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Tack  för  besöket  i  vår  monter  på
Skolforum!
Publicerat:  13/11  2015

Nationella  kansliet  och  Region  Mälardalen  träffade  650  lärare,
lärarstudenter,  studie-  och  yrkesvägledare  samt  skolledare  på
Skolforum  den  26-27  oktober  2015.

Skogen  i  Skolan  delade  montern  Utomhustorget  med  fyra
andra  aktörer  som  också  praktiserar  utomhuspedagogik.  Alla
som  besökte  oss  fick  en  SiS-kasse  med  vårt  material,  dvs
exempel  på  våra  läromedel  som  kopplar  till  läroplanen,  en
broschyr  om  vår  verksamhet  och  om  tävlingen  Skogens
Mästare  för  sjundeklassare  samt  läromedlet  Skogen  och
klimatet.

Från  Nationella  kansliet  deltog  verksamhetsledare  Anna
Steinwall,  Anna  Malmström  som  är  projektledare  för
Storstadsprojektet  samt  Gunilla  Häggström,
kommunikationsansvarig.  Från  Region  Mälardalen  deltog
Regionsamordnare  Frida  Pihl  och  hennes  kollega  Staffan
Dackman.

FRÅGELÅDAN

Varför klarar sig barrskog
bättre i kallare klimat än
lövskog? 
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Frida  och  Staffan  höll  i  workshopen  Övningar  i  skolskogen  där
deltagarna  fick  prova  på  praktiska  övningar  från  våra
läromedel  och  från  Skolskogslådan.

Vill  du  ha  kontakt?

Frida  Pihl,  Regionsamordnare,  frida.pihl@skogsstyrelsen.se
Anna  Malmström,  projektledare,  anna.malmstrom@skogen.se
Mer  information  hittar  du  på  vår  webbplats!

Hälsningar

Gunilla  Häggström,  kommunikationsansvarig,  Anna  Steinwall,
verksamhetsledare  samt  Anna  Malmström,  projektledare  
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Under  en  dag  samlades  ett  tjugotal  lärare  för  att  få  inspiration
och  kunskap  kring  skogen  och  hur  man  kan  använda  den  som
verktyg  för  att  nå  målen  i  skolan  samt  fick  ta  del  av
tankeväckande  information  om  våra  rovdjur.  Kursdagen  är  ett
nytt  samarrangemang  mellan  Skogen  i  Skolan  och
Rovdjurscentrum,  Designtorg  Trä  och  deltagarna  var  överlag
mycket  nöjda  med  dagen.  

Läs  mer

Dags  att  kora  Skogens  mästare  i
Västernorrland
Publicerat:  10/11  2015

Onsdagen  den  11  november  avgörs  tävlingen  Skogens
Mästare  för  andra  året  i  rad  i  Västernorrland.  Finalen  går  av
stapeln  på  Skedomskolan  i  Sollefteå.  

Läs  mer

Skogen  i  Skolan  mötte  650
besökare  på  Skolforum
Publicerat:  9/11  2015
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Den  26-27  oktober  mötte  Skogen  i  Skolans  nationella  kansli
och  Region  Mälardalen  650  lärare,  skolledare  och  studie-  och
yrkesvägledare  på  Skolforum  på  Stockholmsmässan.
Utomhustorget  delades  med  fyra  andra  aktörer  som  också
använder  utomhuspedagogik  som  metod  för  att  förmedla
kunskap  om  skog  och  natur.  Skolforum  besöktes  av  7100
besökare  där  de  som  besökte  oss  fick  en  kasse  med  våra
läroplansanpassade  läromedel.  Workshopdeltagarna  fick
prova  på  ett  antal  av  våra  praktiska  övningar.  Vi  tackar  alla
våra  besökare  för  trevliga  möten!  

Läs  mer

Finalen  i  Skogens  Mästare  för
Region  Mälardalen
Publicerat:  28/10  2015

Futuraskolan  Rådan  från  Sollentuna,  Fredsborgskolan  klass  7
EPSILON  från  Åkersberga  och  Uppsala  Musikklasser,  klass  7
A  samt  klass  7  BC  hade  kvalificerat  sig  till  finalen  för  Skogens
Mästare.  Tävlingen  tog  plats  på  Ösby  naturbruksgymnasium  i
Sala,  Västmanland.  Dagen  inleddes  med  teoretiskt  prov  med
skogliga  frågor  och  om  Allemansrätten.  Skogens  Mästare
arrangeras  i  flera  av  Skogen  i  Skolans  regioner  och  vänder  sig
till  sjundeklassare.  
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Läs  mer

Ålidhemsskolan  försvarade  titeln
Publicerat:  27/10  2015

Efter  en  tuff  dags  tävlande  och  slutligen  väldigt  jämna  resultat
försvarade  Ålidhemsskolan,  7A,  titeln  Skogens  mästare  i
Västerbotten  från  förra  året.  

Läs  mer

Skogen  i  Skolans  Riksmöte  6-8
oktober  2015
Publicerat:  27/10  2015
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Varje  år  träffas  regionsamordnare,  nationella  kansliet  och
nationella  styrgruppen  på  ett  riksmöte.  Detta  år  arrangerade
Region  Västernorrland  och  Västerbotten  mötet  som  tog  plats  i
Sundsvall.  Temat  var  "Delade  erfarenheter  ger  bättre  insikter"
vilket  innebar  kvalitetssäkring  av  Skogen  i  Skolans  aktiviteter
samt  att  planera  aktiviteter  med  "genusglasögon".  

Läs  mer

Vilka  blir  Skogens  mästare  i
Västerbotten?
Publicerat:  23/10  2015

På  onsdag  är  det  dags  -  då  koras  vinnarna  av  titeln  Skogens
mästare  i  Västerbotten!  

Läs  mer
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För  naturpedagogen  är
uterummet  bästa  skolsalen
Publicerat:  22/10  2015

I  Göteborg  finns  närmare  60  uteklassrum  och  över  30
skolskogar.  Anette  Wigeborn  Bergström  är  naturpedagog  och
jobbar  för  att  barn  och  ungdomar  på  Göteborgs  skolor  och
förskolor  ska  komma  närmare  naturen  och  bedriva  en  del  av
sin  undervisning  utomhus.  (pdf)  /  Västtrafik.se  

Läs  mer
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