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Verksamhetsledaren har ordet
Publicerat: 16/6 2014

På Skogen i Skolans facebook-sida synliggörs många av alla
de aktiviteter som sker runt om i landet; utbildningsdagar för
lärare, aktivitetsdagar för elever, anmälan till skogskollo,
seminarier, mässor, och mycket mer. Det är fantastiskt att läsa
om allt som görs och de sociala medierna fyller en funktion i
att direkt kunna rapportera om vad som sker i Skogen i
Skolans namn. Dessutom talar många av bilderna sitt eget
tydliga språk och förstärker textens innehåll. Precis som vi
med skogen som forum och sinnena som redskap vill förstärka
elevernas inlärning. En av våra nu nya lanserade aktiviteter är
en skrivtävling kring barn och ungas syn på skog, där vi
hoppas få in många bidrag till sista oktober. Jag måste
erkänna att natur med betoning på skog har varit en del av mitt
eget barna- och tonårsskrivande, och visst har jag liksom
Ronja i Mattisskogen testat på ett vår-skrik där trädens
susande har svarat att våren och sommaren är i antågande
även detta år! 

Inflikar en text skriven av verksamhetsledare Åsa, som då var
tonåring, efter lite grävande i den låda där föräldrarna har
sparat barnens alster. 
Önskar samtidigt er alla den finaste av somrar!

Då man vandrar en sommarnatt genom svenska skogar, 
på mjuka mossan med fötter bara, så händer det ofta 
att man på ett oförklarligt sätt förflyttas in i en sagotid 
med tomtar och troll, vättar och älvor. 
Man kan höra näcken spela på sin fela vid en bäck, 
med kristallklart vatten som glatt rinner vidare i sommarnatten 

Frågelådan
Vad är det för en insekt vi får in i
huset ibland?
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och lyser upp den mörkaste av skogar,
en melodi som lockar och pockar och till slut får en att överge 
allt vad förnuft heter och skyndsamt hasta närmre. 
Men hör då till vättarnas röst som varnande ber dig stanna upp
och minnas att bäcken är djup 
och näcken av ingen mänsklig form och tid! 
När du insett detta hör du endast vattnet 
utan ackompanjerande fiols toner, 
och i sista stund väjer du för en fura 
som du tänkt vila vid, då vättarna viskar i ditt öra 
att stammen har liv och kallas för huldra.

På mossan mjuk med fötter bara söker du dig så 
till gläntans lugn och älvornas lätta dans, 
där du plockar en midsommarbukett som du lindar till en krans 
och hänger i ditt hår. Och med sju blomster i din hand 
går du tillbaka samma väg du kom, för att på dessa rofyllt
slumra 
och drömma om din tilltänkte, och om sommarnatten 
som snart övergår i gryning med daggtyngd grönska 
och värmande solsken.

Men pass opp! Skogens väsen och mystik 
väntar bara på att skymningens timma ska komma, 
och du på mossan den mjuka med fötter bara 
ska söka dig dit för att än en gång förföras och förtrollas...! 

Läs mer av Åsa Godeau

Månadens övning
Publicerat: 16/6 2014

Lär dig laga Skogen i Skolan-grytan!

Vår gryta lagar du förstås utomhus med dina barn/elever och
den kan ingå i idrott/hälsa eller hemkunskap.

Beräknad tidsåtgång: 30 – 40 minuter
Material: Stor gryta som kan användas ute över öppen eld.
Ingredienser och tillagning får du när du klickar på länken. 

Läs mer
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Twitter och Facebook bland träden!
Stor utbyggnad väntar Stora Segersta
Sara satsar på Ådalen
Seminarium i Jämtland om utomhuspedagogik - forskning,
läromedel och tävling
Inspirerande seminarium om utomhuspedagogik och dess
läromedel
Anmäl intresse för Skogskollo 2015 redan idag
Anmäl intresse för Skogskollo 2015 redan idag
Tjejkollo i Järvsö 11-12 och 13-14 augusti
SiS Nationella kansli utbildar studenter i utomhuspedagogik
Norras framtidspris till Erika Nilsson
Lär av skogen och i skogen
Rekordstort intresse för Skogskollo i Västerbotten
Rekordstort intresse för Skogskollo i Västerbotten
Ute är inne 2015 i Linköping
Ute i skogen med Högskolan i Väst
Naturromantiska idéer centrala inom utomhuspedagogik och
ekokritik
Helt åt skogen

Twitter och Facebook bland
träden!
Publicerat: 13/6 2014

Carl Danielsson heter han som ska twittra och facebooka i
skogen. Carl är 23 år och går på Skogsmästarskolan. Han har
blivit utsedd till ambassadör för skolan och hans uppgift blir att
återkommande se till att det som händer på skolan och
därmed också i skogen blir berättelser på nätet. 

Läs mer
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Stor utbyggnad väntar Stora
Segersta
Publicerat: 12/6 2014

Skogsutbildningen vid Stora Segersta och Värnamo
naturbruksgymnasium får ett lyft med en satsning på 40
miljoner kronor som landstinget beslutat om. / Skogsland 

Läs mer

Sara satsar på Ådalen
Publicerat: 9/6 2014

Alla har vi hört att det inte är så lätt att få ett vettigt arbete i
dagens Sverige. För Sara Svanlund gick det däremot raka
spåret från skolbänken på Jägmästarutbildningen till ett jobb
som skogsinspektor på Norra Skogsägarna. Hon är förstås
oerhört nöjd idag. – Och det bästa av allt var att jag fick jobb
precis där jag ville – i vackra Ådalen, säger Sara Svanlund.
Sara Svanlund har tagit fram nya versioner av befintliga
illustrationer på SkogsSveriges webbplats. / Norra
Skogsägarna 

Läs mer

Seminarium i Jämtland om
utomhuspedagogik - forskning,
läromedel och tävling
Publicerat: 2/6 2014

Måndagen den 9 juni träffar du Anders Szczepanski,
enhetschef Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU)
som berättar om forskning och verksamhetsledare Åsa
Godeau, som visar Skogen i Skolans nya läromedel. Lärarna
Tove Johansson, Marie Wilhelmsson, och Maria Andersson,
har ett erfarenhetsutbyte om tävlingen Skogens Mästare för åk
7. Evenemanget sker på Torsta naturbruksgymnasium i
Östersund. / Skogen i Skolan 

Läs mer
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Inspirerande seminarium om
utomhuspedagogik och dess
läromedel
Publicerat: 1/6 2014

Passa på att delta i detta seminarium där fokus ligger på
utomhuspedagogik, forskning, praktisk tillämpning. Ett givande
erfarenhetsutbyte pedagoger emellan. Under dagen
presenteras även Skogen i Skolans nya läromedel. 

Läs mer

Anmäl intresse för Skogskollo
2015 redan idag
Publicerat: 21/5 2014

Nu kan ni intresseanmäla er till Skogskollo 2015. Det planeras
att anordnas ett Skogskollo i Västernorrland (Sollefteå) och ett
i Västerbotten (Burträsk) sista veckan innan skolan startar
efter sommaren nästa år. Så snart anmälan öppnar under
våren 2015 återkommer vi med en förfrågan och ni kan då
välja om ni vill delta. 

Läs mer

Anmäl intresse för Skogskollo
2015 redan idag
Publicerat: 21/5 2014
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Nu kan ni intresseanmäla er till Skogskollo 2015. Det planeras
att anordna ett Skogskollo i Västernorrland (Sollefteå) och ett i
Västerbotten (Burträsk) sista veckan innan skolan startar efter
sommaren nästa år. Så snart anmälan öppnar under våren
2015 återkommer vi med en förfrågan och ni kan då välja om
ni vill delta. 

Läs mer

Tjejkollo i Järvsö 11-12 och 13-14
augusti
Publicerat: 21/5 2014
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För första gången anordnar Skogen i Skolan och
rovdjurscentret De 5 Stora ett tjejkollo om skog och rovdjur.
Kollot vänder sig till flickor som ska börja årskurs 5, 6 och 7 till
hösten. Under två dagar i augusti får de möjlighet att prova på
olika aktiviteter med skog och rovdjur som tema. Den 11-12/8
är fullbokat, men det finns fortfarande platser kvar till den 13-
14/8, så först till kvarn! 

Läs mer

SiS Nationella kansli utbildar
studenter i utomhuspedagogik
Publicerat: 20/5 2014

Den 13/5 besökte Skogen i Skolans nationella kansli
Högskolan för Kommunikation och Lärande i Jönköping. Detta
var början till ett samarbete kring utomhuspedagogik med
fokus på skogen. Maria Hammarsten, universitetsadjunkt
pedagogik, höll i den praktiska delen i Vattenledningsparken i
Jönköping och Åsa Godeau, verksamhetsledare höll i teori och
praktik inne på skolan. Eleverna går sitt andra år på
programmet Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem och
läser nu kursen. En del av studenterna har yrkeserfarenhet
sedan tidigare 0ch andra har provat på sitt blivande yrke under
två praktikperioder på utbildningen. 

Läs mer

Norras framtidspris till Erika
Nilsson
Publicerat: 19/5 2014
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För idérikedom, engagemang och framtidskraft tilldelas Erika
Nilsson, verksamhetsledare i Mera Skog i Västerbotten, Norra
Skogsägarnas framtidspris. Genom projekt som ”Skogskollo
för tjejer” har Erika bidragit till att väcka flickors intresse för
skogen och ge dem möjlighet att träffa kompetenta kvinnor
från olika områden inom skogssektorn. Erika Nilsson är också
Regionsamordnare i Region Västerbotten och Skogen i Skolan
är med och sponsrar Skogskollo för tjejer. 

Läs mer

Lär av skogen och i skogen
Publicerat: 16/5 2014

Skogen i skolan samarbetar med lärarna för att lära barn om
skog och skogsbruk i 1025 skolskogar. Skogssällskapet frågar
verksamhetsledaren Åsa Godeau hur Skogen i Skolan sprider
skogskunskap. / Skogssällskapet 

Läs mer

Rekordstort intresse för
Skogskollo i Västerbotten
Publicerat: 15/5 2014

– Det är jätteroligt att så många är intresserade av att vara
med. Vi har till och med tjejer som står på kö för reservplatser,
säger Lena Jonsson, projektledare för Skogskollo. Skogen i
Skolans Region Västerbotten är en av aktörerna som
medverkar i arrangemanget. / Länsstyrelsen Västerbotten 

Läs mer

Rekordstort intresse för
Skogskollo i Västerbotten
Publicerat: 15/5 2014

– Det är jätteroligt att så många är intresserade av att vara
med. Vi har till och med tjejer som står på kö för reservplatser,
säger Lena Jonsson, projektledare för Skogskollo. Skogen i
Skolans Region Västerbotten är en av aktörerna som

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=11555677&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.sehttp%3A%2F%2Fwww.norra.se%2Fomnorra%2Finformationochpress%2Fnyheter%2FPages%2Ferika.aspx
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=11555677&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.sehttp%3A%2F%2Fwww.skogssallskapet.se%2Fskogsvarden%2F2014_1%2Fsv09.php
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=11555677&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.sehttp%3A%2F%2Fwww.lansstyrelsen.se%2Fvasterbotten%2FSv%2Fnyheter%2F2014%2FPages%2Frekordstort-intresse-for-skogskollo.aspx


medverkar i arrangemanget. / Länsstyrelsen Västerbotten 

Läs mer

Ute är inne 2015 i Linköping
Publicerat: 15/5 2014

Nu är det klart att den populära konferensen Ute är inne
kommer att vara i Linköping 17-18 september 2015.
Konferensen anordnas av nätverket Utenavet som är ett
nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande.
Skogen i Skolan är en av medlemmarna i nätverket.
Utomhusbaserat lärande är viktigt för barns och vuxnas
bildning och kulturkompetens. Utomhusvistelse kan påverka
lek, lärande och välbefinnande positivt i alla åldrar. Nytt för
denna konferens är att alla som vill hålla i en i en workshop
kommer att få att kunna anmäla sitt intresse. Vi kommer att
lägga ut ett webb formulär där man gör sin ansökan. Välkomna
till Linköping 17-18 september 2015. / Utenavet 

Läs mer

Ute i skogen med Högskolan i
Väst
Publicerat: 14/5 2014

Skogsdagar på Hunneberg 

Läs mer

Naturromantiska idéer centrala
inom utomhuspedagogik och
ekokritik
Publicerat: 13/5 2014

Vilka idéer om naturmötens betydelse för att skapa mening
och lärande om hållbar utveckling finns inom de två
praktikerna utomhuspedagogik och ekokritik. Och hur påverkar
det arbetet med hållbarhet? Petra Hanssons resultat visar att
det finns mycket naturromantiska ideal och en stark tilltro till
vad det fysiska mötet med naturen ska ge. / Skolporten 
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Helt åt skogen
Publicerat: 13/5 2014

Sven Olov Karlsson går ut i naturen genom en bunt
bilderböcker. Träden har en orubblig särställning i svensk
barnlitteratur - från Astrid Lindgrens branta granbackar i
"Ronja Rövardotter" till träskig kuslighet i "Skogens systrar" av
Petrus Dahlin. Skogen är både folkbildande sagoscen och dovt
grön bakgrundsfärg. / Expressen 
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