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Skogen  i  Skolan  satsar  på
storstäderna
Publicerat:  1/9  2015

Skogen  i  Skolans  nationella  kansli  är  nu  fullt  bemannat.  Anna
Steinwall  är  verksamhetsledare,  Anna  Malmström  är
projektledare  för  storstadssatsningen  och  Gunilla  Häggström
är  kommunikationsansvarig.  Ansvaret  för  det  nationella
kansliet  ligger  hos  Föreningen  Skogen  med  vd  Bengt  Ek.

Med  satsningen  på  storstäderna  och  då  framför  allt  Stockholm
i  första  hand  är  du  som  lärare,  skolledare  eller  SYV
välkommen  att  kontakta  Anna  Malmström,
anna.malmstrom@skogen.se,  tel:  08-412  15  60.  

Läs  mer  på  kansliets  blogg!

Frågelådan
Kan  jag  kapa  toppen  på  granen  utan
att  den  dör?

 

Läs  svaret
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Skogens  dag  Växjö

SOCIALA  MEDIER
Du  kan  prenumerera  på  Skogen  i
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Möt  oss  på  Skogen  i  Skolan!
Publicerat:  1/9  2015

Nationella  kansliet  och  Region  Mälardalen  träffar  du  på  Jorden
och  skogen  i  stan  på  Berga  naturbruksgymnasium,  9-10/9.  

Se  Skogen  i  Skolans  film  med  våra  aktiviteter!

SENASTE  NYTT

Intresset  för  Skogskollo  växer
QR-koder  ska  locka  unga  ut  i  naturen
Flytta  ut  klassrummet  till  jord-  och  skogsbruket  den  9-10/9  på  Berga
naturbruksgymnasium!
Tjejer  lär  om  skog  och  trä  på  Skogskollo
Skogen  i  Skolans  Nationella  kansli

Intresset  för  Skogskollo  växer
Publicerat:  28/8  2015

Skogskollo  för  tjejer  har  arrangerats  för  fjärde  året  i  följd  och
intresset  växer.  Trots  att  många  i  skogsbranschen  ser
rekrytering  som  ett  problem  i  framtiden  är  det  inte  lätt  att  få
sponsorer.  Skogskollo  arrangeras  bland  andra  av  Skogen  i
Skolan  Västerbotten  och  Västernorrland.  /  Skogsland  

Läs  mer

QR-koder  ska  locka  unga  ut  i
naturen
Publicerat:  26/8  2015

I  ”Jakten  på  Domfälleskogens  hemlighet”  letar  deltagarna  efter
en  okänd  hemlighet.  Via  så  kallade  QR-koder  får  deltagarna
krypterad  information  till  sin  mobil.  En  slags  gåta  som  måste
lösas  för  att  få  vägvisning  till  nästa  QR-kod.  Totalt  finns  16  QR-
koder,  tillika  ledtrådar,  utplacerade  i  Domfälleskogen.  /  Växjö
kommun  
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Läs  mer

Flytta  ut  klassrummet  till  jord-
och  skogsbruket  den  9-10/9  på
Berga  naturbruksgymnasium!
Publicerat:  26/8  2015

Vilka  är  de  vanligaste  sädesslagen?  Hur  skiljer  man  gran  från
tall?  Hur  ser  ett  rävskinn  ut?  Var  kommer  hamburgare  ifrån?
Vad  är  biologisk  mångfald?  Varför  behövs  kor?  Vad  är
kretslopp?  Välkomna  till  Jorden  och  Skogen  i  stan  på  Berga
Naturbruksgymnasium  den  9-10  september.  Här  får  eleverna
veta  mer  om  var  maten  kommer  från,  om  skogen,  om
lantbruket  och  hur  energi  framställs.  Anmäl  dig  senast  den
31/8.  Vi  kommunicerar  om  Jorden  och  skogen  i  stan  i  Skogen  i
Skolans  kanaler  med  #JOSIS15.  

Läs  mer

Tjejer  lär  om  skog  och  trä  på
Skogskollo
Publicerat:  13/8  2015

För  fjärde  året  arrangeras  Skogskollo  i  Västerbotten  och
Västernorrland.  Kollot  pågår  11-13  augusti  och  vänder  sig  till
tjejer  som  börjar  årskurs  fem  och  sex  till  hösten.  På  Skogskollo
får  deltagarna  prova  på  olika  aktiviteter  med  skogen  som  tema
och  träffa  kvinnor  som  jobbar  med  skogen  på  olika  sätt.  Under
årets  Skogskollo  kommer  de  15  flickorna  i  Västerbotten  bland
annat  att  göra  studiebesök  hos  Martinsons  och  Komatsu
forest,  arbetsplatser  som  idag  är  mansdominerade.  /  Woodnet  

Läs  mer

Skogen  i  Skolans  Nationella
kansli
Publicerat:  11/8  2015
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Skogen  i  Skolans  Nationella  kansli  består  nu  av  Bengt  Ek,  vd
Föreningen  Skogen,  verksamhetsledare  Anna  Steinwall,
kommunikationsansvarig  Gunilla  Häggström  och  Anna
Malmström,  som  leder  projektet  Storstadssatsning.  Sedan
2011  har  Föreningen  Skogen  ansvaret  för  Skogen  i  Skolans
Nationella  kansli  då  Gunilla  Häggström  anställdes.  I  maj  2015
började  Anna  Malmström  som  projektledare  för
Storstadssatsning  som  syftar  till  att  engagera  lärare  och  elever
i  Stockholms  län.  Den  10  augusti  kom  Anna  Steinwall  till  oss
och  vi  välkomnar  henne  som  ny  verksamhetsledare  för
Skogen  i  Skolans  verksamhet.  

Läs  mer

Föreningen  SKOGEN,  Box  1159,  111  81  Stockholm  |  Tel:  08-412  15  00,  fax:  08-412  15  10
skogeniskolan.se  |  info@skogeniskolan.se
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