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SENASTE NYTT

Skogsriketkonferensen: Skogen i Skolan får extra resurser

Region Västra Götaland utlyser tävling och utbildar lärare

Skogskurs för tjejer – en satsning för hela skogssektorn

Ensam tjej i skogsklassen

Medicinska bevis för att naturen läker

Skogen i Skolans nya nyhetsbrev
Publicerat: 1 mars 2012

Allt material flyttades från gamla till nya webbplatsen innan
årsskiftet och nu lanserar vi nyhetsbrevet med annan design
och funktioner i ett nytt verktyg.

Vi ser över Skogen i Skolan riks
Hur kan vi stärka flickors intresse för skogen? Hur kan
pedagogiken bli mer evidensbaserad? Kan vi samverka bättre
med ”Sveriges bästa prao”, ”Grönt yrkesval” och andra

Frågelådan
Vad göra med rotvälta?

 

Läs svaret

SOCIALA MEDIER
Du kan prenumerera på Skogen i Skolans
nyhetsbrev genom att gå till länken
Prenumerera. Du kan också prenumerera på
vårt RSS-flöde eller följa oss via Facebook
eller Twitter.
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med ”Sveriges bästa prao”, ”Grönt yrkesval” och andra
skogsresurser som finns för skolan? Det finns många frågor vi
hela tiden måste ställa oss för att Skogen i Skolan ska vara en
tillgång i elevernas lärande och utveckling.

Just nu arbetar vi med att utveckla rikskansliet. Vi siktar på ett
bra stöd till lärare och skolskogar och även på en långsiktig
ekonomisk planeringshorisont. Mycket kan också göras på
webben där sociala medier blir viktigare och de pedagogiska
resurserna allt mer tillgängliga.

Till sommaren ska en ny plan för rikskansliet vara klar.
Eftersom verksamhetsledaren Birgitta Wilhelmsson vid
årsskiftet började arbeta med andra arbetsuppgifter på Umeå
universitet - kvalitetssäkring i lärarutbildningen - hålls tjänsten
öppen tills planen är klar. Till dess går det bra att kontakta den
ideella Föreningen Skogen där rikskansliet ligger.

Webbplats och nyhetsbrev: Gunilla Häggström,
gunilla.h@skogen.se. Övrigt: vd Bengt Ek, bengt@skogen.se

Skogsriketkonferensen: Skogen i
Skolan får extra resurser
Publicerat: 23/2 2012

Regeringen och Skogsstyrelsen uppmärksammar Skogen i
Skolan som i år får extra resurser. Regeringsuppdraget gäller
att utveckla insatser inom Skogen i skolan för att särskilt öka
flickors intresse för det skogliga området. - Jag kan också
avslöja en liten, men god nyhet. Det omtyckta projektet
Skogen i Skolan får i år extra resurser till sin verksamhet.
Detta tack vare mina medarbetares idoga arbete med att

http://www.skogssverige.se/sv/node/2802
http://www.skogeniskolan.se/node/7#
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förankra Skogsriket på övriga departement i regeringen, denna
gång utbildningsdepartementet i satsningar för ökad
jämställdhet, sa Eskil Erlandsson. Dessutom presenterades ett
nytt pris, Skogsbarometern och Monica Stridsman, gd
Skogsstyrelsen informerade om olika former av stöd som för
företagare inom skogssektorn.

Läs mer

Region Västra Götaland utlyser
tävling och utbildar lärare
Publicerat: 21/2 2012

Den 7 februari hade Region Västra Götaland ett
styrgruppsmöte på Navet Sciencecenter i Borås. På mötet
rapporterade regionsamordnaren Daniel Thorell om
genomförda aktiviteter under 2011 och vad man planerar
under 2012. Det innebär till exempel att man kommer att
kontakta högskolor och lärarutbildningar där Skogen i Skolan
inte är involverade och erbjuda skogsdagar eller studiebesök
för lärarstudenter. Dessutom kommer det att bli en tävling om
vilka skolor som har de bäst uppdaterade skolskogssidorna på
Skogen i Skolans webbplats.

Läs mer

Skogskurs för tjejer – en satsning
för hela skogssektorn
Publicerat: 27/2 2012

Skogskurs för tjejer är ett projekt som drivs av Fakulteten för

http://www.skogeniskolan.se/nyheter/region-vastra-gotaland-utlyser-tavling-och-utbildar-larare
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skogsvetenskap, SLU, där syftet är att bredda rekryteringen till
SLU:s skogliga utbildningar Jägmästare (Umeå) och
Skogsmästare (Skinnskatteberg). Det primära målet är att få
en jämnare könsfördelning, det sekundära är att locka fler
tjejer som saknar en direkt skoglig anknytning och som
kommer från storstadsregionerna. Lyckas vi med det kan hela
skogssektorn gynnas på sikt och vi hoppas därför att kursen
kommer att stöttas upp av hela näringen. Kursen går för fjärde
året i rad den 2-5 augusti 2012 och vänder sig till tjejer från 16
år och uppåt som ännu inte gjort sitt yrkesval inför framtiden.
Det behövs inte några tidigare erfarenheter av skog. / SLU

Läs mer

Ensam tjej i skogsklassen
Publicerat: 7/2 2012

På landets gymnasiala skogsutbildningar går det i snitt en tjej i
varje klass. På de eftergymnasiala yrkesutbildningarna är det
lite bättre: runt 15 procent. På jägmästarutbildningen på SLU
utgör tjejerna en tredjedel av studenterna. / Skogsaktuellt

Läs mer

Medicinska bevis för att naturen
läker
Publicerat: 26/1 2012

Att ha möjlighet att motionera i en fridfull natur, gärna lövskog,
är mycket viktigt för dagens stressade människor. Det har
Matilda Annerstedt konstaterat i sin avhandling vid SLU.
Återhämtning från stress blev mer effektiv i en virtuell
skogsmiljö med fågelkvitter m.m. än i en lugn inomhusmiljö
utan naturljud. Läs mer på slu.se.

Läs mer
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