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Skogen  i  Skolans  Nationella
kansli  bloggar!
Publicerat:  5/10  2015

Våra  läromedel,  övningar  och  faktasidor  kopplar  till
läroplanerna  och  via  våra  aktiviteter  når  du  dina  mål.  Allt
material  hittar  du  på  vår  webbplats.

Nationella  kansliet,  Region  Mälardalen  och  flera  andra
regioner  har  deltagit  i  Jorden  och  skogen  på  stan  runt  om  i
landet.  

Frågelådan
Vad  är  detta  för  en  trädsort  jag  har  i
trädgården?
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Under  två  dagar  i  september  var  vi  på  Skansen  och  träffade
tolv  klasser  som  fick  praktisk  kunskap  om  skog  och  fick  vårt
material.  

Verksamhetsledare  Anna  Steinwall  och  Anna  Malmström,
projektledare  Storstadssatsning,  deltog  på  konferensen  Ute  är
inne  i  Linköping  den  17-18/9.  

Den  6-8/10  kommer  det  årliga  Riksmötet  att  anordnas  i
Sundsvall.  

I  oktober  pågår  flera  finaler  i  våra  regioner  för  tävlingen
Skogens  Mästare  för  sjundeklassare.

Den  26-27  oktober  träffar  du  Nationella  kansliet  och  Region
Mälardalen  på  Skolforum!

Följ  oss  gärna  på  Facebook  och  Twitter  samt  prenumerera  på
våra  nyhetsbrev  för  att  följa  allt  som  sker  i  våra  tio  regioner!

Hälsningar
Nationella  kansliet
Gunilla  Häggström,  kommunikationsansvarig,  Anna  Steinwall,
verksamhetsledare  och  Anna  Malmström,  projektledare
Storstadssatsning  

Läs  hela  bloggen!

Frida  Pihl  arbetade  med
naturskydd  i  Ecuador  under  våren
2015
Publicerat:  1/10  2015

länken  Prenumerera.  Du  kan  också
prenumerera  på  vårt  RSS-flöde  eller  följa
oss  via  Facebook  eller  Twitter.
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Att  utbilda  sig  och  arbeta  inom  skog  är  något  som  öppnar
många  möjligheter.  I  våras  gav  jag  mig  ut  på  ett  stort  äventyr
då  jag  åkte  för  att  arbeta  med  naturskydd  i  Ecuador.  Frida  Pihl
är  jägmästare,  skogskonsulent  på  Skogsstyrelsen  och
Regionsamordnare  för  Skogen  i  Skolans  Region  Mälardalen.
Läs  Fridas  berättelse!  

Läs  mer

Öppet  hus  i  Skogens  hus
Publicerat:  28/9  2015

På  fredagen  hade  Stora  Segerstads  Naturbruksgymnasium
öppet  hus  i  sitt  Skogens  hus.  Det  nya  tillskottet  tror  man  gör
skogsutbildningen  till  en  av  landets  mest  moderna.  /  vn.se  

Läs  mer

Skogen  i  Skolan  på  Skansen
Publicerat:  28/9  2015

Nationella  kansliet  och  Region  Mälardalen  träffade  12  klasser
från  årskurs  2-3  på  Skansen  den  15-16  september.  Klasserna
fick  skoglig  kunskap  då  de  räknade  årsringar  för  att
åldersbestämning  och  spelade  trädbingo  med  bilder  på  löv
från  olika  träd.  Som  avslutning  fick  alla  lärare  en  kasse  med
Skogen  i  Skolans  läromedel,  broschyr  om  verksamheten  samt
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ett  informationsblad.  Detta  är  ett  led  i  den  storstadssatsning
som  nu  görs  med  Anna  Malmström  som  projektledare.  Syftet
är  att  nå  ut  med  skoglig  kunskap  till  Stockholms  skolor.  

Läs  mer

Anna  hjälper  stadsbarn  hitta
skogen
Publicerat:  16/9  2015

Det  finns  närmare  tusen  registrerade  skolskogar  i  Sverige.
Bara  fyra  ligger  i  Storstockholm.  Därför  satsar  Skogen  i  Skolan
nu  extra  på  storstaden.  

Läs  mer

Här  öppnas  skogen  upp  för
barnen
Publicerat:  15/9  2015

Fler  barn  ska  lockas  ut  i  skogen.  Därför  har  Öxnegården  satsat
på  en  så  kallad  Vilse-stig  i  motionsspåren.  –  Man  ska  ha
respekt  för  naturen,  men  inte  vara  rädd,  säger  Jörgen
Hafström,  ordförande  i  Friluftsfrämjandet  Öxnegården.  /  Jnytt  

Läs  mer

Välkommen  till  Ute  är  inne  2015!
Publicerat:  14/9  2015
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Plats-Lärande-Integration  i  Linköping  den  17-18  september
2015.  Konferens  om  utomhusbaserat  lärande  med
internationell  utblick  —  från  idéer  till  verklighet!  Utenavet
inbjuder  för  fjärde  gången  till  konferens  om
utomhuspedagogik,  som  hålls  i  Linköping  den  17-18
september,  i  samarbete  med  region  Öst  och  Linköpings
kommun.  400  deltagare  får  under  två  dagar  lyssna  på  ny
forskning  och  inspirerande  föreläsningar  samt  välja  på
närmare  50  olika  workshopsaktiviteter.  Följ  konferensen  på
#utearinne15!  

Läs  mer

I  Andersberg  finns  klassrummet
utomhus
Publicerat:  14/9  2015

På  Andersbergsskolan  är  naturen  alltid  närvarande.  Lektioner
och  föräldramöten  hålls  utomhus.  I  våras  fick  arbetslaget
Tellus  ta  emot  stipendium  för  sin  utomhuspedagogik.  ”Det  är
en  underbar  form  av  lärande  och  man  delar  något  positivt,
naturen”,  säger  huvudläraren  Eva  Waller.  /  Arbetarbladet  

Läs  mer

Anna  Steinwall  för  in
entreprenörskap  i  Skogen  i
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Skolan
Publicerat:  11/9  2015

-  Det  finns  många  likheter  mellan  entreprenörskap  i  skolan  och
Skogen  i  Skolans  verksamhet  såsom  tematiskt  arbete  som  är
verklighetsbaserat  och  lyfter  fram  naturen  som  en  viktig  resurs
kopplat  till  lärande,  säger  Anna  Steinwall  som  är  ny
verksamhetsledare  för  Skogen  i  Skolan.  Anna  har  sedan  tio  år
tillbaka  drivit  ett  flertal  utvecklingsprojekt  inom  offentlig  sektor  i
Uppsala  län.  Från  2012  ansvarade  hon  för  och  drev
"Entreprenörskap  i  skolan"  i  Östhammars  kommun.  Under
hösten  2015  kommer  Anna  att  besöka  Skogen  i  Skolans  tio
regioner.  

Läs  mer

Trätänk
Publicerat:  9/9  2015
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Från  barnens  leksaker  över  skapande  slöjd  till  själva
byggnaderna  –  på  Björkö  Friskola  är  trä  ständigt  närvarande.  

Läs  mer
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