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Vision  2050  -  alla  vill  jobba  i
skogssektorn
Publicerat:  27/5  2014

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.  

Läs  några  av  exemplen  från  mitt  föredrag!

Månadens  övning  -  räkna  med
träd
Publicerat:  27/5  2016

Under  våren  växer  trädet  snabbt  och  cellerna  i  veden  blir
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bredare  och  ljusa  –  vilket  är  den  ljusa  delen  av  årsringen.
Under  sensommaren  och  tidiga  hösten  växer  trädet
långsammare  och  vedcellerna  blir  mörkare  och  kompaktare.
Ett  år  motsvaras  alltså  av  en  ljus  och  av  en  mörk  ring.  Enklast
är  det  att  välja  att  räkna  antingen  den  ljusa  eller  den  mörka
ringen.  

Gå  till  övningen!
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Träd  är  viktiga!  Se  barnens
utställning  på  Culturum  23  maj  –
10  juni
Publicerat:  27/5  2016

Träd  är  viktiga!  Under  2016  är  det  just  träden  som  står  i  fokus  i
arbetet  med  att  öka  den  biologiska  mångfalden  i  staden.  Barn  i
flera  skolor  och  förskolor  har  adopterat  träd  och  du  kan  se
deras  utställning  23  maj  –  10  juni  på  Culturum.  /  Nyköpings
kommun  

Läs  mer

Vad  gjorde  ni  med  vinsten  i
Skogens  Mästare?
Publicerat:  25/5  2016
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Marie  Wilhelmsson  är  lärare  i  svenska,  SO  och  matematik  på
Funäsdalens  skola  i  Härjedalen.  Klassen  vann  tävlingen
Skogens  mästare  för  åk  7  för  Skogen  i  Skolans  region
Jämtland  under  2015.  Marie  berättar  om  hur  det  gick  till  och
vad  de  ska  göra  för  vinstpengarna.  

Läs  mer

Vandra  med  kidsen  -  en  del  av
Vandringens  år  i  Skåne
Publicerat:  25/5  2016

När  Region  Skåne  bjuder  in  till  Vandringens  år  och
inspirationsdagar  runt  om  i  Skåne  är  Fulltofta  Naturcentrum  en
av  platserna.  Den  5  juni  bjuds  familjer  in  till  Vandra  med  kidsen
–  en  heldag  med  aktiviteter  och  vandringar  för  familjer.  /
Stiftelsen  Skånska  Landskap  

Läs  mer

Inspiationsdagar  -  Skog  och
Rovdjur
Publicerat:  24/5  2016

Vill  du  jobba  med  skog  och  rovdjur  i  skolan?  Det  finns
fortfarande  platser  kvar  till  våra  två  inspirationsdagar  -  i  Järvsö
den  15  juni  och  i  Gävle  den  19  augusti.  Eller  anmäl  dig  till  vår
tvådagarskurs  v  44.  

Läs  mer
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Skog  på  schemat  för  många
elever  denna  vecka
Publicerat:  18/5  2016

Skogsrika  Värmland  bjuder  in  elever  på  bred  front  i  dag  och  i
morgon.  3  300  elever  deltar  i  Skogens  dagar  i  Karlstad.
Bjärstadsskolan  intill  Skoghalls  Bruk  i  Hammarö  går  steget
längre  och  har  skogen  på  schemat  hela  veckan.  –  Vi  bygger
upp  ett  stort  aktivitetsfält  med  stationer  kring  fyra  olika  teman
som  klasserna  valfritt  får  besöka  under  vägledning  av
studenter  från  Gammelkroppa  skogsskola,  säger  Jens  Meyer,
Regionsamordnare  Skogen  i  skolan./  Skogsland  

Läs  mer

Spännande  lektioner  i  naturen
Publicerat:  17/5  2016

Lummiga  skogsbackar,  porlande  bäckar,  spännande  insekter.
Utomhuspedagogik  är  perfekt  en  solig  dag  i  maj.  /
Bohusläningen  

Läs  mer

Stora  Enso  arrangerar
skogsvecka  tillsammans  med
Bärstadsskolan  i  Värmland
Publicerat:  17/5  2016

Idag  invigdes  en  skogsvecka  på  Bärstadsskolan,  Hammarö
kommun  i  Värmland.  Skogsveckan  sker  i  samarbete  med
Stora  Enso.  Skolans  förstaklassare  invigde  temaveckan
genom  att  plantera  granar  runt  skolan.  Skolan  är  granne  med
Stora  Ensos  kartongbruk  Skoghalls  Bruk.  /  Stora  Enso  

Läs  mer

Forskare  vässar  skolarbetet
Publicerat:  17/5  2016

På  fem  skolor  i  Skåne  kan  lärare  bjuda  in  forskare  att
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medverka  i  elevernas  skolarbeten.  Så  kallade  husforskare
kommer  till  skolan  vid  flera  tillfällen  under  läsåret  och  är  en
resurs  för  både  elever  och  lärare.  Samverkansmodellen,  som
utvecklats  av  Forskningsnätet  Skåne,  har  nu  utvärderats  av
Vetenskap  &  Allmänhet.  Resultaten  visar  att  aktiviteterna  kan
bidra  till  att  ge  elever  större  vetenskaplig  förståelse  och
förmåga.  /  Vetenskap  &  allmänhet  

Läs  mer

Välkommen  till  en  inspirerande
skolskogsdag
Publicerat:  12/5  2016

MED  SKOLSKOGEN  SOM  KLASSRUM  I  Torstas  nya
skolskog  kommer  ni  att  få  prova  på  stationer  som  används  för
att  träna:  -  kommunikativ  förmåga,  begreppsförmåga,
samarbetsförmåga,  samt  problemlösningsförmåga  -  ledarskap
Premiär  för  Torstas  nya  naturstig  där  man  får  lära  sig  om:  –
skogens  olika  ekosystem,  skogliga  kretslopp  samt  om  skogen
som  ekosystem  Dagen  till  ära  bjuder  vi  också  på  en
föreläsning  "Möjligheternas  skog  -  för  tjejer  och  killar!  "  med
Helena  Österlind  

Läs  mer

Tretusen  elever  i  nyskapande
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projekt
Publicerat:  9/5  2016

Tusentals  skånska  elever  är  på  väg  ut  till  Fulltoftaskogen  och
En  dag  i  ekens  magiska  värld  –  ett  unikt  projekt  där  kulturens
värld  och  kulturpedagogik  får  möta  naturen  och
utomhuspedagogiken.  −  Drama  och  musik  skapar
engagemang,  genom  en  fantasifull  berättelse  hjälper  vi
eleverna  att  se  samband  och  ta  till  sig  ny  kunskap,  säger  Åsa
Johansson,  utomhuspedagogisk  verksamhetschef  på
Stiftelsen  Skånska  Landskap.  /  Stiftelsen  Skånska  Landskap  

Läs  mer

Mästarprov  med  timmer
Publicerat:  4/5  2016

Skoterföraren  kan  behöva  chansa  för  att  vinna  SM.  –  Det  är  en
synd  i  skogen,  påpekar  Johan  Larsson,  instruktör  vid
Naturbruksgymnasiet  Södra  Viken.  /  VF.se  

Läs  mer
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