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Nationella kansliets blogg:
Jorden och Skogen i stan
Publicerat: 9/9 2016

Vi människor har alltid levt av det naturen ger. Att det var så
när vi levde som jägare och samlare är nog självklart för de
flesta men att det fortfarande är så trots att vi numer mest
jagar och samlar på Ica är kanske inte lika självklart. För 200
år sedan bodde 90 procent av svenskarna på landet . Idag är
det tvärtom, 85 procent av oss bor i tätorter. Det gör att de
flesta barn inte kommer i kontakt med jord- och skogsbruk på
ett spontant vis längre. Som en naturlig följd av detta minskar
förståelsen för och kunskapen om de gröna näringarna. Att
jord- och skogsbruk fortfarande utgör basen för det liv vi lever
är däremot oförändrat. Vi måste fortfarande ha mat på bordet
och tak över huvudet.

Läs mer på Nationella kansliets blogg!

Månadens övning: Experiment –
en våtmark blir skogslandskap
Publicerat: 9/9 2016

Årskurs: 4-6
Beräknad tidsåtgång: Cirka 1 timme och några uppföljningar
för att följa processen.
Material: Ni behöver en relativt stor glasburk, jord, en
akvarieväxt exempelvis Elodea och fågel- eller solrosfrön.

I den här övningen får eleverna skapa en egen mikromiljö och
följa processen hur en våtmark blir skogslandskap. Eleverna
ska sedan koppla resonemanget till hur ett förändrat klimat kan
påverka vårt samhälle.

Läs mer om övningen!
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Är enbusken fridlyst i
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Framtidens utomhuspedagogik och lärmiljöer

Invigning av Jorden & skogen i
stan 13 september
Publicerat: 7/9 2016

Hjärtligt välkommen till invigningen av Jorden & skogen i stan
den 13 september kl. 11.00på Berga Naturbruksgymnasium i
Västerhaninge. / #JOSIS16

Läs mer

Lärarinspirationsdag i Skellefteå
Publicerat: 6/9 2016

Under en solig dag i slutet på augusti deltog ett 50-tal lärare på
en inspirationsdag med tema utomhuspedagogik på Vitberget i
Skellefteå. Skogen i Skolan i Västerbotten höll i en workshop
där deltagarna bland annat fick gå på skattjakt och mäta träd.

Läs mer

Lärarinspirationsdag i Skellefteå
Publicerat: 6/9 2016
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Under en solig augustidag samlades ett 50-tal lärare på
Vitberget, Skellefteå för att delta i en inspirationsdag på temat
utomhuspedagogik. Skogen i Skolan och Skogsstyrelsen höll i
en workshop där lärarna fick gå på skattjakt och mäta träd
med tiondelsmetoden.

Läs mer

Femteklassare fick lära sig om
skogen
Publicerat: 6/9 2016

Syftet med dagarna, som arrangerades av Skogen i skolan,
var att sex tjejer från Trängslet, ursprungligen ifrån
Afghanistan och Syrien, samt sex tjejer från Rot skulle få lära
sig mer om den svenska skogen och samtidigt lära känna
varandra. / Svt Dalarna

Läs mer

Nyköpingsmodellen får 2016 års
Jämlikhetspris
Publicerat: 6/9 2016

Stiftelsen Jämlikhetsfondens andra Jämlikhetspris på 100 000
kronor tilldelas högstadiet i Nyköping med följande motivering:
"Med Nyköpingsmodellen har Nyköpings kommun visat att det
går att bryta en utveckling mot växande klyftor och
segregation. / Jämlikhetsfonden

Läs mer

Lärarinspirationsdag i Skellefteå
Publicerat: 6/9 2016

En solig augustidag deltog ett 50-tal lärare från Skellefteå
kommun på en inspirationsdag på Vitberget, Skellefteå.
Skogen i Skolan och Skogsstyrelsen höll i en gemensam
workshop där lärarna bland fick gå på skattjakt och mäta träd
med tiondelsmetoden.

Läs mer
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De viktigaste stunderna i livet är
gjorda av trä
Publicerat: 5/9 2016

Finska Forstföreningen har producerat en video som visar allt
av trä som du kommer i kontakt med under hela ditt liv. /
Finska Forstföreningen

Läs mer

Samlingsplats för forskning
Publicerat: 5/9 2016

Hej lärare! Vill du prata med dina elever om forskning och vad
forskare gör? Här samlar vi material och tips. / ForskarFredag

Läs mer

Forskarfest på 30 orter
Publicerat: 5/9 2016

Träffa forskare och upptäck forskning du inte visste fanns. Den
30 september firas vetenskapsfesten ForskarFredag på 30
orter över hela Sverige. / Forskarfredag

Läs mer

Skola: Vi lär oss bäst när vi är
utomhus
Publicerat: 2/9 2016

Det är inte bara bra för hälsan att vara ute, det har också
positiva effekter på vår inlärning. Det berättade Anders
Szczepanski, enhetschef på Nationellt centrum för
utomhuspedagogik, när han besökte Jönköping på torsdagen.
/ SR P4 Jönköping

Läs mer

Framstående lärare prisades på
Lärargalan
Publicerat: 31/8 2016

Lärargalan har arrangerats på Nalen i Stockholm. Inför galan
har tusentals gymnasieelever runt om i Sverige nominerat sina
favoritlärare, och igår fick tre av dem ta emot utmärkelser efter
att en jury sagt sitt. / AcadeMedia

Läs mer

Skogskollo för mer jämställd
bransch
Publicerat: 31/8 2016

Avverkning på schemat – på Skogskollot lär sig tjejerna köra
skogsmaskin. / Svt Västernorrland

Läs mer
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Lärare från hela landet
nominerade till lärarpriset
Guldäpplet
Publicerat: 29/8 2016

Ett hundratal lärare över hela Sverige har nominerats till
Guldäpplet, ett lärarstipendium som årligen delas ut till en eller
flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen
undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt,
kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Statens
medieråd sitter med i den jury som utser den slutliga vinnaren.
/ Statens Medieråd

Läs mer

Inbjudan till Jorden & skogen i
stan 13 och 14 september
#JOSIS16
Publicerat: 25/8 2016

I år fyller Jorden & skogen i stan 10 år och vi satsar lite extra!
LRF Mälardalen hälsar elever och lärare i årskurs 4-6
välkomna till en lärorik och givande dag – ett unikt tillfälle att
uppleva vårt jord- och skogsbruk! Välj den dag som passar dig
bäst. Aktiviteten pågår kl. 9-15 vid Berga
Naturbruksgymnasium utanför Stockholm och är kostnadsfri.
Du träffar oss på Skogen i Skolans Region Mälardalen på
#JOSIS16!

Läs mer

Många har nära till skyddad natur
Publicerat: 24/8 2016

Svensken har i genomsnitt tre km från bostaden till skyddad
natur, men skillnaderna är stora mellan kommuner och
regioner. Majoriteten upplever att de mår bra av att komma ut i
skog och mark. På topp fem bland länen ligger: Gotland,
Örebro, Stockholm, Blekinge och Södermanland. / SCB

Läs mer

Förtätning av staden ger för små
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skolgårdar
Publicerat: 23/8 2016

Många områden i Stockholms län förtätas nu för att ge fler
bostäder. Men förtätningen innebär ofta att ytor för barn
minskar, till exempel att skolgårdar och förskolegårdar blir för
små. / SR P4 Stockholm

Läs mer

Juryn klar för Children´s Climate
Prize 2016
Publicerat: 22/8 2016

Nu är årets jury tillsatt och klar för presentation. Ordförande är
Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute
och utsedd till Sveriges miljömäktigaste. Med sig har han Kjell
A Nordström företagsekonom och författare, Sandra Jönsson
WWF Panda Planet, Katarina Mohlin kommunikationsdirektör
IF och Soledad Piñero Misa social entreprenör och grundare
av Retoy. / Telge Energi

Läs mer

Populära sommarguidningar på
Stora Enso
Publicerat: 22/8 2016

I sommar har allmänheten haft möjlighet att besöka fyra av
Stora Enso svenska bruk. Det är Hylte Bruk i Halland,
Kvarnsvedens Bruk i Dalarna, Nymölla Bruk i Skåne och
Skoghalls Bruk i Värmland som erbjudit guidade turer. / Stora
Enso

Läs mer

Skogskollo ska locka fler tjejer till
branschen
Publicerat: 18/8 2016

I ett försök att locka fler tjejer till skogsbranschen anordnades i
veckan skogskollo där ett 20-tal tjejer i trettonårsåldern varit
ute på läger i skogen. På schemat har det varit besök på
Martinsons sågverk, svampkurs med svampkonsulenter och
prova på att köra skogsmaskin. Allt för att tjejer ska lära sig
mer om skogen och få upp intresset för branschen. / SR P4
Västerbotten

Läs mer

Det ska vara skogskollo i år
Publicerat: 10/8 2016

Det är inne att vara ute i skogen. Åtminstone verkar det gälla
flickor i mellanstadieåldern. För många nappade på inbjudan
till ett skogskollo. / Smålänningen

Läs mer
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De ska ta förskolan till  skogen
Publicerat: 9/8 2016

I slutet av maj bjöd Skogen i Skolan och Skogsstyrelsen ut
förskollärarstudenter från Malmö högskola till Torups bokskog
utanför Malmö. Studenterna fick besöka stationer med olika
aktiviteter. Caroline Ahlman är en positiv deltagare. – Det var
kul att vara med om detta. Arrangörerna gjorde ett jättebra
jobb. Det är bra att man sprider kunskapen och bra med
skolskogar. Ämnet är viktigt, många barn får inte komma ut i
skogen. Det har svårt att förstå vad som händer i naturens
kretslopp. / Skogen

Läs mer

Allemansrätt med napp
Publicerat: 8/8 2016

För att lära ut allemansrätten har Trelleborgs, Hässleholms,
och Eksjö kommun ett projekt tillsammans med
Skogssällskapet där nyanlända får åka ut i skog och mark. /
SR P4 Malmöhus

Läs mer

Växjö får bidrag till naturvård och
friluftsliv
Publicerat: 8/8 2016

Växjö kommun har tilldelats LONA-bidrag på närmare 650 000
från länsstyrelsen för satsningar på naturvård och friluftsliv,
bland annat genom utveckling av outnyttjade områden,
naturreservat och digitala satsningar. / Skogsaktuellt

Läs mer

De ska ta förskolan till  skogen
Publicerat: 28/7 2016

UTBILDNING. Det ska böjas i tid. Skogen i skolan lär om skog
till blivande förskollärare som i sin tur ska lära barnen.

Läs mer

Skogen i Skolan önskar alla
läsare en solig ledighet!
Publicerat: 27/6 2016
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Mellan den 27/6 till 7/8 tar Skogen i Skolan sommarledigt och
återkommer med nyheter och nyhetsbrev efter den 8/8. Du kan
följa oss på sociala medier där en del nyheter kommer att
publiceras under denna tid. Skogen i Skolan kommer i augusti
att rapportera från Jorden och skogen i stan, #JOSIS16. Vi
önskar er alla en härlig sommar!

Läs mer

Framtidens utomhuspedagogik
och lärmiljöer
Publicerat: 23/6 2016

Utenavet är nationellt nätverk för främjande av
utomhusbaserat lärande. På Skansen samlades ett stort antal
aktörer inom utomhuspedagogik med syftet att tillvarata
gemensamma intressen. På seminariet föreläste också Sharon
Danks som nyligen lanserat boken "From Asphalt to
Ecosystems". Sharon presenterade designidéer för
eko-vänliga skolgårdar som förbättrar inlärning och förhöjer
upplevelsebaserad lek.

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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