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Verksamhetsledaren har ordet
Publicerat: 14/1 2014

Nytt år! Nya möjligheter!

Tidigt 1940-tal och min mamma och hennes äldre syster
inackorderades hos en familj för att gå i skolan. Min morfar
nåddes av besked att de behandlades illa och gav sig av för
att hämta hem sina flickor.
Av egen skog byggde morfar ett skolhus på gården och efter
mycket skrivande kom så tillstånd att driva skola. Söderifrån
kom lärare med tåg till Morjärv, buss till Överkalix och med
lantbussen till där morfar och nordsvensken Rasken mötte
upp. Så fick alla barn i byn och närliggande byar, gå i skolan i
Västra Kesasjärv. Morfar var en man som älskade sin familj
och sin skog, och allt som följde med den. 
Morfar själv lämnade skolan för att arbeta och byggde en
ladugård åt familjen när han var 12, var känd för att vara en
djärv flottare av timmer, byggde fler byggnader och arbetade i
kolmilan. 

Sedan dess har bruk av skog förändrats stort och det har
skolans villkor också gjort. På många sätt har dessa båda
liksom samhället i stort vandrat sida vid sida i utvecklingens
tecken, ibland väldigt fort! De flesta föräldrar har nog stött på
klurigheter i att hjälpa sina barn med t ex matematik-läxan för
att inse att det är helt andra räknesätt än de vi själva lärt oss. 
Skogen i Skolan har sedan vi började vår verksamhet för 40 år
sedan följt med i det som sker både i skogs- och i
skolsvängen! Frågan hur vi ska peppa de elever som har svårt
att hitta motivation för skolarbetet fortsätter. Olika vägar finns
och på Skogen i Skolan är vi övertygade om att de resultat
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forskningen pekar på stämmer. Resultaten säger att de elever
som har en ute-lektion i veckan tycker att de koncentrerar sig
bättre, att det blir roligare och lite lugnare i allt skolarbete.
Vi fortsätter vårt arbete med att ta fram nya läromedel, att
hänga med i debatterna och att fortbilda oss själva och andra i
det vi tror på. 

Så välkommen nya år 2014 och alla de nya utmaningar och
möjligheter du ger!

Åsa Godeau, verksamhetsledare, Skogen i Skolan 

Nytt på Skogen i Skolans medier
Publicerat: 14/1 2014

Skogen i Skolans webbplats
Vi uppdaterar ständigt vår webbplats och här är senaste nytt,
http://www.skogeniskolan.se
- Under menyvalet Läromedel hittar du våra läromedel - dels
de kompletterande häftena för lärare och elever och dels de
skogliga läromedlen.
- Under menyvalet Om oss hittar du vårt presentationsmaterial
där det nya är en folder om SiS på engelska och
jubileumsskriften som producerades i samband med SiS 40-
årsjubileum den 5/11.
- Under Om oss: Historiken uppdaterades i samband med 40-
årsjubileumet.
- Under Om oss: Skogen i Skolans grafiska profil är
kompletterad med färger, typsnitt och alla våra logotyper.

Skogen i Skolans sociala medier
I december kunde du följa Jägmästarestudenternas
julgransförsäljning på vår Facebook-sida och vårt Twitter-
konto. I januari kommer en student från
Skogsmästarutbildningen på SLU att berätta om sina
upplevelser från utbildningen och studentlivet. 
<a href="https://www.facebook.com
SiS Facebook-sida https://twitter.com/SkogeniSkolan">SiS
Twitter-konto

Skogen i Skolans nyhetsbrev
Skogen i Skolans nyhetsbrev som du nu läser är sedan i
höstas mobilanpassat. 
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SENASTE NYTT

Forest Challenge Badge - ett intitiativ från FN och Sida

Forest Challenge Badge - ett
intitiativ från FN och Sida
Publicerat: 13/1 2014

Forest Challenge Badge är en pedagogisk guide till skogar för
barn och unga. Det är ett användbart stödverktyg för lärare
och ungdomsledare, som utbildar barn och ungdomar om
skogens betydelse för att upprätthålla livet på jorden. Lärare
kan förbereda sina lektioner med hjälp av häftet som ger
bakgrundsinformation om betydelsen av skogens ekosystem,
skogar i bruk, skogar i riskzonen, och deras kulturella,
ekonomiska och sociala värde för människor. Materialet är på
engelska. / Forest Europe Growing Life Lärare kan förbereda
sina sessioner med hjälp av skogar Challenge häftet. Detta ger
bakgrundsinformation om betydelsen av skogens ekosystem,
skogar i bruk, skogar i riskzonen, och deras kulturella,
ekonomiska och sociala värde för människor. 

Läs mer
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