
Informationsbrev 
Lärarhandledningar till bokserien 
om skogen 

Ansök om medel till din skolskog 

Du har väl inte missat att du nu kan ladda hem lärarhandledningar 
till bokserien om skogen direkt från Skogen i Skolans webbplats - 
helt kostnadsfritt! Bokserien består av fyra böcker, en grundbok om 
skog Boken om skogen och tre fördjupningshäften, Skogen och kli-
matet, Skogens produkter och Skogen och samhället. 
 
I lärarhandledningarna kopplar vi läromedlen till skolans läro- och 
kursplaner, ger förslag på övningar och lektionsupplägg samt tipsar 
om övrig läsning och andra faktasamlingar att arbeta med 
tillsammans med dina elever. 
 
Besök Skogen i Skolans webbplats, klicka dig fram till våra 
läromedel och ladda hem lärarhandledningarna! 

Skogsbruket i Jämtlands och Västerbottens län delar ut investerings-
bidrag  till skolor med skolskog. Hela summan som söks ska 
användas till investeringar och inte till verksamhet. Skolor som 
söker bidrag ska ha en skriftlig överenskommelse med markägaren 
som visar att skolan har rätt att nyttja skogen som skolskog. Läs 
mer om bidraget och hur du söker på Skogen i Skolans webbplats. 
 
Jämtland 
Västerbotten 
Överenskommelse 

Ute är inne 29-30  
september 2011 
 
Dags att anmäla dig!  350 har 
redan gjort det. Lägre konfe-
rensavgift t.o.m. 15 maj. 
  
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/regioner/region.cfm?regopen=regionen&id=3&open=3
http://www.skogeniskolan.se/regioner/region.cfm?regopen=regionen&id=10&open=10
http://www.skogeniskolan.se/fakta/dokument/Overenskommelse%20om%20skolskog.pdf
http://www.utenavet.se


Nya övningar till skolskogslådan 
Skogen i Skolans Skolskogslåda är ett pedagogiskt hjälpmedel som gör det lätt 
att komma igång i skolskogen. 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. 
 
Nu har Skogen i Skolan tagit fram nya övningar till Skolskogslådan som du kan 
ladda hem kostnadsfritt direkt från webbplatsen. Övningarna passar bra att göra 
i en spindelövning och du hittar dem i vår övningssamling. 
 
Hela skolskogslådan, med allt material kan beställas via Skogen i Skolans 
webbplats två gånger per år - och i alla Skogen i Skolans regioner finns minst 
en skolskogslåda som mer än gärna lånas ut till intresserade skolor. Kontakta 
din närmaste regionkontaktperson för mer information. 

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 

Med vänlig hälsning 
Skogen i Skolans nationella kansli 

Boktips! 
Anteckningsboken Följ naturen året runt av Lennart Vessberg är ett alldeles 
nyutkommet häfte, på 64 sidor, där naturintresserade kan föra anteckningar över 
förändringar som sker i naturen. Här kan datum skrivas in för vårens första myra, 
blåbärets blomning, koltrastens första sång, björkens lövfällning och den första 
trattkantarellen. Anteckningsboken kan användas utan förkunskaper av både unga 
och gamla och bör därför vara ett mycket bra hjälpmedel för att få struktur på 
observationerna tillsammans med barn och elever. 
 
För köp, eller information, kontakta författaren Lennart Vessberg, info@naturi.se. 
Boken säljs även genom Naturbokhandeln och Naturskyddsföreningen. 

http://www.skogeniskolan.se/ovningar/index.cfm?open=2
http://www.skogeniskolan.se/kontakt/index.cfm?open=topkontakt
http://www.skogeniskolan.se/infobrev
mailto:info@naturi.se

