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Skogen i Skolan i Pedagogiska
magasinet
Publicerat: 6/12 2016

För någon vecka sedan blev Skogen i Skolans verksamhet
omskriven i Pedagogiska magasinet (Lärarförbundets tidning
för utbildning, forskning och debatt).

Artikeln och tidningens syfte var att belysa att skolan gärna tar
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hjälp av olika organisationer i undervisningen om skogen och
därigenom också visa på vikten av att lärare och elever ska ha
ett källkritiskt förhållningssätt till de läromedel, material och
övrig information som finns i skolan.

Detta är något som Skogen i Skolan ser positivt på och
välkomnar, då vi alltid strävar efter att utforma våra läromedel,
övningar och aktiviteter efter skolans villkor.

Det finns ett flertal andra aktörer förutom Skogen i Skolan som
också jobbar med skog i förskola och skola, några exempel är
Naturskoleföreningen och Friluftsfrämjandet. Dessa aktörer ser
vi som viktiga samarbetspartner och att vi kompletterar
varandra och visar skolan en bredd, då vårt gemensamma
syfte är att väcka barn- och ungas intresse för skog och alla
möjligheter som den ger oss.

1973 startades Skogen i Skolan som en organisation med
direkt kontakt med skolan och lärarutbildningen och är en
plattform för hela skogssektorn, där intressenter består av
både företag, myndigheter och universitet.

Genom att verksamheten innefattar så många olika aktörer
med olika inriktningar innebär det också att Skogen i Skolan
naturligt blir en gemensam och en mer neutral röst för hela
skogssektorn. Och det är viktigt för oss att skolan känner sig
trygg i att våra läromedel och övrigt material ger en allsidig bild
av skogen, skogsbruket och skogens många värden. 

Läs hela artikeln här!
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Skogsprodukter i vår vardag
Publicerat: 6/12 2016

Årskurs: 7-9
Beräknad tidsåtgång: 2 timmar 

Trä och träprodukter fungerar helt enligt naturens kretslopp.
Trä är beständigt, kan återvinnas och återanvändas, är
biologiskt nedbrytbart och träanvändning tillför ingen koldioxid
till atmosfären.
Råvaran, skog, är förnyelsebar och finns i stora mängder i vårt
land. Skogen sköts dessutom på ett sätt som är anpassat till
både miljön och människan.

Inled övningen med att låta eleverna gå runt i klassrummet,
eventuellt runt i hela
skolan, och undersöka och anteckna vilka föremål som
ursprungligen kommer från skogen. 

Gå till övningen!

SENASTE NYTT
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Ny Sverigeunik gymnasieutbildning med fokus miljö och natur

Tre snabba frågor om Boken om
skogen
Publicerat: 6/12 2016

Tidningen SKOGEN har ställt tre snabba frågor till Skogen i
skolans verksamhetsledare Anna Steinwall. Skogen i skolan
har utkommit med en uppdaterad version av Boken om
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har utkommit med en uppdaterad version av Boken om
skogen. / Skogen 

Läs mer

Följ Skogen i Skolan - idag börjar
lucköppningen!
Publicerat: 1/12 2016

Från idag fram till julafton har vi lucköppning i våra sociala
medier, så håll utkik! För att veta vad som händer inom
Skogen i Skolan regionalt och nationellt kan du följa på vår
webbplats, prenumerera på nyhetsbrevet, gilla oss på
Facebook och följa oss på Twitter. Dessutom finns en RSS för
att följa Nationella kansliets blogg. 

Läs mer

Matilda kombinerar sina
jägmästarkunskaper med
utomhuspedagogik
Publicerat: 24/11 2016
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Sedan 2015 är Matilda Lingegård Regionsamordnare för
Skogen i Skolan Västerbotten och verksamhetsledare för Mera
Skog i Västerbotten. Hon tog sin examen som jägmästare
2014 då hon skrev ett examensarbete om utomhuspedagogik.
- Mitt nuvarande jobb är drömjobbet där jag kan kombinera ett
arbete i skogsbranschen och skolvärlden, säger Matilda
Lingegård. Här berättar hon om sig själv och sitt arbete i
Skogen i Skolan. 

Läs mer

Skogens mästare i Västernorrland
korades – de blev vinnarna
Publicerat: 24/11 2016

Under onsdagen avgjordes det vem som blev skogens
mästare i Västernorrland, en tävling som hölls för det tredje
året. Vinnare blev Alneskolan, klass 7B, i Örnsköldsvik.
Tävlingen arrangerades av Skogen i Skolan Region
Västernorrland. / Allehanda 

Läs mer

Jens Meyer tilldelades
Föreningen Skogens utmärkelse
Silverkvisten
Publicerat: 18/11 2016
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Jens Meyer är Regionsamordnare för Värmland sedan 1998
och han har uthålligt verkat för ökad kunskap om skogens
möjligheter, möjligheter både i pedagogiken, som
arbetsmöjlighet och för samhället. På Skogen i Skolans
Riksmöte den 10-11 november tilldelades Jens utmärkelsen
Silverkvisten genom vd Bengt Ek som representerade
Föreningen Skogens styrelse. 

Läs mer

Skogssektorn - en naturlig
framtidsbransch
Publicerat: 17/11 2016

Information för studie- och yrkesvägledare i Gävleborgs län
den 14 december mellan 12.00 och ca 16.15 på Naturbruk
Slottegymnasiet i Ljusdal. 

Läs mer

Ny Sverigeunik
gymnasieutbildning med fokus
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miljö och natur
Publicerat: 16/11 2016

Jämtlands Gymnasium Torsta satsar på en ny utbildning som
ska svara mot skogsnäringens behov av arbetskraft med
kompetens inom miljö- och naturvård. Det handlar om en
treårig gymnasieutbildning till skogs- och miljövårdare som
drar igång höstterminen 2017, och kan sökas nu i januari. /
Torsta 

Läs mer
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