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Åsa Godeau bloggar
Publicerat: 29/4 2015

Under senare del av 2014 utlyste vi en Skrivtävling och sedan
dess har vi fått in en hel del bidrag. Den senaste tiden har jag
så haft nöjet att läsa texter skrivna av elever om deras syn på
skog. Så roligt! Resultatet av vår genomläsning är att vi har
korat en vinnare av vår Skrivtävling som utlystes under senare
del 2014. Vinnaren får 5000:- att lägga i hemmahörande klass
klasskassa, och kanske kan det vara ett bidrag inför en trevlig
aktivitet innan sommarlovet tar vid!

Vi har även valt ut 4 bidrag till som vi kommer att publicera
under våren på vår webbplats och i nyhetsbrev. Bidragen har
spänt mellan tankar om gammal, nuvarande och framtida
skog, om funderingar på vad som händer med skogen, om
skogens alla värden, om vad man kan använda skogen till i
form av produkter och rekreation.

Vi publicerar inom kort det vinnande bidraget! Trevlig läsning! 

Läs mer

SENASTE NYTT

Claes-Göran Johansson, Växjö stift, är styrgruppsmedlem
Skolans heta frågor på Skolriksdagen 27-28 april
Stort intresse bland unga tjejer för Skogskollo™

Frågelådan
Vad menas med produktiv
skogsmark?

 

Läs svaret

Kalendarium

11/5 2015:
Föreningen Skogens
Vårexkursion

SOCIALA MEDIER
Du kan prenumerera på Skogen i
Skolans nyhetsbrev genom att gå till
länken Prenumerera. Du kan också
prenumerera på vårt RSS-flöde eller följa
oss via Facebook eller Twitter.

RSS Facebook Twitter

http://www.anpdm.com/newsletterweb/43445B4B7445465C4471414159/40?noTracking=true
http://www.skogeniskolan.se/
http://skogeniskolan.se/
http://skogeniskolan.se/kontakt
http://www.anpdm.com/taf/14927956/40
http://skogeniskolan.se/prenumeration
http://skogeniskolan.se/om-oss/asa-godeau-bloggar
http://skogeniskolan.se/node/13343
http://skogeniskolan.sehttp//news.cision.com/se/sveriges-kommuner-och-landsting/r/skolans-heta-fragor-pa-skolriksdagen-27-28-april,c9761737
http://skogeniskolan.se/node/13339
http://skogssverige.se/vad-menas-med-produktiv-skogsmark
http://skogssverige.se/question-box
http://skogeniskolan.se/node/13271
http://skogeniskolan.se/rss
http://www.facebook.com/pages/skogeniskolan/304266249585749
http://twitter.com/#!/SkogeniSkolan
http://skogeniskolan.se/rss
http://www.facebook.com/pages/skogeniskolan/304266249585749
http://twitter.com/#!/SkogeniSkolan


Stort intresse bland unga tjejer för Skogskollo™
Blixtsnabbt fullt i Västernorrland!
Anmälan är öppen till Skogskollo för tjejer!
Skogen i Skolan får responsiv design och önskar alla läsare glad
påsk!
Skogen som klassrum för Rådaelever
Vårförsöket 2015 - lövsprickning i skog och öppen mark
Att uppleva sig till kunskap
Kerstin Ström heter jag som hoppas få träffa er i skogen!
Naturen förstärker lekens kraft och lärande

Claes-Göran Johansson, Växjö
stift, är styrgruppsmedlem
Publicerat: 28/4 2015

Jag heter Claes-Göran Johansson och är chef för
skogsförvaltningen i Växjö stift. Som styrgruppsrepresentant
för Växjö Stift vill jag påverka så att barn och ungdomar får en
möjlighet att lära sig mer om skogen och skogsbruket. 

Läs mer
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Skolans heta frågor på
Skolriksdagen 27-28 april
Publicerat: 27/4 2015

Ministrar, generaldirektörer och skolans ledare diskuterar
skolans viktigaste framtidsfrågor. Mängder av föreläsningar,
diskussioner och debatter med kunniga talare i de mest
brännande frågorna: hur stat och huvudmän tillsammans kan
förbättra skolans resultat, stöd till elever med särskilda behov,
att arbeta med nyanlända elever, framgångsrikt arbete i
förskolan, digitala verktyg i undervisningen, presentation av
Öppna jämförelser grundskola 2015. / SKL 

Läs mer

Stort intresse bland unga tjejer
för Skogskollo™
Publicerat: 24/4 2015

Anmälan till årets Skogskollo öppnade den 24/4 i år. Redan
klockan 07.46 samma dag hade lägret i Sollefteå fått in 17
anmälningar och därmed var lägret fulltecknat! På kollot i
Burträsk finns det fortfarande platser kvar men även här rullar
anmälningarna in i stadig takt. 

Läs mer

Blixtsnabbt fullt i Västernorrland!
Publicerat: 24/4 2015

Anmälan öppnade vid midnatt och redan en stund innan
klockan 8 på morgonen var lägret i Sollefteå fullbokat! 

Läs mer

Anmälan är öppen till Skogskollo
för tjejer!
Publicerat: 24/4 2015
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Publicerat: 24/4 2015

Är du tjej och nyfiken på skogens möjligheter? Välkommen till
skogskollo för tjejer! Under några härliga dagar i augusti får du
chans att pröva på olika aktiviteter med skogen som tema. På
programmet finns allt från att köra skogsmaskin till att skapa
med material från skogen och självklart att leka, grilla och
umgås med nya vänner! Du får också möta spännande
människor och företag som arbetar med skogen på olika sätt. 

Läs mer

Skogen i Skolan får responsiv
design och önskar alla läsare
glad påsk!
Publicerat: 1/4 2015

Sedan oktober 2014 har vi arbetat med att anpassa Skogen i
Skolans webbplats för responsiv design, dvs att innehåll och
funktioner automatiskt anpassar sig efter om du går in med
dator, platta eller mobil. På Skärtorsdagen den 2/4 påbörjar vi
arbetet med övergången. Skogen i Skolan tar också påskledigt
och återkommer därför den 10/4. Vi önskar alla våra läsare en
riktigt glad påsk! 

Läs mer

Skogen som klassrum för
Rådaelever
Publicerat: 25/3 2015

Eleverna i årskurs 4-6 på Råda skola har varit på studiebesök
på en avverkningsplats i fält i Sundsjön. Där fick eleverna följa
skogens väg från plantering till avveckling i praktiken genom
att både se skogen skördas och prova på att plantera ny skog.
Trots tjäle fick eleverna med hjälp av Skogsstyrelsen testa på
att plantera med planteringsrör i snön. Med på studiebesöket
var även Jens Meyer, Regionsamordnare i Skogen i skolan. /
Hagfors kommun 

Läs mer
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Vårförsöket 2015 - lövsprickning i
skog och öppen mark
Publicerat: 25/3 2015

Vill du och dina elever delta i riktig forskning? Under två år har
vi genomfört ”Höstförsöket” där tusentals elever från Abisko till
Trelleborg har deltagit. Det har gett enastående forskningsdata
som presenterats på en vetenskaplig konferens och väckt
mycket nyfikenhet bland forskningskollegor i andra länder. Nu
bjuder vi in till ett nytt samarbete mellan skola och forskning
med utgångspunkt i naturens kalender. 

Läs mer

Att uppleva sig till kunskap
Publicerat: 23/3 2015

Skogens enkelhet och komplexitet är en pedagogisk
guldgruva. Träd är, liksom människor, i ständig förändring och i
interaktion med varandra och sin omgivning. Livscykeln för ett
träd, från frö till plankan i ett hus, ger mig på ett enkelt sätt en
mening i mitt skogliga yrke. Den enkelheten är en pedagogisk
guldgruva med mängder av praktiska kopplingar till vår vardag
med träd, träbitar, papper och energi. Många träd tillsammans
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bildar en hel skog. 

Läs mer

Kerstin Ström heter jag som
hoppas få träffa er i skogen!
Publicerat: 16/3 2015

Under ett antal veckor här framöver under vår och försommar
kommer Skogen i skolan Östra Götaland presentera sig själva
och vilka vi är. Först ut är jag Kerstin Ström som är regional
samordnare i region Östra Götaland. Mitt jobb är oerhört
spännande och det känns som en ynnest att få göra detta.
Och om du känner att du vill nå mig och prata Skogen i skolan
så tveka inte att höra av dig så kan vi ordna ett möte. Vi ses i
skogen! 

Läs mer

Naturen förstärker lekens kraft
och lärande
Publicerat: 13/3 2015

Vad är det förskolebarnen erfar och upplever när de är ute i
naturen? Det har Kari-Anne Jørgensen tittat på i sin
avhandling. Resultatet visade att naturen har så mycket mer
att ge än det som traditionellt sett lyfts fram inom
utomhuspedagogiken, att skapa miljömedvetna barn. Barnen
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praktiserade demokrati, organisationskunskap, och lek och
lärande gick hand i hand på ett mycket dynamiskt sätt. /
Skolporten 

Läs mer
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