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Verksamhetsledaren har ordet
Publicerat: 8/5 2014

Är verkligen gräset grönare på andra sidan? 
Oavsett inställning i skoldebatten så tycks många peka på
egensnickrade faktum som att; ”det var bättre förr”, ”bara vi var
hårdare”, ”om bara barnen inte satt framför datorn/paddan/TV-
skärmen/radioapparaten/griffeltavlan/stenhällen så mycket”, ”i
Singapore minsann” eller ”i Finland minsann.”. 

I slutet på april gick det på ett stort uppslag i finska
Hufvudstadsbladet att läsa om hur universitetet i Jyväskylä
hade frågade ett antal finländska lärare om deras
arbetssituation och fått ett lite överraskande resultat. Några av
de orsaker lärarna angav var att arbetsförhållandena är
tyngande, eleverna stökiga och stödet för lärarna dåligt.
Samtidigt tynger de ökade kraven från föräldrarnas håll och
utöver detta läggs allt fler byråkratiska uppgifter på lärarna.
Tidningen publicerade i anslutning till de här uppgifterna
intervjuer med tre lärare som lämnat yrket. Deras motiv är i
långa stycken de samma:
”låg lön, gammalmodig arbetsbild, stagnerad skolmiljö som
inte anpassats till en ny verklighet, avsaknad av utmaningar,
svårigheter att avancera, hårda externa krav, dålig respekt för
lärarens yrkeskunskap”.
I grannlandet Danmark har en grupp forskare genom ”Læring i
konkurrencestaten” (2014) undersökt problematiken kring
lärare-/ och utbildningsfrågan närmare. Ett centralt begrepp är
utbildningstillit. Upprepade motgångar i skolan har för många
unga lett till en brist på tillit till utbildning. De har tappat modet
och tron på att skolan är något för dem. Och i takt med att
utbildningskulturen blivit alltmer prestationsorienterad har
situationen förvärrats för dem. Samtidigt är utsikterna på den
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ordinarie arbetsmarknaden inte heller ljusa. Det finns hela
tiden mer kvalificerade som får de arbeten som finns. 
Vi är inte ensamma om skolfunderingar och önskan om bättre
arbetsförhållanden för lärare och bättre resultat för elever. Alla
brottas vi med olika frågor i lärandets och utbildningens namn.
Vi ska fortsätta dra vårt strå till förbättringsarbetet i den
svenska skolan och vi ska vara öppna för hur det ser ut i
samhällen utanför vårt eget. Kanske kan lite utbildningsgödsel
i form av Skogen i Skolans material vara en god källa till
förbättringsarbetet? Det goda exempel jag fick bevittna vid
invigningen av Essviks skolas skolskog häromdagen vittnade
på att det egna gräset kan spira i likhet med mitt eget förra
sommaren som efter egenhändig punktinsats såg ut på detta
sätt! 
Åsa Godeau, Verksamhetsledare, Skogen i Skolan 
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Månadens övning - Att lära sig se
för att uppleva mer
Publicerat: 8/5 2014

Övningen syftar till att träna elevernas sinnen för att de ska bli
bra iakttagare. Den är anpassad för yngre elever och kopplar
till NO. Beräknad tidsåtgång: 30 minuter inomhus + 1 timme
utomhus. Material: Anteckningsmaterial, skynke. Detta är en
av hundratals övningar som finns på Skogen i Skolans
webbplats. 

Läs mer

http://skogeniskolan.se/om-oss/asa-godeau-har-ordet
http://skogeniskolan.sehttp//skogeniskolan.se/sites/skogeniskolan.se/files/att20le4ra20sig20se.pdf
http://skogeniskolan.sehttp//skogeniskolan.se/laromedel
http://skogeniskolan.se/node/12739
http://skogeniskolan.sehttp//www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/malgrupper/naturvagledning-for-barn-och-unga/nyhetsbrev-naturvagledning-for-barn-och-unga/udeskole/
http://skogeniskolan.sehttp//www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/malgrupper/naturvagledning-for-barn-och-unga/nyhetsbrev-naturvagledning-for-barn-och-unga/skogen-i-skolan/
http://skogeniskolan.se/node/12741
http://skogeniskolan.sehttp//www.skogochungdom.se/wp/wp-content/uploads/2014/03/sm-folder-2014.pdf
http://skogeniskolan.sehttp//skogeniskolan.se/sites/skogeniskolan.se/files/att20le4ra20sig20se.pdf
http://www.skogeniskolan.se/node/7#
http://www./
http://www.twitter.com/skogeniskolan


Skogen i Skolans läromedel lär
eleverna om skogen och
allemansrätten
Publicerat: 6/5 2014

Skogen i Skolans affisch visar vad Allemansrätten innebär och
övningshäften från åk 1-9. Dessutom har vi häften med
skogliga övningar från förskolan till åk9. Förutom detta finns
också 4 läromedel och två inspirationshäften om skog. Allt
detta kan du antingen skriva ut eller beställa tryckta exemplar
på vår webbplats. Behöver du hjälp med att komma igång kan
du kontakta våra samordnare i de tio regionerna över hela
landet. 

Läs mer

Välkommen till Skogen i Skolans
skrivtävling
Publicerat: 22/4 2014

Skogen i Skolan i samarbete med Skogsstyrelsen utlyser en
skrivtävling för landets elever i år 6-9. Vi vill fortsätta vårt
samarbete med skolan och sprida intresse och kunskap om
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skog. Tävlingen syftar till att ge oss insikt i hur flickor och
pojkar ser på skog och vi vet att eleverna är våra bästa lärare i
att visa hur vi kan bidra till ökad skogskunskap. Vi hoppas
också kunna bidra till ökad måluppfyllelse för skolans
undervisning under åren 6-9. Välkomna med era bidrag! 

Läs mer

Skogen i Skolan lyfter
genusfrågan
Publicerat: 7/5 2014

Tack vare Skogen i Skolan kan elever få tillgång till en egen
skolskog med tillhörande ”skolskogslåda”. Lärare har
dessutom tillgång till uppdaterat och läroplansanpassat
undervisningsmaterial. Skogen i Skolan riktar sig till alla
Sveriges grundskoleelever, men i vår fokuserar de på tjejerna.
Läs mer i artikeln som publicerats i CNV:s nyhetsbrev. /
Centrum för naturvägledning 

Läs mer

Stor satsning på Udeskole i
Danmark
Publicerat: 8/5 2014

I Danmark liksom i Sverige diskuteras hur man ska lyfta
resultaten i skolan, samtidigt som det finns en oro för barnens
stillasittande. För ett par månader sedan presenterades en
stor satsning inom ramen för den danska ”Skolreform 2014” i
samarbete mellan utbildnings- och miljöministrarna i Danmark:
en gemensam satsning på ”udeskole” och naturvägledning. /
CNV 

Läs mer

Ut i skogen tjejer!
Publicerat: 28/4 2014
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Ut i skogen tjejer! En kurs för tjejer som inte har val yrke än
och är nyfikna att jobba med skog. Hålls i Skinnskatteberg,
den 31 juli till 3 augusti. Är du intresserad av naturen? Tycker
du om att vara ute i skogen? Då är vår skogskurs för tjejer
något för dig! Kursen vänder sig till tjejer från 16 år och uppåt
som ännu inte gjort sitt yrkesval inför framtiden. Du behöver
inte ha några tidigare erfarenheter av skog. Allt kommer att
hållas på nybörjarnivå. 

Läs mer

Välkommen till SM I SKOG 2014
Publicerat: 22/4 2014

Tävlingen hålls den 23-24 maj på Gammelkroppa skogsskola,
Filipstad, Värmland. I samband med tävlingen hålls olika
arrangemang under temat Skogens alla värden. Läs mer i
bilagda folder. / Skog och ungdom 
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