
Dra till Södra Viken 
och upplev skogens 

dagar!

Elever och pedagoger i årskurs 7 - 9 i Värmland 
Skogens dagar i Sunne 13-14 september 2022 kl. 9-15

Skogen är en livsmiljö och en viktig resurs för oss i Värmland

   Skogen i Skolan – ett samarbetsprojekt mellan skolan och skogssektorn.

Besök oss på www.skogeniskolan.se



Skogens dagar i Sunne, Södra Viken
tisdag-onsdag 13-14 september 2022 kl. 9–15

Allt som är värt att veta om skogen kan ni få reda på genom att 
besöka olika stationer som alla på något sätt har med skog att 
göra. 

Arrangemanget är uppdelat i fyra teman:

• Skogen
• Trävaror och transport
• Massa och papper
• Fritid i skogen
De ligger alla placerade – som kartan visar – på ett
enda stort aktivitetsfält. Inom vissa stationer finns det
små slingor som leder in i skogen.
Det krävs inga angivna starttider, klassen kan
valfritt starta på de stationer som passar bäst. Gymnasieelever 
hjälper till att hänvisa till lämplig station.

Det finns mycket att göra så ta hela dagen på er, kom tidigt 
och lämna aktiviteterna sent!
Dra till ”skogs” i september! 
Jens Meyer - projektledare tfn 070-52 58 694

Detta möter du på skogens dagar – och mycket 
mera!
Tema Skogen
Skogsbrukets kretslopp med plantering, röjning, gallring 
och avverkning. Räkna med skogen. Förr i tiden. IT och GPS i 
skogen. Energi i skogen. Drönare.

Tema Trävaror och transport
Stockar och sågning. Timmerbil. Framtid med trä. Såga och spika – 
bygga fågelholk. Prova på att köra fordonssimulatorer!

Tema Massa och Papper
Hur det blir papper. Gör ditt eget papper. Värmländska  
pappersprodukter. Bygga torn av mjölkförpackningar.  Återvinning.

Tema Fritid i Skogen
Orientering. Vilt i skogen. Överlevnad i skogen.

Som synes anknyter innehållet till de flesta ämnen i skolan.
-Vilken skoldag!
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Vi som är med:
Skogen:
Skogsstyrelsen, Skogssällskapet, Mellanskog, Stora Enso 
Skog AB, Sveaskog, SG/Södra Viken, Gammelkroppa 
Skogsskola, Föreningen skogskvinnorna, Skogen i skolan, 
Karlstad stift.

Trävaror och transport:
Biometria, Moelven skog AB, Bäckebrons Sågverk AB,  
AB Hilmer Andersson.

Massa och Papper:
BillerudKorsnäs Sweden AB Gruvöns Bruk, Stora Enso  
Consumer Board, Rottneros Bruk AB, Karlstad 
Universitet, Stena Recycling AB.

Fritid i skogen:
Karlstads Stift  Egendomsförvaltningen, Jägareförbundet  
Värmland, LRF, Orienteringsförbundet, 
Civilförsvarsförbundet, Tentipi Rental AB Sunne.



Anmälan till Skogens Dagar SG/Södra Viken, Sunne

Tisdag-onsdag 13-14 september (ange önskad dag i anmälan)

Anmäl din klass via länken här: Anmälan Skogens Dagar

Skicka in din anmälan senast den 19 augusti

Elever och pedagoger i årskurs 6–8 i Värmland
Skogens dagar i Sunne 16–17 maj 2019 kl. 9-15
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Eller scannan in QR-koden:

Väg nr. 888

SG/Södra 
Viken 68693 
Sunne

Stationsområdet

(Länk till anmälan kommer också att kunna hittas på hemsidan www.sodraviken.se) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZcIcpXDXREms5PVrsdoBUvbZGba5leBFoK6tUjE9uKhUMjY0VFhHOUNMRVJDTVRTQURaVUNGNTU3WSQlQCN0PWcu


Viktigt om skogens dagar!
• Skogens Dagar återkommer bara vart tredje år, så passa på!
• Alla skolor i Värmland är välkomna. Målgruppen för aktiviteterna är

årskurs 7–9. Skolorna deltar utan kostnad i Skogens Dagar.
• Transporter till och från Skogens Dagar: Det går att söka

kostnadstäckning för busstransport. Använd gärna kommunens
transportavtal. Vid frågor kontakta Jens Meyer,
tfn 070-52 58 694. Måndag eller tisdag 08:00–17:00.

• Det kommer att finnas brasplatser för korvgrillning och mattält. Ta
med matsäck. Smaka också på Skogsstyrelsens goda kolbullar.

• De flesta aktiviteter är tillgängliga också för rullstolsburna.
• Dela ev. upp stora klasser i två grupper – men med en vuxen

ledare i varje grupp.
• 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.

• Förbered gärna din klass på vad som väntar. Material om skogen,
övningsuppgifter med mera finns på skogeniskolan.se.

• Önskar du ytterligare upplysningar om Skogens Dagar – ring Jens
Meyer, tfn 070-52 58 694.
Bekräftelse på deltagande och utförligare beskrivningar får du via
e-post under vecka 34.
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Här finns dina skogliga läromedel!
Skogen i Skolans läromedel visar hur du använder skogen som klassrum och har skogen som verktyg i skolans alla ämnen. Våra 
läromedel vänder sig från förskola till årskurs nio och de är anpassade efter läroplanerna för förskola och grundskola. Fokus är på 
skogens alla värden, hållbar utveckling, utomhusundervisning och skolskogsarbete.

Här kommer några exempel, dessa samt många fler kan du fritt använda, ladda ner eller beställa som trycksak på 
www.skogeniskolan.se/laromedel




