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Skogen i Skolan i nationella skogsprogrammet
Publicerat: 31/10 2016

Skogen är en oerhört viktig näring för Sverige och skogen spelar dessutom en viktig roll för att
uppnå ett hållbart samhälle i framtiden. Att ersätta fossila bränslen och material med
förnyelsebart är viktigt för klimatet och skogen är nyckeln till detta. Dessutom pratar man ju
om skogens alla värden, inte bara de ekonomiska och ekologiska utan också de sociala
värdena. Allt fler vill använda skogen till alltmer saker. Hur ska det gå till?

Regeringen arbetar just nu på att försöka lösa den frågan. Målet är att ta fram ett nationellt
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skogsprogram med visionen: ” Skogen – det gröna guldet – ska bidra med jobb och hållbar
tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.” Arbetet leds av
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och till sin hjälp har han ett programråd där ett tjugotal
organisationer och myndigheter med intresse för skogen är representerade. Fyra
arbetsgrupper inledde arbetet under hösten 2015 och den första september kom
underlagsrapporterna som nu är ute på remiss.

I två av fyra rapporter tas Skogen i Skolan upp som en viktig aktör eftersom vi redan jobbar
med det som de vill se mer av i skolan. Här skrivs bland annat att det är viktigt att fler barn och
ungdomar ska kunna mer om skog och att de behöver vistas mer i skogen. Det krävs
grundläggande kunskap om skogen som en plats för glädje, hälsa och lek samt
allemansrättens rättigheter och skyldigheter skriver man. Därtill behöver barn och unga ges
ökade kunskaper om skogen som en nyckel till ett hållbart samhälle.

Läs hela blogginlägget på Skogen i Skolans webbplats. 

Klicka här och läs mer!

Boken om skogen, övningshäften
och övningar
Publicerat: 31/10 2016

Skogen i Skolan har en mängd material som alla kopplar till
LGR11 och Lpfö98/10. Boken om skogen är en grundbok med
skoglig kunskap som nu är reviderad och åter går att beställa i
tryckta exemplar.
Du kan dessutom bläddra igenom boken via systemet
FlipBook och du kan se boken genom en QR-kod. Förutom
detta finns boken som pdf-dokument att skriva ut, tillsammans
med en lärarhandledning.

Våra övningshäften för lärare och elever med
utomhuspedagogiska övningar har varit slutsålda men finns nu
åter att beställa som trycksaker.

I vår databas har vi flera hundra utomhuspedagogiska
övningar som nu är kompletterade med ytterligare ett tjugotal,
nya övningar. Du kan bland andra hitta övningar om Trädens
population, dvs hur många träd som finns inom en viss area,
Älgstråk och trafik, Skogens tvättmedel Asklut och Pottaska
med flera.

Du kan prenumerera på Skogen i
Skolans nyhetsbrev genom att gå till
länken Prenumerera. Du kan också
prenumerera på vårt
oss via Facebook
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Allt detta hittar du på Skogen i Skolans webbplats! 

Klicka här så kommer du till våra läromedel!

Månadens övning - gör kolkritor!
Publicerat: 31/10

Årskurs: 4-6 och 7-9
Beräknad tidsåtgång: halvdag

Material: Konservburkar, 1 burk rymmer 6-8 kritor. Locket på
burkarna får gärna
hänga kvar. Fingertjocka pinnar, täljknivar, grensax/sekatör, lite
fuktig jord/sand. 

Läs mer om hur du gör här!
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Årets segrare i Skogens Mästare
Mälardalen blev Uppsala
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Publicerat: 25/10 2016
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Skogens Mästare är en tävling i skogskunskap för
sjundeklassare. I årets final deltog fyra klasser från Bålsta,
Åkersberga och Uppsala. Från början deltog 679 elever från
länen Stockholm, Uppsala och Västmanland. 2016 års vinnare
blev Uppsala musikklasser, klass 7-4. Tävlingen pågick på
Ösby naturbruksgymnasium i Sala och arrangerades av
Skogen i Skolans Region Mälardalen. 

Läs mer

Elever håller koll på hösten
Publicerat: 10/10 2016

Tolvtusen elever plockar just nu höstlöv över hela Sverige. De
ska hjälpa forskarna att kolla upp ett märkligt fenomen: att
vissa träd fäller löven tidigare än förr – trots att klimatet blir
mildare. Tack vare detta slit får vetenskapen tillgång till data
som man aldrig haft förut, säger Kjell Bolmgren, växtekolog
och samordnare för det stora Höstförsöket vid SLU. /
Helsingborgs Dagblad 

Läs mer

Pilotprojekt stärker samverkan
mellan skola och industri
Publicerat: 7/10 2016

Den 6 oktober, beslutade regeringen att ge Tillväxtverket i
uppdrag att i ett pilotprojekt främja samverkan mellan skola,
industri och industrinära tjänsteföretag. Syftet med uppdraget
är skapa en stödjande struktur som bidrar till att fler elever får
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en närmare kontakt med och kunskap om arbetsgivare inom
yrkeskategorier med arbetskraftsbrist. / Regeringen 

Läs mer

Ljus framtid för jobb inom skog
Publicerat: 6/10 2016

Skogen är en framtidsbransch vad gäller jobb. Det framhåller
Marit Bohlin, ordförande i LRF Ungdomen i Östergötland. –
Det är en generationsväxling på gång inom skogen och
skogsindustrin så det behövs påfyllning med arbetskraft,
fastslår hon. / LP 

Läs mer

Gröna kunskaper efter skoldag i
skogen
Publicerat: 3/10 2016

I veckan hade Norsjö och Malås elever i årskurs 8 en heldag i
skogen. Aktiviteterna organiserades av verksamheten Skogen
i Skolans region Västerbotten. / Folkbladet 

Läs mer
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