
Informationsbrev oktober 2011 
Full fart i Skogen i Skolan! 

Ute är inne 2011 

Just nu pågår ett samarbete mellan Skogen i Skolan, SkogsSverige på Internet och Föreningen Skogen 
med avsikt att ta fram tre helt nya webbplatser. Vår nya sida kommer bli mer interaktiv med spännande 
innehåll och nyheter för er. Webbsidan lanseras inom kort och ansvarig för sidan blir Gunilla Häggström 
som tillträder som ny webbredaktör i november. Under tiden den nya sidan läggs upp kan möjligen vissa 
driftsstörningar uppstå och vi hoppas att ni har överseende med dessa! 
 
En del andra förändringar äger också rum inom snar framtid. Från och med årsskiftet övergår det 
nationella kansliet för Skogen i Skolan till att bli en naturlig del i Föreningen Skogen. Bengt Ek, VD för 
Föreningen Skogen, blir därmed ytterst ansvarig för verksamheten. Alla dessa förändringar hoppas vi i 
ännu högre grad ska främja den framtida utvecklingen av Skogen i Skolans verksamhet - men vi är 
självklart beroende av alla er ute i landet! Saknar du något hos Skogen i Skolan, eller har du bra idéer på 
vad som i framtiden skulle kunna utvecklas av oss? Tveka inte att ta kontakt! 

Konferensen "Ute är inne" arrangerades för tredje gången, denna 
gång i Malmö, med temat mångfald och lärande i stadens natur- och 
kulturmiljö. 
 
Drygt 900 personer tog del av både nya och beprövade verktyg för 
lärande i lokal skolutveckling - med närmiljön som lärmiljö. De 
flesta av dessa var pedagoger från förskola upp till gymnasiet men 
ett antal planerare och arkitekter med intresse för utemiljöer för 
barn och ungdomar deltog också i konferensen som erbjöd både 
föreläsningar och praktiska workshops utomhus. 
 
Skogen i Skolan var en av de arrangerande organisationerna inom 
det nationella nätverket Utenavet och på vår webbplats kan du läsa 
mer om konferensen och se bildspel från dagarna.  

Om du inte redan har utforskat 
allt material som finns samlat på 
Skogen i Skolans webbplats vill 
vi tipsa dig om att göra det! 
 
Här kan du hitta nya spännande 
övningar och ett stort antal 
faktablad som du fritt får 
använda i din undervisning! 
 
Här finns också material i form 
av läromedel som kan beställas 
direkt till din skola. Varför inte 
satsa på ett temaarbete om skog 
under nästa termin! 

Sprid Skogen i Skolans 
informationsbrev!  

Känner du någon som också 
borde få information från Skogen 
i Skolan? Skicka det här 
informationsbrevet vidare till 
kollegor och vänner och 
uppmana dem att registrera sig 
för ett alldeles eget brev via vår 
webbplats! 
 
www.skogeniskolan.se/infobrev  

Härliga hösthälsningar! 
Skogen i Skolans nationella kansli 

Läromedel, övningar 
och faktablad 

http://www.skogeniskolan.se/infobrev

