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Verksamhetsledaren har ordet
Publicerat: 15 oktober 2014

Bakgrundsljudet var emellanåt smått öronbedövande, pulsen
hög i hela den gigantiska lokalen. Utanför ringlade sig kön
fram till de många biljett-kontrollanter som strikt kollade av
biljetter och tryckte dit en stämpel på besökarens handled. Det
var som om en internationell storstjärna var på besök för att
hålla konsert – det var Bokmässa 2014 i Göteborg! 

Montern som jag och min kollega Gunilla, tillsammans med
fantastiska medarbetare i Skogsstyrelsen, stod i var av den
mindre varianten med en varmt grön matta på golvet och
planscher på väggarna, i, för ögat, vänliga retro-färger. Den
yngsta besökaren var 3 månader och den äldsta långt över
medelåldern. 

Böcker, böcker, böcker! Författare som har lagt ned tid och
arbete, planering och struktur, fantasi och återberättande av
verkligheten. 
Målsättningen i detta arbete är ofta detsamma som kan göras
inför en mer eller mindre omvälvande förändring och
framåtsyftande arbete för utveckling. 

Det gäller att se sin startposition, ibland är den tydlig och
ibland får den lockas fram. Det gäller sedan att ta reda på
målet och att därefter staka ut vägen mot målet, delmål för
delmål. För Skogen i Skolan som team måste vi reda ut det
som ska byggas, finna en gemensam väg där vi går sida vid
sida, och sedan ta fram strategier för att utveckla
verksamheten. Vårt material som vänder sig just mot den
yngre skaran har visat sig vara mycket populär vilket vi tycker
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är så roligt. Tillsammans med våra kollegor i hela landet
arbetar vi ständigt för att befästa goda värderingar och god
kunskap om skog från alla barns tidiga ålder. Vi måste dock bli
bättre på att visa oss så att alla vet vad Skogen i Skolan står
för, gemensamt i hela Sverige.

”Det ska böjas i tid, det som krokigt ska bli”, som det gamla
folketymologiska ordspråket lyder. Och efter att ha träffat
många förskollärare, lärare och föräldrar under Bokmässan ser
vi just att de tidigt förmedlade värderingarna lever kvar hos
individen livet ut. 
Det är inte alltid lätt, och ibland blir vi refuserade, främst av oss
själva, men vi håller ut och tar emot hjälp och tillsammans
planerar vi för att gå förbi den långa kön, in i mässhallarna,
fram till vår egen monter och för oss själva och andra visa upp
våra kommande mästerverk i skogens och skolans tjänst! 

Allt gott! Åsa

Läs fler ledare från Åsa Godeau

Månadens övning: Botanisera i
Höstskogen
Publicerat: 15/10 2014

Ta en promenad med eleverna i skolskogen/en skog i närheten
och välj ut de partier där det finns många olika arter av träd,
både lövträd och barrträd. Låt eleverna beskriva allt de
kan se i naturen som kan vara tecken på att hösten är på väg.
Det kan handla om förändringar i färg, form och storlek. 

Genomförande
- Beräknad tidsåtgång: 2 timmar ute + innearbete
- Material: Anteckningsmateriel, tejp, grenar, pressade löv för
inomhusarbete
Botanisera i höstskogen 

Läs mer
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Barnen ska ta över ett hållbart
skogsbruk
Publicerat: 15/10 2014

Att åka på skogskonferens är ingen lek när kroppen inte gör
som man vill. Dessutom behövs någon som säger hur det
verkligen är att jobba som skogsmaskinförare. Det skriver
Anna A Utter om i sin krönika. - Jag vill att våra barn ska få ta
över någonting som vi har gjort rätt med och som de kan
fortsätta lämna vidare, ett hållbart skogsbruk. / Skogsland 

Läs mer

Vill du bidra med workshop under
konferensen?
Publicerat: 14/10 2014

Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=12963658&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.sehttp%3A%2F%2Fwww.lantbruk.com%2Fkronikor%2Fbarnen-ska-ta-over-ett-hallbart-skogsbruk
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=12963658&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fnode%2F13028
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=12963658&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.sehttp%3A%2F%2Fnews.cision.com%2Fse%2Fvreta-kluster%2Fr%2Fpressinbjudan--gymnasieelever-utbildas-i-ecodriving-med-skogsmaskiner%2Cc9661016
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=12963658&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.sehttp%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fsvenska_jagareforbundet%2Fpressreleases%2Ffriluftsdagar-i-naturen-foer-ungdomar-med-utlaendsk-bakgrund-1067479%3Futm_source%3Dalert%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DAlert%26utm_content%3D
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=12963658&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fnode%2F13023
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=12963658&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fnode%2F13022
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=12963658&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fnode%2F13019
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=12963658&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fnode%2F13018
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=12963658&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fnode%2F13017
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=12963658&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fnode%2F13010
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=12963658&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.sehttp%3A%2F%2Fwww.ltz.se%2Fjamtland%2Fharjedalen%2Fnya-tag-for-att-oka-intresset-for-skogen-1
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=12963658&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.sehttp%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fskogen%2Fpressreleases%2Fmed-skogen-i-skolans-laeromedel-naar-du-dina-maal-1058200
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=12963658&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fnode%2F12985
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=12963658&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.sehttp%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fskanska-landskap%2Fpressreleases%2Falla-aemnen-med-i-traedprojekt-1055582
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=12963658&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.sehttp%3A%2F%2Fnews.cision.com%2Fse%2Fskogsstyrelsen%2Fr%2Fskogens-dag-ger-mer-skog-till-barnen-i-linkoping%2Cc9646379
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=12963658&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.sehttp%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Flansstyrelsen_vasterbotten%2Fpressreleases%2Fskogspyssel-med-jenny-familjedag-om-skog-och-vatten-1054954
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=12963658&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.sehttp%3A%2F%2Fwww.lantbruk.com%2Fkronikor%2Fbarnen-ska-ta-over-ett-hallbart-skogsbruk
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=12963658&uid=318638054&&&http%3A%2F%2Fskogeniskolan.se%2Fnode%2F13028


utomhusbaserat lärande. Utenavet planerar nu nordens största
konferens, Ute är inne, med utomhusbaserade workshops i
Linköping 17 - 18 september 2015. Temat är: Plats – Lärande
– Integration. Utomhusbaserat lärande med internationell
utblick – från idéer till verklighet. Konferensen vänder sig till
personal inom skola, lärarutbildningar, skolhälsovården,
arkitekter, naturvårdsförvaltare, naturskolor, naturum och
ideellt engagerade inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete,
natur- och kulturvägledning. Nu har du möjlighet att anmäla ditt
intresse för att bidra med en eller flera workshops under de två
dagar konferensen pågår. Efter anmälan tar Utenavet ställning
till vilka workshops som ska ingå i konferensprogrammet.
Antalet anmälda deltagare till din workshop avgör i slutänden
om den blir av. Anmälan om att få hålla workshop gör senast
2014-11-12 på www.utenavet.se 

Läs mer

PRESSINBJUDAN:
Gymnasieelever utbildas i
EcoDriving med skogsmaskiner
Publicerat: 14/10 2014

Under vecka 43 genomförs en unik utbildning på
Naturbruksprogrammets skogsinriktning på Vretagymnasiet
utanför Linköping. De framtida skogsmaskinsförarna lär sig
energisnål körteknik för ett mer energismart skogsbruk. Under
tre dagar varvas teori med praktik ute i skogen och både
elever och lärare kommer att få individuell rådgivning och
utvärdering. / Vreta Kluster 

Läs mer

Friluftsdagar i naturen för
ungdomar med utländsk
bakgrund
Publicerat: 13/10 2014

I Sverige har alla rätt till naturen, tack vare Allemansrätten.
Men i andra länder ser det helt annorlunda ut. Svenska
Jägareförbundet bjuder därför in ungdomar med utländsk
härkomst till en friluftsdag, för att öka intresset och kunskapen
om den svenska naturen. / Svenska Jägareförbundet 
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Läs mer

Finallagen i Västerbotten klara!
Publicerat: 10/10 2014

För andra året genomför Skogen i Skolan Västerbotten
tävlingen Skogens Mästare där länets bästa sjundeklassare
tävlar om 10 000 kr samt titeln "Skogens Mästare 2014".
Konkurrensen var hård, men nu är finalisterna uttagna! 

Läs mer

Bli er sjundeklass Skogens
Mästare 2015? Anmäl er idag!
Publicerat: 9/10 2014

Den 31 oktober är sista anmälningsdag för de sjundeklassare
som antar utmaningen i Skogens mästare i Dalarna och
Gävleborg - att tävla om vem som vet mest om skog i länen.
De fyra bästa klasserna i varje län går till final där vinnarna får
10 000 kronor. Bakom arrangemanget står Skogen i Skolan -
ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och skogliga
intressenter. 

Läs mer
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Inspirerande möte med studenter
vid Linnéuniversitetet i Kalmar
Publicerat: 8/10 2014

En underbar höstdag i början av oktober träffade Skogen i
Skolan ett gäng glada studenter från Linnéuniversitetet i
Kalmar. Studenterna fick testa på en mängd olika övningar
alltifrån olika varianter av naturrutan till hur man kan lära sig
geometri med hjälp av ett rep. 

Läs mer

Skogens Dag i Linköping
Publicerat: 3/10 2014

Söndagen den 21 september hade Skogen en helt egen dag i
Linköping. Ett tjugotal stationer om skog och natur fanns längs
Vidingsjös naturstig. Linköpings kommun och Skogsstyrelsen
var huvudorganisatörer för arrangemanget. Förskolor och
grundskolor besökte evenemanget och planterade i Barnens
Skog som etablerades under det internationella skogsåret
2011. Skogen i Skolans läromedel delades ut till nöjda lärare. 

Läs mer

Platser kvar på Region Dalarna-
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Gävleborgs kurser i Järvsö
Publicerat: 3/10 2014

Det finns fortfarande platser kvar på våra kurser under vecka
44 i Järvsö. Nytt för i år är att ni kan välja och vraka mellan tre
olika kursdagar – välj en, två eller alla tre! Den 28 okt är det
Grundkurs (skog och rovdjur), den 29 okt är det Klimatfrågor i
skolan med WWF, Skogen i Skolan och De 5 Stora inklusive
guidad tur i djurparken och den 30 okt är det The big five –
Fokusera på förmågor och nå målen. Föreläsning av Göran
Svanelid samt övningar och workshop. Anmälan senast 11
oktober till info@de5stora.com eller 0651-411 70. 

Läs mer

Skola <3 skog="" på=""></3>
Publicerat: 30/9 2014

Den 3/9 var åtta skolklasser från tre skolor inbjudna till Lill-
Skansen. Det var sjätteklassare som fick kunskap om skogens
djur och produkter. Eleverna fick gissa på trädslag och lära sig
mer om Allemansrätten. Skolämnena SO, NO, svenska,
matematik, idrott och hälsa, teknik, slöjd och bild var invävda i
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matematik, idrott och hälsa, teknik, slöjd och bild var invävda i
de praktiska momenten. Dagen var ett samarbete mellan
Skansen, Skogen i Skolan och Skogsindustrierna tillsammans
med Utbildningsförvaltningen. 

Läs mer

Nya tag för att öka intresset för
skogen
Publicerat: 29/9 2014

Skogen har alltid varit och är fortfarande en av de stora
basnäringarna i Härjedalen. Nu ska fler unga slussas in i de
jobb som skogsnäringen behöver. / LT.se 

Läs mer

Med Skogen i Skolans läromedel
når du dina mål
Publicerat: 23/9 2014

Välkomna till oss i vår monter B07:66 på Bok- och
Biblioteksmässan i Göteborg den 25-28/8. Vi visar och berättar
om hur du använder våra läromedel för elever och lärare från
förskolan till årskurs 9. På vår färgglada affisch för
Allemansrätten ser du enkelt vad som gäller. Allt vårt material
kopplar till läroplanerna. Skogen i Skolan har sedan 40 år
spridit skoglig kunskap på skolans villkor. 

Läs mer

Skogen i Skolans Riksmöte 2014
Publicerat: 22/9 2014
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Varje år möts Regionsamordnarna från de tio regionerna
tillsammans med Nationella kansliet och styrgruppen på ett
Riksmöte för att utbyta information, kunskap och få inspiration.
2014 års Riksmöte arrangerades av Region Jämtland i
samarbete med Nationella kansliet och tog plats på Persåsen
strax utanför Östersund. Under tre dagar tog vi del av
regionernas aktiviteter, nyheter från Nationella kansliet,
utomhusövningar och diskuterade gemensamma begrepp och
påbörjade ett visionsarbete. 

Läs mer

Alla ämnen med i trädprojekt
Publicerat: 19/9 2014

När en avverkning på grund av skador planerades i
skogsområdet bredvid Sätoftaskolan föddes idén om att
involvera hela skolan i ett trädprojekt. Nu är 20 lärare och 400
elever redo att dra igång. / Stiftelsen Skånska Landskap 

Läs mer

Skogens dag ger mer skog till
barnen i Linköping
Publicerat: 19/9 2014

Den 21 september arrangeras Skogens dag i Linköping.
Förutom aktiviteter för hela familjen så planteras också nya
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Förutom aktiviteter för hela familjen så planteras också nya
träd i Barnens skog av landshövding Elisabeth Nilsson och
Skogsstyrelsens regionchef Johanna From. Skogsstyrelsen
och Linköpings kommun genomför arrangemanget i samarbete
med ett 20-tal olika föreningar och företag, alla med olika
verksamheter i skogen. Klockan 11.15 startar trädplanteringen
i Barnens skog. Även Skogen i Skolans Region Östra
Götaland medverkar i evenemanget. / Skogsstyrelsen 

Läs mer

Skogspyssel med Jenny –
familjedag om skog och vatten
Publicerat: 16/9 2014

Projektet Friskare skogsvatten bjuder in till en familjedag med
temat skog och vatten på Umeå Energicentrum i Klabböle. Det
blir en dag fullspäckad med aktiviteter för hela familjen och
möjlighet att lära sig mer om livet i vattnet. / Länsstyrelsen
Västerbotten 
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