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Verksamhetsledaren har ordet

Publicerat: 18/10

Välkomna till vår monter A16:62 på Skolforum
Den 28/10 kan du boka in seminariet "En bättre lärmiljö är
nyckeln till framgång" med Emilia Fägerstam, lektor på
Linköpings universitet på Skolforum. Seminariet pågår kl 9:15 -
9:50 i sal A7.
Samma dag kan du också träffa Frida Pihl, Katrine Andersson
och Staffan Dackman från Region Mälardalen som berättar om
hur du startar en skolskog och hur du använder vår
skolskogslåda.
Den 29/10 berättar Martin Klenz om tävlingen Skogens
Mästare som i år har pågått i regionerna Mälardalen,
Västerbotten, Dalarna-Gävleborg och Jämtland.
Den 30/10 träffar du oss på Nationella kansliet och på
seminariet "Så når du målen med skogen som klassrum" får
du se våra nya läromedel om skog som är anpassade efter
skolans mål och elevernas förmågor.

September började underbart för Skogen i Skolan. Vi på
Nationellt kansli fick glädjen att möta 1200 elever med lärare
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på Skansen i Stockholm, under ”Jorden och Skogen”, i
dagarna tre. Eleverna provade på att räkna ålder på ett träd,
skilja på trädsorter och reflektera över sina skogskunskaper.
Lärarna upptäckte att övningarna även kan kopplas till andra
studieämnen som ex matematik, teknik och språk. För att
berätta om hur skolan kan starta en skolskog så fanns även
Mälardalens regionsamordnare på plats. Liknande evenemang
har hållits på fler platser i landet och kommer under läsåret att
hållas. 

I media dryftas skolans värld på ett högst varierande sätt;
alltifrån en dyster framtoning med att elever nekas utbildning,
att skolor läggs ned, kring särskolans och särskilda
undervisningsgruppers vara eller inte vara och att
skolinspektionen tar i med hårdhandskarna; till en mer positiv
rapportering där priser för fantastisk skolmat delas ut, ett av
fyra teknikpris i norden till en lärare i Botkyrka och att
skolinspektionen tar i med hårdhandskarna. Ja, som ni ser kan
skolans värld belysas ut flera aspekter och med en
utgångspunkt som för den ena är positiv och för den andra
negativ.
Själv väljer jag en positiv hållning och en framtidstro på alla
duktiga lärare, skolledare och elever och gärna genom ett
fortsatt gott samarbete med Skogen i Skolan!

Åsa Godeau, verksamhetsledare Skogen i Skolan
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Träffa Region Östra Götaland på förskolemässan Förskolan i fokus
Skogen i Skolan på förskolemässa i Malmö
Jorden och skogen i stan - Umeå

Skolforum: En bättre lärmiljö är
nyckeln till framgång
Publicerat: 14/10 2013

Träffa Emilia Fägerstam, Linköpings universitet och Skogen i
Skolan, på Skolforum 28/10 där hon berättar om sina resultat
från sin avhandling om utomhusbaserad undervisning som
pedagogisk resurs, från svensk högstadiemiljö och australisk
miljöutbildning. Vilka lärares erfarenheter är från ett årslångt
projekt med undervisning utanför klassrummet kommer att
presenteras. Förutom Emilia träffar du också Nationella
kansliet och Region Mälardalen i utemontern A16:62. Boka din
plats här för att lyssna på Emilia!/ Skogen i Skolan på
Skolforum 

Läs mer

Skolskogen lever vidare
Publicerat: 18/10 2013

I tio år har eleverna i Frödinge haft tillgång till till pedagogiska
rum i sin uppmärksammade skolskog. Nu jobbar en ny
generation med att rusta det som väder och vind slitit hårt på.
– Det är kul, säger sexorna Felicia Honett och Evelina
Törngren, som fixade motorikbana. / Vimmerby tidning 

Läs mer

Skogen i Skolan Region Värmland
deltog på NO-biennalen i Karlstad
Publicerat: 18/10 2013
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NO-biennalen innehöll massor av inspiration för lärare som
undervisar i naturvetenskap. Deltagarna kunde lyssna på
föreläsningar, prova nya experiment, besöka utställningar och
diskutera med kollegor. Lärarna kunde dela med sig av deras
egna undervisningsidéer och erfarenheter i idéutställningar
och i diskussioner med kolleger. Skogen i Skolans Region
Värmland deltog i NO-biennalen och visade våra läromedel
som är anpassade till NO-lektioner. 

Läs mer

Inspirationsdag och nätverksträff
i Skellefteå
Publicerat: 17/10 2013
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Skogen i skolan projektet i Skellefteå inbjöd kontaktpersoner
till en nätverksträff den 16 maj. Vi var ett tjugotal personer,
skolpersonal, representanter från Skogsstyrelsen och Mera
Skog som samlades uppe på Erikslid i närheten av
Norrhammarskolans skolskog. Vilken underbar dag att vara
ute i naturen! Vackert väder, solen sken och fåglarna kvittrade.

Läs mer

Mötesplats Skola 28-29 oktober i
Göteborg
Publicerat: 17/10 2013

Besök Skogen i Skolans monter på Mötesplats Skola, vid
Svenska mässan i Göteborg 28-29 oktober. Du kan ta del av
vad vi erbjuder dig som t.ex att starta en skolskog, du kan
vinna våra läromedel och när du registrera dig får du en
kostnadsfri entrébiljett! Vi ses på mässan. 

Läs mer

Mötesplats Skola 28-29 oktober i
Göteborg
Publicerat: 15/10 2013

Besök Skogen i Skolans monter på Mötesplats Skola, vid
Svenska mässan i Göteborg 28-29 oktober! 

Läs mer

Ut med barnen i skogen!
Publicerat: 11/10 2013
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Skogen i Skolan deltar på Förskolemässan Förskolan i Fokus i
Malmö den 15 och 16 oktober för att inspirera förskolelärare
och annan personal inom förskolan till att arbeta mera med
skog inom förskolan. Vi tipsar om övningar och litteratur
lämpliga för förskolebarn och visar på hur det enkelt går att
tillverka eget lek- och undervisningsmaterial från skogen. I
montern demonstreras också pedagogiska kartor, ett verktyg
som gör det enkelt för förskolor i Malmö att hitta till skogen.
Välkommen att besöka oss i monter D:10 på mässan
Förskolan i Fokus! 

Läs mer

Elever fick lektion i dagens
skogsbruk
Publicerat: 11/10 2013

Plantering, avverkning, flottning och förädling. Eleverna i
Torpshammars skola har under en tid arbetat med skogen
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som tema och härom-dagen fick de göra ett studiebesök vid
en skogsgallring. – Det är bra att börja i unga år om man ska
få barnen intresserade av skogen, säger Niklas Dahlberg,
SCA, som visade skogsavverkningen. / Dagbladet 

Läs mer

Sveriges bästa skolskog ingår i
undervisningen
Publicerat: 8/10 2013

2009 blev Vislandaskogen utnämnd till Sveriges bästa
skolskog och varje vecka året runt används den av elever och
lärare på Vislandaskolan. Åse Gunnarsson är lärare, F-3, och
samarbetar med slöjdlärare Björn Bertilsson. Tillsammans med
representanter från Skogssällskapet som förvaltar skogen och
Alvesta kommun som är skogsägare har det resulterat i att
eleverna har fått plantera träd och byggt vindskydd. 

Läs mer

Skogen i Skolan firar 40 år den
5/11 2013!
Publicerat: 27/9 2013
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Skogen i Skolans verksamhet grundlades för fyrtio år sedan
och vi vill gärna fira det med dig som samarbetar, arbetar eller
har arbetat med verksamheten. Skogen i Skolans Nationella
kansli bjuder in till jubileet i Skogens hus på Skansen tisdagen
den 5/11 2013, kl 13-16. Anmäl dig senast den 18/10. Vi
önskar dig hjärtligt välkommen! 

Läs mer

Veckans skogsfilm: Kolmilan
Publicerat: 27/9 2013

Trevliga, roliga och inspirerande – det finns gott om bra
skogsfilmer på nätet. Nu har Skogsland valt ut sina favoriter.
Den här veckan handlar det om en kolmila. / Skogsland 

Läs mer

Vill öka intresset för skogen
Publicerat: 27/9 2013

– Vi vill att ungdomarna ska få lära sig mer om skogsindustrin
och visa att det finns många yrken där som många inte vet om
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eller tänker på, säger Maria Petré. Hon är en av
ambassadörerna för Framtidsresan, branschorganisationen
Skogsindustriernas temadag som i 13 år har turnerat runt till
skolor i hela Sverige. / HD.se 

Läs mer

Utställningar om naturvägledning
för stora idéer och små budgetar
Publicerat: 25/9 2013

En workshop om hur man kan göra obemannad
naturvägledning inspirerande, välkomnande och tillgänglig
med liten budget. Hur producerar man och kompletterar
utställningar med enkla medel? / CNV 

Läs mer

Nya läromedel, jubileum och
skogliga övningar på årets
Riksmöte
Publicerat: 23/9 2013

Samordnare, styrgruppsmedlemmar och Nationella kansliet
träffades under två dagar på Skogen i Skolans Riksmöte.
Platsen för i år var Göteborg och Region Västra Götaland var
medarrangör. Innehållet i de nya läromedlen diskuterades och
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deltagarna genomförde skogliga övningar med
utomhusbaserat lärande. Dessutom firar Skogen i Skolans
verksamhet 40 år den 5/11 i Skogens hus på Skansen i
Stockholm. 

Läs mer

Träffa Region Östra Götaland på
förskolemässan Förskolan i fokus
Publicerat: 23/9 2013

Skogen i skolan deltar på förskolemässan Förskolan i fokus i
Malmö den 15 och 16 oktober. Kom och träffa Skogen i
skolans representanter och tinga din egen fribiljett här på
Skogen i skolans webbplats. 

Läs mer

Skogen i Skolan på
förskolemässa i Malmö
Publicerat: 20/9 2013

Skogen i Skolan deltar på Förskolemässan Förskolan i Fokus i
Malmö den 15 och 16 oktober. Kom och träffa Skogen i
Skolans representanter och Malmö Naturskola. Om du är
intresserad av att besöka mässan har vi ett antal fribiljetter att
dela ut! 
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Läs mer

Jorden och skogen i stan - Umeå
Publicerat: 16/9 2013

Jorden & Skogen i stan är riktat mot elever som börjar årskurs
4-6 under höstterminen med syfte att lära sig mer om det
svenska jord– och skogsbruket. Totalt 1700 skolelever fick
under dagarna, 11-12 september, lära sig hur det går till när
man mjölkar en ko, hur man mäter trädhöjd med en pinne, hur
man planterar ett träd, vilka produkter som kommer från
skogen och mycket, hur man kan använda GPS i skogen och
mycket mer! 

Läs mer

Jorden och skogen i stan - Umeå
Publicerat: 16/9 2013

Hur mycket äter en ko till frukost? Kan du skilja på tall och
gran? Vems är bajset? Kommer blöjor från skogen? Frågor
som dessa och många fler besvarades under två lärorika och
soliga dagar på Campus i Umeå! 

Läs mer
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