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Fritidspedagogers  vision  av  gott
samarbete
Publicerat:  4/3  2016

Antologin  Fritidshemmet  och  skolan  beskriver  det
gemensamma  uppdraget  och  ger  relevant  läsning.  De  17
texterna  utgör  en  lättillgänglig  blandning  där  tyngre  teoretiska
kapitel  varvas  med  konkreta  exempel  från  praktiken.
Engagerade  lärare  och  fritidspedagoger  visar  hur  former  för
samarbete  kan  se  ut  inom  områden  som  utomhuspedagogik,
mediapedagogik,  matematik,  språkutveckling  och  social
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utveckling.  /  Lärarnas  nyheter  
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PRESSINBJUDAN:
Landshövdingen  bjuder
anslutning  100  på  tårta!
Publicerat:  1/3  2016

Häng  med  oss  och  fira  att  100  organisationer  redan  har
anslutit  sig  till  Ett  jämställt  Värmland,  bl.a  Skogen  i  Skolan
Region  Värmland.  Onsdag  2  mars  klockan  10:00  ses  vi  utanför
Kristinehamn  Conference  Centre  (Västerlånggatan  21)  där
Landshövdingen  Kenneth  Johansson  ska  bjuda  den  hundrade
anslutningen  på  tårta!  Vem  anslutning  100  är  avslöjar  vi  först
då.  /  Länsstyrelsen  Värmland  

Läs  mer

Besök  ett  naturum
Publicerat:  1/3  2016

Naturum  finns  över  hela  Sverige.  De  är  öppna  för  alla  och  är
en  möjlighet  för  alla  åldrar  att  lära  sig  mer  om  natur  och  miljö.
Naturum  fungerar  som  en  port  till  naturen.  I  ett  naturum  får  du
veta  mer  om  de  djur,  växter,  geologi  och  kulturhistoria  som
format  det  område  du  befinner  dig.  /  Naturvårdsverket  

Läs  mer

Förbundet  Skog  och  Ungdom
arrangerar  SM  I  SKOG
Publicerat:  26/2  2016
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SM  I  SKOG  är  en  tävling  i  praktisk  färdighet  och  teoretisk
kunskap  för  Sveriges  skogsintresserade  som  går  av  stapeln
den  27-28  maj  2016  på  Osby  Naturbruksgymnasium.
Tävlingen  sker  i  två  klasser:  Skolklassen,  med  elever  från
skogliga  program  på  naturbruksgymnasier  och  SM-klassen  för
verksamma  skogsbrukare,  entreprenörer  och  andra
intresserade.  /  Förbundet  Skog  och  Ungdom  

Läs  mer

Inspirationsdag  Kristianstad  22
mars.  Välkomna!
Publicerat:  24/2  2016
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Japanskt  besök  i  Dansäters
skolskog
Publicerat:  24/2  2016

Motala  kommun  är  en  av  kuggarna  när  svensk
utomhuspedagogik  går  på  export  till  Japan.  Under  tisdagen
fick  Dansäterskolan  och  förskolorna  Bondebacka  och  Parken
besök  av  en  japansk  grupp.  –  Det  är  jätteroligt  att  få  visa  upp
vår  verksamhet,  säger  rektor  Birgitta  Larsson.  /  Motala
kommun  

Läs  mer

Smakrik  pedagogik  i  Borensberg
Publicerat:  24/2  2016

Utomhusaktiviteter  med  nygräddade  våfflor,  grädde  och  sylt.
Det  föll  en  grupp  utländska  besökare  som  gästade  Borensberg
under  tisdagen  i  smaken.  /  MWT.se  

Läs  mer

Skogen  på  recept
Publicerat:  23/2  2016
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Sedan  hösten  2015  finns  en  kommitté  vid  Kungliga  Skogs-  och
Lantbruksakademien,  KSLA,  med  fokus  att  identifiera
affärsmöjligheter  kring  ekosystemtjänster.  Sveaskog  är
representerat  i  kommittén  genom  forsknings-  och
utvecklingschefen  Ann-Britt  Edfast  som  är  ordförande  och
affärsutvecklare  Jessica  Nordin  som  är  ledamot.  /  Sveaskog  

Läs  mer

Friluftslivspolitiken  måste
granskas
Publicerat:  22/2  2016

Sverige  fick  sin  första  friluftslivspolitik  år  2010.  Den  var
efterlängtad  och  det  var  både  klokt  och  förutseende  av
regeringen  att  sätta  ned  foten  och  ta  fram  en  sådan.  Nu
återstår  att  leva  upp  till  den  politik  som  bidrar  till  ökat
välbefinnande  och  folkhälsa.  /  LT.se  

Läs  mer

Människans  spår  i  landskapet
Publicerat:  16/2  2016

Hur  hittar  man  berättelserna  om  människan  och  naturen  i
landskapet?  För  dig  som  vill  lära  dig  mer  om  hur  man  hittar
dessa  berättelser  arrangerar  CNV  i  samarbete  med  Centrum
för  biologisk  mångfald  -  ett  seminarium  om  Människans  spår  i
landskapet.  /  Centrum  för  naturvägledning,  SLU  

Läs  mer
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