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Välkommen  till  Skogen  i  Skolans
monter  A15:25  på  Skolforum!
Publicerat:  20/10  2015

Skogen  i  Skolans  Nationella  kansli  och  Region  Mälardalen
välkomnar  er  att  besöka  oss  i  monter  A15:25  på  Skolforum
den  26-27/10.  Vi  kommer  att  ha  Workshops  "Övningar  i
skolskogen"  kl  10.30-10.50  och  kl  13.30-13.50.  Där  får  du  reda
på  hur  du  kan  använda  skogen  som  klassrum  och  hur.  Alla
som  kommer  till  vår  monter  får  en  kasse  med  vårt  material.
Skogen  i  Skolan  har  läromedel,  faktablad  och  övningar  och
med  vårt  material  når  du  läroplanens  mål.  

Workshops  "Övningar  i  skolskogen"  kl  10.30-10.50  och  kl
13.30-13.50
Välkommen  till  våra  workshops  där  vi  berättar  om  hur  du  kan
ha  lektioner  i  skogen  med  hjälp  av  utomhuspedagogik.
Workshop:arna  pågår  den  26/10  kl  10.30-10.50  och  den  27/10
kl  13.30-13.50
Anmäl  er  här  till  våra  workshops!

Mer  information
Skogen  i  Skolan  på  Skolforum
Våra  läromedel
Våra  övningar
Våra  faktasidor
Nationella  kansliet

FRÅGELÅDAN

Vad är geggan på stammarna
på vår förskolas lövträd? 
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Du  kan  prenumerera  på  Skogen  i
Skolans  nyhetsbrev  genom  att  gå  till
länken  Prenumerera.  Du  kan  också
prenumerera  på  vårt  RSS-flöde  eller  följa
oss  via  Facebook  eller  Twitter.
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