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Då  var  den  äntligen  här,  dagen  vi
alla  väntat  på!
Publicerat:  2/5  2016

Skogen  i  Skolans  nationella  kansli  arrangerade  en  studiedag
den  19  april  tillsammans  med  Kompetensforum  Uppsala  län
(SLU  Uppsala  och  Regionförbundet  Uppsala  län)  om
framtidens  skogliga  arbetsliv,  från  tallplanta  till  forskning.
Tanken  var  att  visa  upp  den  fantastiska  bredd  av  yrken  och
karriärsmöjligheter  som  skogsektorn  erbjuder  idag  och  i
framtiden.  Målgruppen  var  studie-  och  yrkesvägledare  samt
arbetsförmedlare  i  Uppsala  län  och  syftet  med  dagen  var  att
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deltagarna  skulle  få  uppleva,  lära  sig  mer  om  och  inspireras  av
möjligheter  som  den  skogliga  arbetsmarknaden  ger.  Vi  ville
med  detta  presentera  en  röd  tråd  från  det  traditionella
skogsbruket  till  forskning  och  IT-utvecklingen  inom  branschen.  

Läs  mer  på  Nationella  kansliets  blogg!

Månadens  övning:  Växtdiagram
Publicerat:

I  den  här  övningen  får  eleverna  följa  hur  frön  blir  till  plantor.
Genom  att  dokumentera  processen  får  eleverna  öva  förmågor
i  både  matematik  och  i  NO.  Övningen  är  för  åk  4-6.  

Läs  mer
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När  skogen  blir  ett  klassrum
Publicerat:  2/5  2016

Springa  ut  till  mattefrågor  på  lappar  i  skogen,  mäta  ytor  eller
lära  sig  om  olika  arter.  Skolskogen  kan  användas  till  mycket.  /
MVT.se  

Läs  mer

Dokumentation  från  Tankesmedja
för  friluftsliv  2016
Publicerat:  28/4  2016

Den  13-14  april  kom  drygt  250  personer  till  Tankesmedja  för
friluftsliv.  Temat  i  år  var  Värdera  det  ovärderliga.  Här  kan  du  ta
del  av  dokumentation  från  konferensen.  /  Naturvårdsverket  

Läs  mer

Så  kan  ännu  fler  elever  på
naturbruksprogrammen  bli
attraktiva  på  arbetsmarknaden
Publicerat:  27/4  2016

Vi  har  därför  fått  i  uppdrag  att  ta  fram  förslag  till  regeringen  för
att  förtydliga  programmet  och  ännu  bättre  koppla  innehållet  till
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branschens  behov.  Dessa  förslag  lämnar  vi  nu  över.  /
Skolverket  

Läs  mer

Välkommen  till  en  inspirerande
skolskogsdag
Publicerat:  27/4  2016

MED  SKOLSKOGEN  SOM  KLASSRUM  I  Torstas  nya
skolskog  kommer  ni  att  få  prova  på  stationer  som  används  för
att  träna:  -  kommunikativ  förmåga,  begreppsförmåga,
samarbetsförmåga,  samt  problemlösningsförmåga  -  ledarskap
Premiär  för  Torstas  nya  naturstig  där  man  får  lära  sig  om:  –
skogens  olika  ekosystem,  skogliga  kretslopp  samt  om  skogen
som  ekosystem  Dagen  till  ära  bjuder  vi  också  på  en
föreläsning  "Möjligheternas  skog  -  för  tjejer  och  killar!  "  med
Helena  Österlind  

Läs  mer

Här  kan  gymnasieeleverna  få
smak  på  framtidens  forskning
Publicerat:  25/4  2016

Gymnasieelever  från  Soltorgsgymnasiet  i  Borlänge  och
Polhemsskolan  i  Gävle  får  i  samarbete  med  Högskolan  i
Dalarna  chans  att  bedriva  forskningsprojekt  om  bland  annat
solcellsforskning,  skogsteknik  och  insekter.  En  grupp  har  gjort
en  sammanfattning  om  skog  och  dess  koldioxidsänkande
funktion./  Högskolan  i  Dalarna  

Läs  mer

Landets  bästa  skolkommuner
Publicerat:  25/4  2016

Vellinge,  Nykvarn  och  Nacka  toppar  SKL:s  rangordning  av
landets  skolkommuner.  Det  visar  Öppna  jämförelser  –
Grundskola  2016,  som  i  år  har  temat  Nyanlända  elever.  /  SKL  
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Läs  mer

Skoglig  speed-dejting  för  studie-
och  yrkesvägledare
Publicerat:  20/4  2016

Skogssektorn  är  i  skriande  behov  av  fler  medarbetare  och
skogsutbildningarna  får  allt  färre  studenter.  Skolans  studie-
och  yrkesvägledning  har  en  viktig  roll  i  att  ge  ungdomarna  rätt
kunskap  om  utbildningar  och  jobb.  Därför  ordnade  Skogen  i
Skolan  tillsammans  med  SLU  Uppsala  och  Regionförbundet
Uppsala  län,  en  inspirationsdag  om  skogssektorns  nutida  och
framtida  yrkes-  och  karriärsmöjligheter.  

Läs  mer

3  000  barn  laddar  för  Skogens
dagar
Publicerat:  20/4  2016
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Det  är  Skogen  i  Skolan  i  Värmland  som  basar  för
jättearrangemanget,  som  syftar  till  att  sprida  kunskap  om
skogen  som  framtida  arbetsplats.  I  dagens  moderna  samhälle
ska  det  dock  inte  tolkas  bokstavligt.  –  Det  finns  otroligt  många
yrkesval  som  kan  kopplas  till  skogen  –  allt  från  mekaniker  till
chaufförer  och  ingenjörer.  Man  kan  jobba  inom  turismnäringen
eller  med  jakt,  papper,  forskning.  De  senaste  åren  har  också
flera  projekt  startats  för  att  öka  andelen  kvinnor  i  de  här
yrkena,  säger  Regionsamordnaren  Jens  Meyer.  /  VF  

Läs  mer

Kansliet  bloggar:  Framtidens
skogliga  arbetsliv,  från  tallplanta
till  forskning!
Publicerat:  18/4  2016

Hur  förmedlas  bilden  om  skogssektorn  egentligen  till  dagens
ungdomar?  Är  det  fortfarande  en  mycket  traditionell  bild  vi  ger
dem,  den  att  jobb  kopplat  till  skog  är  tungt,  smutsigt  och  slitigt
och  passar  bäst  för  män?  Om  det  är  så,  vill  vi  inom  Skogen  i
Skolan  vara  en  av  dem  som  som  är  med  och  ändrar  på  detta!  

Läs  mer
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Vad  gjorde  ni  med  vinsten  i
Skogens  Mästare?
Publicerat:  15/4  2016

Uppsala  Musikklasser  vann  Skogens  Mästare  2015  som  är  en
tävling  för  sjundeklassare  och  anordnas  av  Skogen  i  Skolans
Region  Mälardalen.  Tävlingen  arrangeras  också  av  flera
regioner  inom  Skogen  i  Skolans  verksamhet.  Skolorna  får  en
inbjudan  med  ett  antal  uppgifter  som  ska  utföras  och  skickas  in
till  respektive  Regionsamordnare.  Uppgifterna  baseras  på
Skogen  i  Skolans  läromedel.  Därefter  väljs  fyra  skolklasser  ut
till  en  final.  Alla  fyra  får  prispengar  till  klassen  och  vinnaren  får
20.000  kronor.  

Läs  mer

Besked  om  skogsutbildning  på
Kvinnersta  skjuts  fram
Publicerat:  14/4  2016

Nu  är  det  klart  att  Kvinnerstaskolans  program  med  inriktning
på  skogsbruk  får  ytterligare  en  tid  på  sig  att  visa  att
utbildningen  bör  vara  kvar  på  skolan.  /  SR  P4  Örebro  

Läs  mer
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Så  ska  Halmstadborna  övertygas
att  ge  sig  ut  i  naturen
Publicerat:  14/4  2016

Välkommen  ut!  Länsstyrelsen  anordnar  under  året  ett  15-tal
aktiviteter  i  naturreservaten  i  Halmstads  kommun  tillsammans
med  lokala  aktörer.  Vi  riktar  oss  bland  annat  till  barn  och
nyanlända.  Detta  vill  vi  gärna  berätta  mer  för  er  om.  /
Länsstyrelsen  Halland  

Läs  mer

Malin  lämnade  Norrland  för  att
utveckla  Stora  Ensos  bruk  i
Nymölla
Publicerat:  14/4  2016

–  Jag  tycker  absolut  att  unga  tjejer  och  killar  ska  satsa  på
naturvetenskap  och  teknik.  Här  finns  det  många  jobb  och
möjligheter  att  vara  med  och  påverka  framtiden.  Vi  strävar
efter  ett  hållbart  samhälle,  vi  behöver  bli  mer  energieffektiva
och  en  stor  fördel  med  vår  industri  är  att  vi  jobbar  med  en
förnybar  råvara,  skogen,  avslutar  Malin  Öberg,  24  år,  sökte  sig
till  skogsindustrin.  /  Stora  Enso  

Läs  mer

Så  svarar  du  för  Sverige
Publicerat:  8/4  2016

Sverige  är  ett  land  med  många  röster.  Det  tar  Svenska
Turistföreningen  (STF)  fasta  på  och  lanserar  idag  Sveriges
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egna  telefonnummer  –  The  Swedish  Number,  dit  vem  som
helst  kan  ringa  och  alla  i  Sverige  kan  vara  med  och  svara.  Det
fungerar  som  ett  vanligt  samtal  och  när  någon  ringer  kopplas
samtalet  till  en  slumpvis  svensk.  /  STF  

Läs  mer

Skola  satsar  på  skogen  i  Småland
Publicerat:  6/4  2016

Nu  är  det  klart  att  det  blir  en  ny  skogsutbildning  på
Nifsarpsskolan  i  Eksjö.  Skolan  kommer  till  hösten  starta
naturbruksprogrammet  med  inriktning  skog.  /  Smålands-
Tidningen  

Läs  mer

Söderhamn  kan  bli  årets
friluftskommun  –  här  är  hela
topplistan
Publicerat:  6/4  2016

Nu  har  tio  kommuner  valts  fram  med  chans  att  vinna  priset.  De
tio  kandidaterna  som  har  fått  högst  poäng  har  ett  mycket  bra
friluftsarbete  inom  samtliga  områden,  enligt  Naturvårdsverket.  /
Hela  Hälsingland  

Läs  mer

Sverige  får  som  första  land  i
världen  ett  eget  telefonnummer
Publicerat:  6/4  2016

Sverige  är  ett  land  med  många  röster.  Det  tar  Svenska
Turistföreningen  (STF)  fasta  på  och  lanserar  idag  Sveriges
egna  telefonnummer  –  The  Swedish  Number,  dit  vem  som
helst  i  världen  kan  ringa  och  alla  i  Sverige  kan  vara  med  och
svara.  Det  fungerar  som  ett  vanligt  samtal,  men  när  någon
ringer  kopplas  samtalet  till  en  slumpvis  svensk.  /  STF  

Läs  mer
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Naturbruksskolorna  möter
branschens  behov
Publicerat:  4/4  2016

Naturbruksgymnasierna  står  inför  regelförändringar  som  avgör
vad  de  får  utbilda  till.  Vi  är  på  väg  mot  ett  naturbruksprogram
som  utbildar  elever  till  att  bli  mer  anställningsbara.
Programmet  blev  genom  skolreformen  Gy  2011  en  fullt
utvecklad  yrkesutbildning,  något  som  är  bra,  skriver
företrädare  för  de  gröna  yrkesnämnderna  och  arbetsgivare
inom  de  gröna  näringarna.  /  ATL  

Läs  mer

Hon  skriver  böcker  för
skogsägarbarn
Publicerat:  4/4  2016

Norra  Skogsägarna  ger  ut  barnboken  "Hjalmar  i  morfars  skog".
Vi  ställde  några  frågor  till  författaren  Ulla  Nordlinder.  /
Skogsland  

Läs  mer

Fortbildning  i  matematik  för
förskolepedagoger  i  Jönköping
Publicerat:  1/4  2016

Utomhuspedagogik  är  allt  som  finns  i  naturen,  delat  rättvist.
Fortbildningen  innefattar  åtta  eftermiddagar  under  mars  och
april.  /  Jmini  

Läs  mer

Nitton  lokala  projekt  kring  natur-
och  friluftsliv  delar  på  årets
bidrag

http://www.atl.nu/synpunkten/naturbruksskolorna-moter-branschens-behov
http://www.lantbruk.com/skog/hon-skriver-bocker-skogsagarbarn
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Publicerat:  1/4  2016

Länsstyrelsen  fördelar  3,5  miljoner  kronor  till  naturvårdsprojekt
i  Ekerö,  Haninge,  Huddinge,  Norrtälje,  Nykvarns,  Stockholms,
Sundbybergs,  Södertälje,  Värmdö  och  Österåkers  kommuner.  /
Länsstyrelsen  Stockholm  

Läs  mer

Flera  skogskollon  för  unga  tjejer  i
sommar  i  Jämtland
Publicerat:  31/3  2016

–  Vi  vill  ju  väcka  nyfikenhet  hos  tjejerna  för  skogen  och
skogssektorn  i  allmänhet  för  utbildning  och  jobb,  säger  Lena
Jonsson  på  Skogstekniska  klustret  som  håller  i  Skogskollo
tillsammans  med  Skogen  i  Skolan.  /  Skogsland  

Läs  mer

Demokratidagen  2016
Publicerat:  31/3  2016

Sveriges  Kommuner  och  Landsting  arrangerar  årets
Demokratidag  den  6  april  på  Clarion  Hotel  Stockholm.
Seminarierna  har  teman  som  till  exempel  hur  man  kan
förebygga  radikalisering  och  våldsbejakande  extremism,  det
nya  politiska  landskapets  utmaningar  och  hur  styrs  och
granskas  kommunala  bolag?  /  SKL  

Läs  mer

Årets  gröna  nyhet:  Nya
Regnskogen
Publicerat:  29/3  2016
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Regnskogen  minskar  med  skrämmande  takt  och  med  den
också  den  biologiska  mångfalden.  Just  därför  ser  vi  till  att
regnskogen  på  Universeum  får  växa.  På  onsdag  30  mars  kl
9.30  presenterar  vi  projektet.  Och  klättrar  upp  i  det  nya
jätteträdet!  /  Universeum  

Läs  mer

Geometriska  samlingsplatser  i
skolskogen
Publicerat:  21/3  2016

Parkhemsskolan  i  Tullinge,  Stockholm,  arbetar  med  att  få  in
skogen  i  verksamheten.  -  Vi  berättar  för  eleverna  om  skogliga
yrken  och  har  ett  uterum  inomhus.  I  våra  geometriska
samlingsplatser,  Pentagonen,  Hexagonen  och  Kvadraten
ordnar  lärarna  utomhuspedagogiska  lektioner  i  matematik  och

http://www.mynewsdesk.com/se/universeum/pressreleases/aarets-groena-nyhet-nya-regnskogen-1353488?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email
http://www.mynewsdesk.com/se/universeum/pressreleases/aarets-groena-nyhet-nya-regnskogen-1353488?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email
http://www.skogeniskolan.se/node/13578


övriga  ämnen,  säger  Lisa  Lönnström,  biträdande  rektor.  Vi
uppmärksammar  Skogen  i  Skolans  skolskogar  inför  den
Internationella  skogsdagen  21  mars.  #IntSkogsdagen
#IntlForestDay  

Läs  mer

Matte  i  skolskogen
Publicerat:  21/3  2016

På  Runbyskolan  i  Upplands  Väsby,  Stockholm,  har  man
inriktning  hälsa  -  idrott  -  friluftsliv.  Sedan  flera  år  tillbaka  satsar
man  på  Idrottslyftet  med  fler  timmar  idrott  och  extra  mycket  på
friluftsliv  vilket  innebär  att  någon/några  klasser  kommer  ut
varje  tisdag  i  naturen.  Per  Björkman,  idrottslärare,  samarbetar
med  matematiklärare  Pernilla  Malmström  och  klass  6B  provar
på  matte  med  Skogen  i  Skolans  övningar  i  deras  skolskog.  Vi
uppmärksammar  Skogen  i  Skolans  skolskogar  inför  den
Internationella  skogsdagen  21  mars.  #IntSkogsdagen
#IntlForestDay  

Läs  mer
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