
Informationsbrev 
Nytt läromedel i serien 

Ute är Inne 2011 

Tidigare har tre böcker i Skogen i Skolans läromedelsserie om 
skogen släppts. �”Boken om skogen�” är en grundbok som innehåller 
lite av varje om skogen. Den är tänkt för barn från 10 år och uppåt.  
�”Skogen och klimatet�” och �”Skogens produkter�” är 
fördjupningshäften som passar bäst för lite äldre barn.  
 
Nu har det fjärde fördjupningshäftet producerats - �”Skogen och 
samhället�”! Fördjupningshäftet vill visa att skogen är viktig för dig, 
för oss och för alla, men att den kan vara viktig på olika sätt. I 
häftet presenteras bland annat ett antal case som vi hoppas ska ge inspiration till diskussion och lust att 
söka mer information kring skogens alla värden! Fördjupningshäftet passar bäst för lite äldre barn. I och 
med detta häfte är läromedelsserien komplett! Läromedlet säljs via vår hemsida. 

För tredje gången arrangerar Skogen i Skolan, genom Utenavet,  
konferensen Ute är inne - och den här gången är mötesplatsen 
Malmö!!  
 
Temat är mångfald och lärande i stadens natur- och kulturlandskap 
och stadens utemiljö kommer vara i centrum.  Många inslag och 
mycket inspiration kommer också att hämtas från havet, 
kulturlandskapet, parker och torg och andra slags spännande platser. 
Som tidigare år är syftet att bjuda på såväl tankeväckande talare och 
idérika workshops, berikande upplevelser och möten. 
 
Konferensen är till för skolledare, pedagoger och övrig personal inom förskola, grundskola och 
gymnasieskola, samt lärarutbildningar och skolhälsovården men till 2011 års konferens är även ideellt 
engagerade exempelvis inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete, natur- och kulturvägledning,  
landskapsarkitekter, arkitekter, planerare och andra som arbetar med utvecklande utemiljöer för barn och 
unga mycket välkomna att delta.  
 
Redan nu kan du göra en intresseanmälan på hemsidan www.utenavet.se. Just nu får den som gör en 
intresseanmälan till konferensen en fribiljett till Skolforum 2010 - som äger rum 1-3 november 2010 
vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Fribiljetten kommer skickas till din e-postadress då intresseanmälan är 
gjord. Vi hoppas att alla som besöker mässan kommer till Utenavets monter för att få veta mer om 
konferensen och annat aktuellt inom området. 

Kurser under hösten 
Du har väl inte missat att anmäla dig till någon av höstens kurser? Om du vill lära dig 
mer om undervisning ute, gå en kurs om skog och rovdjur eller lära dig mer om flow 
learning är det bara att kika in på vår hemsida och leta dig fram till 
�”Kurs och konferens�”! 

http://www.utenavet.se


Ansök om medel till din skolskog 

6BUppdatera din skolskogsprofil 

Skogsbruket i Jämtlands län delar ut bidrag till investeringar i skolskogen. Alla skolor med skolskog i 
Jämtlands län kan skicka en ansökan till Skogen i Skolan Jämtlands län. Ange i ansökan vad ni har för 
planer på investeringar i er skolskog. Hela summan som söks ska användas till investeringar och inte till 
verksamhet. Skolor som söker bidrag ska ha en skriftlig överenskommelse med markägaren som visar 
att skolan har rätt att nyttja skogen som skolskog. 
 
Skogsbruket i Västerbottens län delar ut bidrag till investeringar i, och nystart av skolskogar. Alla sko-
lor med skolskog i Västerbottens län, eller skolor som önskar starta upp en ny skolskog kan skicka en 
ansökan till Skogen i Skolan Västerbottens län. Hela summan som söks ska användas till investeringar 
och inte till verksamhet. Skolor som söker bidrag ska ha en skriftlig överenskommelse med markägaren 
som visar att skolan har rätt att nyttja skogen som skolskog. 
 
Mall till en överenskommelse finns att ladda ner på Skogen i Skolans hemsida. 
 
Kontakt Skogen i Skolan, Jämtland: Mona Thorsson, thorssonmona@gmail.com 
Kontakt Skogen i Skolan, Västerbotten: Erika Nilsson, ac@meraskog.se 

Visst vet du att du kan gå in och lägga till mer information och några bilder om din skolas skolskog i 
vår skolskogsdatabas? Om du vill veta mer, eller har glömt ditt lösenord, hör av dig till oss på kansliet 
så hjälper vi dig!  

Sprid Skogen i Skolans informationsbrev!  
Känner du någon som också vill ha information från Skogen i Skolan - skicka detta e-brev vidare till 
kollegor och vänner och uppmana dem att registrera sig för ett alldeles eget informationsbrev via vår 
hemsida! 
 
www.skogeniskolan.se/infobrev  

Kontakt Skogen i Skolan, nationellt kansli 
Umeå School of Education kansli 
Umeå universitet 
901 87 Umeå 
 
 
 
 
Erika Nilsson 
erika.nilsson@adm.umu.se 

 
www.skogeniskolan.se 

http://www.skogeniskolan.se/infobrev

