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Info från SiS Nationella kansli

Ny Verksamhetsledare till SiS
Publicerat: 31/1 2013

Rekryteringsprocessen har pågått sedan november och
kommer inom kort vara avslutad. Så snart den nya
Verksamhetsledaren är anställd kommer mer information. 

Verksamhetsberättelse för 2012
Publicerat: 31/1 2013

Verksamhetsberättelser från alla Skogen i Skolans regioner
samt det nationella kansliet kommer att sammanställas under
februari och finns sedan tillgängliga på webbplatsen. 
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Skogsstyrelsens arbete med SiS
Publicerat: 31/1 2013

Den 4-5 februari anordnar Skogsstyrelsen ett uppstartsmöte
med anledning av det intensifierade arbetet med Skogen i
Skolan. Under dagarna samlas regionsamordnar,
kontaktpersoner från distrikten, det nationella kansliet, politiker
och beslutsfattare. 
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Hans-Jöran fick medalj av
Kungen
Publicerat: 1/2 2013

Hans–Jöran Hildingsson är sedan många år en drivande kraft i
Skogen i Skolan, både på nationell nivå i och regionalt i
styrgruppen för Region Västra Götaland. När Kungliga Skogs-
och Lantbruksakademien i måndags firade 200-årsjubileum i
Stockholms stadshus med 800 gäster fick han ta emot
utmärkelsen Akademiens silvermedalj ur Kungens hand. 

Läs mer

Hög skogsmedvetenhet på
Högbergsskolan i Dalarna
Publicerat: 1/2 2013

När Skogsindustriernas ambassadörer besökte
Högbergsskolan blev de positivt överraskade av hur bra koll
eleverna hade på hur skogsbranschen fungerar. – Vi upplever
att eleverna här på Högbergsskolan är väldigt medvetna om
hur skogsindustrin fungerar, säger Johan Törner. / Dalarnas
Tidningar 

Läs mer

Skogen i Skolan omnämnd i
tidningen SkogsEko
Publicerat: 29/1 2013

Under rubriken "Lektioner i det fria" kan du läsa om
utomhuspedagogik och Skogen i Skolans verksamhet i
Skogsstyrelsens tidning SkogsEko. Kristin Alexandre,
regionsamordnare för Gävleborg-Dalarna berättar om hur de
utbildar lärare som sedan kan ta med sina elever på lektioner
ute i skogen. 

Läs mer

Skogen i Skolan nämns i "Mål för
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friluftspolitiken"
Publicerat: 17/1 2013

I skrivelsen redovisas mätbara mål för friluftslivspolitiken och
redogörs för de satsningar som har gjorts i syfte att utveckla
dessa mål. Dessutom redogörs för regeringens syn på det
framtida arbetet med utveckling och uppföljning av målen för
friluftslivspolitiken. Därutöver redovisar regeringen andra
relevanta åtgärder och initiativ som berör friluftslivspolitikens
utveckling och genomförande. Skogen i Skolans verksamhet,
skolskogar och utomhuspedagogik nämns i skrivelsen. 

Läs mer

Uteåret 2013 - inspiration att vara
utomhus
Publicerat: 14/1 2013

Naturens år samlar ett trettiotal aktörer i en nationell
samverkan för naturen. Under Uteåret 2013 vill vi inspirera till
att vara ute. Och öka kunskapen om allemansrätten. - Under
Uteåret 2013 vill vi inspirera att vara ute, säger Maria Ågren
generaldirektör på Naturvårdsverket. Vi kommer också att
arbeta för att öka kunskapen om naturen. Allemansrätten är
särskilt viktig. / Naturens år 

Läs mer

Region Värmland i programmet
"Skogstokig, om skogen och
människan"
Publicerat: 10/1 2013

Kanal 12 är en fri tv-kanal som numera enbart finns på nätet
och visas dygnet runt. Serien Skogstokig! handlar om att
Värmland ÄR skog. Möt den värmländska skogen och
människorna i och kring den. Du kan se filmer om skogsbruk,
skogsägande, tätortsnära skog m.m. Skogen i Skolans Region
Värmland medverkar i ett avsnitt från vecka 45. 

Läs mer
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Snart är det dags att kasta ut
granen
Publicerat: 7/1 2013

Vad händer med din gran efter jul? Om granen lämnats in till
en återvinningscentral eller insamlingsplats i din kommun flisas
den och skickas till ett värmeverk där den blir till el och
fjärrvärme. 

Läs mer

Tankesmedja för friluftsliv 2013
Publicerat: 3/1 2013

Välkommen till Tankesmedjan för friluftsliv 2013. Årets tema är
MER, FLER och ÄNNU BÄTTRE – hur kan vi locka fler
människor till friluftslivet och vad behöver vi utveckla?
Tankesmedjan för friluftsliv är ett dialogforum för friluftslivets
aktörer. / Naturvårdsverket 

Läs mer
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