsledare  för  Skogen  i  Skolan.  Läs  hennes
blogginlägg!  

Läs  mer
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