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Info från Nationella kansliet

Nyheter på SiS-webben
Publicerat: 31/5 2013

Följande ändringar är gjorda på Skogen i Skolans webbplats:
- Kurser och konferens är omdöpt till Kalendarium. Här hittar
du både interna och externa arrangemang. 
- Läromedel. Här kan du beställa läromedel om skog och
ladda ner uppdaterade lärarhandledningar.
- Om oss/Grafisk profil. Här hittar du nedladdningsbara
logotyper för Skogen i Skolan och Skogens mästare samt
regler för användning.
- Om oss/Nationella kansliet. Kontaktinformation till vd,
verksamhetsledare och webbansvarig.
- Nyhetsbrev. Här kan du läsa det senaste nyhetsbrevet.
- Om oss/Organisation. Kontaktinformation till Nationella
styrgruppen och styrelsen.
- Om oss/presentationsmaterial. Uppdaterat presentation
om SiS och informationsbrev till skolor. Engelsk version under
bearbetning.
- Om oss/Verksamhetsberättelser. Den nationella och
regionala verksamheten.
- Tävlingar & event. Information om tävlingen Skogens
mästare och arrangemanget Skogens dagar. 

Frågelådan
Är aspvirke användbart som botten i
en stenkista som är under vatten?

 

Läs svaret

Kalendarium

14/6 2013:
Internationell konferens i Sigtuna
2013

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
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Nya digitala mobilguider till natur och kultur i Stockholm
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Skolor tävlar i skogskunskap
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Jägareförbundet
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SM i skog 2013 är avgjort

Tusentals elever och lärare från besökte Skogens dagar i Karlstad

Skogens dagar gör naturen till klassrum
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Skolbarn hjälper forskare att förstå höstens färger

Skogen ska bli en social värld

Naturpedagogik med Karin Anklew

Bli skogens mästare 2013 – anmäl er klass idag!

Bli skogens mästare 2013 – anmäl er klass idag!

Utomhuskonferensen Mitt i naturen i Finland

Ut i skogen tjejer!

Gunilla twittrar om skogsjobb

Skogskollo för tjejer

Nya digitala mobilguider till natur
och kultur i Stockholm
Publicerat: 31/5 2013
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Upptäck mer av kultur- och naturhistoriska platser i
Stockholmsområdet med hjälp av landskapsguider i mobilen.
Stockholms läns museum och Naturhistoriska riksmuseet
lanserar nya mobilguider till åtta populära besöksmål i
Stockholm. Guiderna samlas under namnet Berättelser i
landskapet och nås via appen OnSpotStory. / Naturhistoriska
Riksmuséet 

Läs mer

Hur vet träden när det är höst?
Publicerat: 31/5 2013

Hur påverkar klimatförändringen växtsäsongens slut?
Välkommen att vara med i ett forskningsprojekt som handlar
om hur hösten utvecklas i hela landet. Påverkas lövträd olika
av ett förändrat klimat och hur skiljer det sig trädens reaktioner
åt mellan olika delar av landet? Finns det höst-gener? Hur kan
vi använda satelliter för att följa höstens utveckling? Vill du
hjälpa forskarna att förstå hur klimatet förändrar hösten? Var
med i ForskarFredags höstförsök under september-oktober
och medverka i riktig forskning. 

Läs mer

Skolor tävlar i skogskunskap
Publicerat: 30/5 2013
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Vem är skogens mästare? Tävlingen startar i och med
höstterminens början. De fyra bästa klasserna går till final.
Skogen i Skolan arrangerar tävlingarna som pågår i fyra
regioner. / Svt Västerbottennytt 

Läs mer

Möt Skogsstyrelsens SiS-
samordnare och
mångfaldsansvarig på
Jägareförbundet
Publicerat: 30/5 2013

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6951961&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.sehttp%3A%2F%2Fwww.svt.se%2Fnyheter%2Fregionalt%2Fvasterbottensnytt%2Fskolor-tavlar-i-skogskunskap
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=6951961&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fnode%2F3262


Nationella kansliet för Skogen i Skolan har träffat Lis Boje,
Skogsstyrelsens samordnare och Tamisha Kindberg som är
mångfaldsansvarig på Svenska Jägareförbundet. Förutom att
samordna Skogsstyrelsens personal som arbetar i Skogen i
Skolans regioner är Lis också forskare på Linnéuniversitetet.
Tamisha arbetar med att få ungdomar intresserade av friluftsliv
och att tillgänglighetsanpassa aktiviteter som Jägarförbundet
anordnar. 

Läs mer

Gymnasieelever visade
högstadieelever allt om skog på
Skogens dagar i Örebro
Publicerat: 28/5 2013

Runt 2000 elever och lärare besökte Kvinnersta
naturbruksgymnasium under Skogens dagar. Representanter
från skogsnäringen i regionen svarade på frågor på olika
stationer som alla hade med skog, jord och deras produkter
och allt innehåll var kopplat till läroplanen. Gymnasieelever
visade besökande högstadieelever hur det går till på
Naturbruksgymnasiet. Arrangemanget var indelat i sex teman:
skogen, trävaror, massa och papper, utbildning, fritid i skogen
och lantbruk. 

Läs mer
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SM i skog 2013 är avgjort
Publicerat: 27/5 2013

Vem är mästare i skogen? Skog och Ungdom arrangerade i
samarbete med skogsföretag och Burtra ̈sk
Naturbruksgymnasium SM I SKOG den 24- 25 maj. Tävlingen
omfattade tva ̊ klasser: Skolklassen för landets
Naturbruksgymnasier där varje skola a ̈ger ra ̈tt att ha med tre
ta ̈vlande som dessutom utgör ett lag. SM-klassen fo ̈r alla
intresserade. Två ta ̈vlande kan dessutom utgöra ett lag. 

Läs mer

Tusentals elever och lärare från
besökte Skogens dagar i Karlstad
Publicerat: 27/5 2013
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Skogens dagar pågick den 21-22 maj i Karlstad och man höll
till på Norra Fältet vid Sandbäckstjärn i Karlstad. Evenemanget
drog runt tvåtusen besökare trots ett ojämnt väder. I Karlstad
visade man en simulator för transportfordon, brandkåren
visade hur eleverna hur de skulle kväva en eld och
skogsentreprenörer lät barnen sitta i förarhytten på en
skördare. 

Läs mer

Skogens dagar gör naturen till
klassrum
Publicerat: 22/5 2013

Det uppskattade projektet Skogens dagar startade under
tisdagen för sjunde gången på Norra fältet i Karlstad. Elever
och lärare i årskurserna 4–8 från hela Värmland välkomnas
den 21–22 maj för att lära sig allt från hur skog planteras till
hur bränder släcks. Skogen i Skolan, Region Värmland är med
och arrangerar evenemanget. / NWT 

Läs mer

Utemiljöns plats i
la ̈rarutbildningen, Kristianstad 30-
31/5
Publicerat: 22/5 2013

Vad kan vi göra gemensamt fo ̈r att fra ̈mja utomhusbaserat
la ̈rande bland barn och vuxna? I Norge är utomhuspedagogik
ett ma ̊ste enligt Läroplanen menar Arne Nikolajsen Jordet,
lektor och fo ̈rste amanuens vid Højskolen i Hedmark. Men hur
a ̈r det i Sverige? Emilia Fägerstam, Linköpings Universitet, har
i sin forskning sett att skola utomhus motiverar och stärker
elevernas kunskaper och landshövding Margareta Pålsson
understryker att utomhusbaserat lärande blir allt viktigare i
skolarbetet. Under dessa två dagar utforskar lärarutbildare från
olika delar av Sverige hur man stärker det utomhusbaserade
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la ̈randet och till sin hjälp har de expertförela ̈sare. 

Läs mer

Skolbarn hjälper forskare att
förstå höstens färger
Publicerat: 21/5 2013

Gör klimatförändringarna att höstlövens färger kommer
senare? I höst hoppas Kjell Bolmgren få hjälp av tusentals
skolbarn med att samla data om lövträdens färger i hela
landet. Då genomförs ett landsomfattande massexperiment i
samband med evenemanget ForskarFredag. / SLU 

Läs mer

Skogen ska bli en social värld
Publicerat: 20/5 2013

Skogsnäringen plockar fram de sociala värdena ur frysboxen.
Regeringen ger Skogsstyrelsen i uppdrag att lyfta frågan som
också tar plats i förstudien av ett nationellt skogsprogram. I
detta ingår en fortsatt satsning på verksamheten Skogen i
Skolan. / Skogsland 

Läs mer

Naturpedagogik med Karin
Anklew
Publicerat: 20/5 2013

Vi svenskar beskriver oss gärna som ett naturälskande folk.
Men sanningen är att allt färre går ut i skogen. Allt fler är rädda
för naturen - för småkryp till exempel. Vi har träffat en av dem
som tror att skolan kan spela en stor roll för att ändra på det -
naturpedagogen Karin Anklew. Lena Näslund följde med på en
dag i Nyköpings naturskola... / 

Läs mer
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Bli skogens mästare 2013 – anmäl
er klass idag!
Publicerat: 17/5 2013

Skogens mästare är en tävling som riktar sig till
sjundeklassare runt om i Sverige. Frågor och praktiska
uppgifter som förekommer inom tävlingen är konstruerade så
att de ska följa läroplanen, lgr 11, och möta de förmågor som
beskrivs där. Senast 10 juni vill vi ha er anmälan till tävlingen. 

Läs mer

Bli skogens mästare 2013 – anmäl
er klass idag!
Publicerat: 15/5 2013

Skogens mästare är en tävling som riktar sig till
sjundeklassare runt om i Sverige. Frågor och praktiska
uppgifter som förekommer inom tävlingen är konstruerade så
att de ska följa läroplanen, lgr 11, och möta de förmågor som
beskrivs där. Senast 10 juni vill vi ha er anmälan till tävlingen.
Anmälan sker till samordnaren i er region. 

Läs mer

Utomhuskonferensen Mitt i
naturen i Finland
Publicerat: 14/5 2013
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Jobbar du med barn och unga? Kom och ta del av
inspirerande tips på utomhuspedagogik! I konferensavgiften
inga ̊r uto ̈ver deltagande i de olika programpunkterna även
lunch och kaffe i naturen, samt förela ̈sning med Mia Törnblom.
Anma ̈l dig före 31.5 till ett billigare pris! / Mitt i naturen 

Läs mer

Ut i skogen tjejer!
Publicerat: 13/5 2013
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Ta chansen att tillbringa fyra härliga sommardagar på
skogskurs i Bergslagens skogar. Välkommen till en långhelg
fullspa ̈ckad med naturupplevelser, skogsaktiviteter och
information om hur du kan jobba med skog i ditt framtida
yrkesliv. 

Läs mer

Gunilla twittrar om skogsjobb
Publicerat: 2/5 2013

I slutet av mars inledde ett antal organisationer en satsning i
digitala medier för att locka fler ungdomar till skogsutbildning
och vuxna till skogsjobb. 

Läs mer

Skogskollo för tjejer
Publicerat: 2/5 2013

Är du tjej och vill uppleva skogen under sommarens bästa
dagar? Välkommen till skogskollo för tjejer! Under några
härliga dagar i augusti får du chans att på olika sätt uppleva
och utforska skogen. 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 träffa spännande människor och företag som arbetar
med skogen på olika sätt. Kollot pågår under två dagar med en
övernattning och vänder sig till tjejer i Västerbotten som börjar
årskurs 6 till hösten. / Mera Skog 

Läs mer
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