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Verksamhetsledaren har ordet
Publicerat: 13/9 2013

September började underbart för Skogen i Skolan. Vi på
nationellt kansli fick glädjen att möta 1200 elever med lärare
på Skansen i Stockholm, under ”Jorden och Skogen”, i
dagarna tre. Eleverna provade på att räkna ålder på ett träd,
skilja på trädsorter och reflektera över sina skogskunskaper. 

Lärarna upptäckte att övningarna även kan kopplas till andra
studieämnen som ex matematik, teknik och språk. För att
berätta om hur skolan kan starta en skolskog så fanns även
Mälardalens regionsamordnare på plats. 
Liknande evenemang har hållits på fler platser i landet och
kommer under läsåret att hållas. 

I media dryftas skolans värld på ett högst varierande sätt;
alltifrån en dyster framtoning med att elever nekas utbildning,
att skolor läggs ned, kring särskolans och särskilda
undervisningsgruppers vara eller inte vara och att
skolinspektionen tar i med hårdhandskarna; till en mer positiv
rapportering där priser för fantastisk skolmat delas ut, ett av
fyra teknikpris i norden till en lärare i Botkyrka och att
skolinspektionen tar i med hårdhandskarna. 

Ja, som ni ser kan skolans värld belysas ut flera aspekter och
med en utgångspunkt som för den ena är positiv och för den
andra negativ.
Själv väljer jag en positiv hållning och en framtidstro på alla
duktiga lärare, skolledare och elever och gärna genom ett
fortsatt gott samarbete med Skogen i Skolan!

Åsa Godeau

Frågelådan
Hur mycket är vår 70-åriga gran
värd?
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verksamhetsledare Skogen i Skolan

Nationella kansliet informerar
Publicerat: 13/9

Skogen i Skolans Riksmöte 17-18/9
Den 17-18/9 träffas i Göteborg. Denna gång är det Region
Västra Götaland som arrangerar tillsammans med Nationella
kansliet.
På agendan: nya läromedel, Skogen i Skolan 40 år, material
för utomhusövningar m.m.

Träffa Region Östra Götaland på mässan Förskolan i
Fokus i Malmö
Mässan pågår 15-16/10 och du träffar oss i monter D10.

Träffa Nationella kansliet och Region Mälardalen på
Skolforum 28-30/10
Ni som inte besökte oss på Jorden och skogen på Skansen i
Sthlm har möjlighet på Skolforum där vi har workshops om hur
man startar skolskogar och använder skolskogslådan,
information om tävlingen Skogens mästare, våra nya
läromedel och Emila Fägerstam som har seminarium "En
bättre lärmiljö är nyckeln till framgång". 

Träffa Region Västra Götaland på mässan Mötesplats
skola 28-29/10
Skogen i Skolan är representerad genom bl.a
regionsamordnare Daniel Thorell och du tar del av vårt
material som t.ex våra sex läromedel.

Skogen i Skolan 40 år 5/11 2013
1973 startade Skogen i Skolans verksamhet och det firar vi
med ett 40-årsjubileum på Skogens hus, Skansen i Stockholm.
På agendan: nya läromedel, jubileumsskrift, föreläsning och
tårta. Inbjudan kommer att finnas på webbplatsen för de som
samarbetar, arbetar eller har arbetat med SiS verksamhet. 

Naturbruksskolorna i stor förändring
Elever gissade träslag på Jorden och skogen i stan
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Naturbruksskolorna i stor
förändring
Publicerat: 11/9 2013

För få elever gör att Sparresäter nu läggs ned. Sparresäter
hann precis fira sitt 50-årsjubileum, men nu läggs
skogsutbildningen där ned och flyttas till Svenljunga. -
Sparresäter kommer även i fortsättningen att användas för
skogliga moment, så vi kommer att behålla och använda
skogen, säger naturbrukskansliets förvaltningschef Kristina
Athlei. / SN.se 

Läs mer

Elever gissade träslag på Jorden
och skogen i stan
Publicerat: 9/9 2013

Nationella kansliet mötte tusentals elever på Jorden & skogen i
stan under tre dagar. Solen lyste över Skansen och barnen
fick räkna ut ett träds ålder med hjälp av årsringar och gissa på
sju olika trädslag. Efter övningen fick varje klass en kasse från
Skogen i Skolan med läromedel, broschyr med information om
verksamheten och frön för att själva kunna så granplantor.
Jorden & skogen arrangeras av LRF i flera orter runt om i
Sverige. 

Läs mer
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