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Verksamhetsledaren har ordet
Publicerat: 7/3 2014

Jag höll ett seminarium där mer än hälften av deltagarna sade
sig vara dittvingade och inte alls på plats av egen fri vilja
och/eller eget intresse. Första tanken; ”oj, oj!”, snabb andra
tanke; ”hoppla!” vilken fortare än kvickt avlöstes av tanke
nummer tre; ”SPÄNNANDE!” 

Hörde så mig själv säga: -Vad roligt, att er lärare valde det här
seminariet och att ni tog plats längst fram i föreläsningssalen,
ni har säkert många frågor om det jag kommer att prata om, så
ni får gärna avbryta mig och ställa dem när de dyker upp.

Det kan tyckas ovanligt med en åhörargrupp bestående av
”dittvingad” publik men i skolans värld är det ofta en sådan
publik lärare möter i sin undervisning. Duktiga lärare talar med
sin publik/elevgrupp och får dem att känna sig värdefulla och
trygga och väcker intresse för det som lärs ut. Det är inte alltid
de får med sig hela gruppen men det minsta av små frön kan
alltid sås och utifrån detta växa till en liten planta som vattnas
och ges näring till att fortsätta utvecklas och förankra sitt
rotsystem med en god värdegrund. 

Vi lever i ett land med en avgiftsfri, obligatorisk skola för alla
barn oavsett kön, religion, kultur, etc. En förmån och en
rättighet! Men självklart med ett ansvar; föräldrar ska se till att
deras barn kommer till skolan, och då utvilade, mätta och väl
förberedda för att ta till sig undervisning, och lärarna ska se till
att eleverna får en god och individanpassad undervisning. Jag
är djupt imponerad av alla lärare som undervisar och för dialog
med sina elever och därigenom utbildar mina egna och andras
barn. 
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Skogen i Skolan vill bidra ytterligare genom att undervisa om
Skog och om hur skolans mål kan nås med Skogen som
klassrum. Detta gör vi genom utbildningsdagar, besök i skolan,
webbinfo, FB och Twitter, och våra fina läromedel. Vi börjar vår
resa i förskolan och rör oss genom hela grundskolan, från
förskoleklass till år 9. Vi berättar mer om detta under flertalet
läromedelsmässor, aktiviteter, seminarium under mars månad. 

För egen del så står Förskoledagarna i Stockholmsmässan på
tur, 12-13 mars. Kom gärna och möt oss så berättar vi mer om
vad vi önskar bidra med till din förskola och skola!

Väl mött!
Åsa Godeau, Verksamhetsledare, Skogen i Skolan

SENASTE NYTT

Idérikt klassrum
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Idérikt klassrum
Publicerat: 5/3 2014

I morse haglade det. Emellanåt droppar det iskallt från träden.
Ett gäng blivande lärare F-3 har dragit på sig stövlarna för att
lära mer om skogen som klassrum i bokbackarna bakom Stora
Torp (där förresten Skogssällskapet tidigare hade kontor). 

Läs mer

Träffa Skogen i Skolans Region
Östra Götaland
Publicerat: 28/2 2014

I mars och april kan du träffa Region Östra Götaland och ta del
av Skogen i Skolans nya läromedel. Den 4 mars på
Inspirationsdag och läromedelsmässa i Kalmar, den 5 mars på
Läromedelsmässa på Yllan i Kristianstad. Den 6 mars träffar
du oss i Lund, den 26 mars i Norrköping, den 27 mars i
Linköping, den 2 april i Helsingborg och den 3 april i Malmö.
Läs mer i vårt kalendarium om respektive evenemang! 

Läs mer
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Utlottning av två
seminariebiljetter till
Förskoledagarna
Publicerat: 26/2 2014

Skogen i Skolan träffar du i monter T:55 på Förskoledagarna
12-13/3. Vi lottar ut två seminariebiljetter till Förskoledagarna
12-13/3. Gå till vår Facebook-sida och läs mer! Först till
kvarn... 

Läs mer

Elever i närkontakt med skördare
Publicerat: 24/2 2014

I Trehörningsjö hugger man skog kring elljusspåret. Många
skolelever tycker det är dumt. SCA möter dem under en
förmiddag för att informera om vad som händer. / Allehanda.se

Läs mer

Träffa Skogen i Skolan i monter
T:55 på Förskoledagarna
Publicerat: 20/2 2014

Den 12-13 mars träffar du Skogen i Skolans Nationella kansli
och Region Mälardalen i monter T:55 på Förskoledagarna på
Stockholmsmässan i Älvsjö. Vi har nyligen producerat ett
läromedel med övningar för förskolan och besökare i vår
monter får en kasse med läromedel, information om Skogen i
Skolan och en burk med granfrön. Vi lottar ut två
seminariebiljetter - först till kvarn! Gå till vår Facebook-sida och
anmäl dig! 
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Läs mer

Från skola till yrkesliv
Publicerat: 18/2 2014

En yrkesutbildning är en utbildning som leder till ett yrke inom
ett specifikt område. Här finns information om yrkesutbildning
på gymnasial nivå och länkar vidare till eftergymnasial
yrkesutbildning både i Sverige och Europa. Bland dessa
utbildningar finns flera inom skogssektorn som du kan välja
när du vill arbeta med skog, papper, trä m.m. / Skolverket 

Läs mer

Framtidens snickare kommer från
Borlänge gymnasieskola
Publicerat: 11/2 2014

Skogssektorn erbjuder många olika utbildningar och yrkesval
som t.ex träbyggande och träkunskap. Borlänge kommun ska i
samarbete med Falu kommun, Framtidsmuseet och
Högskolan Dalarna driva projektet ”Energieffektivisering och
materialval” på bland annat Hushagsgymnasiet i Borlänge.
Ljungbergsfonden har beviljats 900 000 kronor till projektet. Ett
av målen med satsningen är att de kommunala
gymnasieutbildningarna ska vara ledande i Sverige när det
kommer till träbyggande och träkunskap. Elever som går
teknikprogram eller bygg- och anläggningsprogram ska få den
kompetens som krävs för energieffektivt byggande i trä. /
Borlänge kommun 

Läs mer

Skogen i Skolans film om hur
man använder skogen som
klassrum
Publicerat: 5/2 2014
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Filmen visar en skolklass på en lektion ute i sin skolskog där
läraren ger uppgifter till eleverna. Skogen i Skolans metodik är
utomhuspedagogik och vi erbjuder skolskogar där den kan
praktiseras. Vi har också läromedel, övningar och faktablad
som finns tillgängliga på vår webbplats. 

Läs mer

Lär barnen mer om skog!
Publicerat: 31/1 2014

Allt fler ungdomar växer upp i städerna. Nu behöver de lära sig
mer om skog och skogsbruk. Och alla skogsbrukare kan hjälpa
till genom att sprida utomhuspedagogiken till skolorna, menar
Åsa Godeau. Erbjud läromedel och skolskogar till dina barns
skola! 

Läs mer

Lär barnen mer om skog!
Publicerat: 31/1 2014

Allt fler ungdomar växer upp i städerna. Nu behöver de lära sig
mer om skog och skogsbruk. Och alla skogsbrukare kan hjälpa
till genom att sprida utomhuspedagogiken till skolorna, menar
Åsa Godeau. Erbjud läromedel och skolskogar till dina barns
skola! 

Läs mer
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Skogen i Skolans läromedel visar
hur du använder skogen som
klassrum
Publicerat: 31/1 2014

Skogen i Skolans läromedel visar hur du använder skogen
som klassrum, har skogen som verktyg och tar med skogen i
skolans lokaler. Läromedlen vänder sig till förskoleklass, F-3,
4-6 och 7-9, och de är anpassade efter läroplanerna för
förskolan och grundskolan. Vårt fokus är på skogens alla
värden, hållbart lärande, utomhusundervisning och
skolskogsarbete. Vi hjälper dig med lärarutbildningar och att
ordna en egen skolskog. 

Läs mer

Framtidsresan lockar unga till
skogsarbeten
Publicerat: 30/1 2014

Det finns en oro i skogsbranschen att kompetens ska försvinna
och att unga människor inte vill utbilda sig till att arbeta i
skogen. Därför besöker nu skogsindustrin skolor i ett projekt
som kallas Framtidresan, för att locka de unga till skogen. / SR
P4 Dalarna 

Läs mer

Föreningen SKOGEN, Box 1159, 111 81 Stockholm | Tel: 08-412 15 00, fax: 08-412 15 10
skogeniskolan.se | info@skogeniskolan.se
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http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=10078699&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Flaromedel%2Ffilmer-och-bildspel
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=10078699&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Ffaktasidor%2Fcase-forest
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=10078699&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Frss
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=10078699&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fskogeniskolan%2F304266249585749
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=10078699&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Ftwitter.com%2F%23!%2FSkogeniSkolan
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=10078699&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=10078699&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se







