Elever och Pedagoger i årskurs 6-8 i Örebro län
Skogens Dagar och Jorden och Skogen i Stan, Örebro 22-23 maj 2013

Skogens Dagar
Jorden och Skogen i Stan
Med stationer som har en klar koppling till delar av läroplanen

Skogen och lantbruket – en viktig livsmiljö och resurs för oss i Örebro

Tillsammans får vi landet att växa

Skogen i Skolan – ett samarbetsprojekt mellan skolan och skogsnäringen.
www.skogeniskolan.se
Jorden och Skogen i Stan, LRF
www.lrf.se
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Fritid skogen
Första hjälpen i skogen,Vilt i skogen, Hundar i arbete,
Luftgevärsskytte, Fåglar i skogen, Hur man klär sig.
Lantbruk
Djuren i lantbruket, gris, ko, får, höns och häst. Jordbruksmaskiner, Kretslopp, Från jord till bord, Förädling.
Som du ser anknyter innehållet till de flesta ämnen
i skolan
Vilken skoldag!
Stationerna ligger alla placerade – som kartan visar – inom ett
stort aktivitetsfält. Inom vissa stationer finns det små slingor
som leder in i skogen. Guider kommer att finnas till er hjälp.
Det krävs inga angivna starttider, utan klassen kan välja att
starta på de stationer som passar bäst. Men det finns mycket
att göra, så planera för en heldag!

Skogens Dagar och Jorden och Skogen i
Stan Örebro län 22-23 maj 2013
kl 08.00-15.00

Varmt välkomna till två dagar i skogens och
jordens tecken!
Caroline Brobäck - projektledare

Vi hälsar dig och din klass välkommen till två intressanta dagar vid Kvinnerstaskolan strax norr om Örebro, där vi 2010
samlade mer än 2 000 elever och lärare.
Allt som är värt att veta om skogen och jordbruket kan ni
få reda på genom att besöka olika stationer som alla har med
skog eller jord och deras produkter att göra och som har ett
innehåll kopplat till läroplanen.
Vi har i år delat upp arrangemanget i sex teman:
Skogen
Skogsbrukets kretslopp med plantering, röjning, gallring,
avverkning. Räkna med skogen, IT och Cyberspace i skogen,
Hästkörning, Energi från skogen, Trädslag, Naturvård,
Förr i tiden, Grävmaskin, Skogsmaskiner – stora och små,
Certifiering.
Trävaror
Stockar och sågning,Virkesmätning, Träskulptering, Timmerbil,
Snickra en fågelholk
Massa och papper
Gör ditt eget papper, Pappersprodukter från länet.
Utbildning
Gymnasieskolan och högre studier inom de gröna näringarna.
Vad skall jag välja för yrke, vad vill jag jobba med i framtiden?

Vi som är med:
Stora Enso Skog, Stora Enso Bioenergi, Fåravelsföreningen,
Gammelkroppa Skogsskola, Grisproducenterna, Hopajola,
Jägarnas Riksförbund, Kjellbergs Åkeri, BillerudKorsnäs,
Kvinnerstaskolan, Lantmännen, Boo Egendom, Lantmäteriet,
Maskinringen, Mellanskog, Moelven Skog, Moelven Valåsen,
Civilförsvarsförbundet, Motorssågsskulptör, Holmen Skog,

Munksjö Aspa Bruk, Naturens Hus, Naturskyddsföreningen,
Oregon, Setra Group, Skogsstyrelsen, Fältbiologerna Skogssällskapet, Måltidsekologiska programmet Örebro universitet,
Sveaskog, Svenska Biodlarföreningen, Svenska Jägareförbundet, Svenska Skogsplantor, Svenska Ägg, Sydved,Virkesmätningsföreningen Qbera,VSV Frakt, Örebro kommun, Eon.
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Anmälan till Skogens Dagar och Jorden och Skogen i Stan,
Kvinnerstaskolan Örebro onsdag-torsdag 22-23 maj 2013
(En anmälan per klass)
Anmälan görs senast 31 mars till: caroline.broback@skogsstyrelsen.se
Följande uppgifter bör vara med:
Skolans namn: ............................................................................................................................... ................
Adress: ............................................................................................................................... ..............................
Klassbeteckning: .... ................................................ Antal elever: .........................................................
Anmälande lärare: ............................................................................................................................... .......
Telefon anmälande lärare: ................................. . . . . . . . . . . . . Skolan: .........................................................
Önskad(-e) dag(-ar): 22 eller 23 maj
Önskar utnyttja pendelbussen från Resecentrum klockan:................................
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Viktigt att veta om Skogens Dagar och Jorden
och Skogen i Stan!
s Alla skolor i Örebro län är välkomna. Målgruppen för aktiviteterna är
årskurs 6-8, men även andra klasser får komma. Skolornas deltagande
är utan kostnad för skolorna.
s Transporter till och från Skogens Dagar bekostas av den egna skolan
eller genom egenförvärvade sponsorer. Ta hjälp av kommunen för att
få tips om bidrag till bussresa!
s Våra gratis pendelbussar som kör från Resecentrum i Örebro till
Kvinnerstaskolan kan nyttjas kl. 08.30-10.00 av er som tar andra
bussar till centrum eller kommer med tåg. Bussarna går åter till
resecentrum mellan 13:00-15:00.
OBS! Alla bussar måste bokas. Alla bokningar görs till Caroline
Brobäck, se kontaktuppgifter nedan.
s De flesta aktiviteter är tillgängliga också för rullstolsburna.
s Dela gärna upp stora klasser i två grupper ca 15 elever - men med en
vuxen ledare i varje grupp.
s Stort ansvar läggs på varje lärare/ansvarig för att klassen/gruppen
hela tiden hålls samlad och väljer ut stationer utan synbara köer,
gärna med ett tema i taget.
s Bekräftelse på deltagande och utförligare beskrivningar över
aktiviteter på de olika stationerna får du efter den 15 april.
s Förbered gärna din klass på vad som väntar och ge eleverna
baskunskaper om skog och lantbruk innan ni kommer och ta gärna
med er frågor. Se mer på www.skogeniskolan.se och www.lrf.se

s Skogens Dagar är inget årligt återkommande arrangemang. Så passa
på!
s Sätt av en heldag, eller två, du kommer ändå ha svårt att hinna med
allt!
s Det kommer att finnas brasplatser för korvgrillning.
s Ta med matsäck! Smaka gärna på skogsstyrelsens kolbullar.
s Önskar du ytterligare upplysningar om Skogens Dagar – ring eller
maila till:
Caroline Brobäck, tfn 019-44 64 09
caroline.broback@skogsstyrelsen.se
Susanna Mårtensson, tfn 019-44 64 22
susanna.martensson@skogsstyrelsen.se
Mårten Sandström, kontaktperson Kvinnerstaskolan,
tfn 070-237 38 12, marten.sandstrom@orebro.se
Bo Ringström, kontaktperson Kvinnerstaskolan, tfn 076-551 53 34
bo.ringstrom@orebro.se
Lennart Lokind, ordförande Skogen i skolan, tfn 010-467 79 48
Karin Myring, Jorden och Skogen i Stan, tfn 0735-29 15 75

Skogen i Skolans läromedel för grundskolan
Gratis lärarhandledning

www.skogeniskolan.se/laromedel
Broschyrerna kan beställas på www.skogsstyrelsen.se/bocker

Möjligheter i skolskogen – tips om hur det går till att skapa en skolskog, hur man bygger upp en skolskogsverksamhet och en massa tips
på aktiviteter.
Skogens produkter – om olika produkter som tillverkas av träd.
Boken om skogen – lite om allt möjligt som rör skog, hur skogen ser ut
och varför skogen är viktig för oss alla.

Mat i skolskogen – massor av recept på mat att laga i skogen.
Skogen och klimatet – om skogens betydelse för klimatet och hur vi
kan använda skogen och dess produkter för att minska växthuseffekten.
Skogen och samhället – om hur skogen påverkar samhället på olika
sätt. Boken innehåller flera berättelser där läsarna själva får ta ställning
till vad de tycker i olika frågor.

