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Ute är inne 2017
Publicerat: 2/10 2017

Det är inne att vara ute. Det kan vi konstatera efter att ha varit
med och arrangerat Ute är inne, en av Sveriges största
konferenser inom utomhuspedagogik, för femte gången. I år
var vi i Nynäshamn som invaderades av drygt 300 nyfikna
deltagare. Förutom flera intressanta föreläsningar hade
deltagarna ett trettiotal workshopar att välja på.

Skogen i Skolan höll i två av dessa, nämligen Mera rörelse i
skolskogen och Skolskogen som klassrum. Här fick deltagarna
testa på övningar som behandlade flera av skolans olika
ämnen och som tränade flera olika förmågor såsom
kommunikation, samarbete och begrepp. Utöver dessa
workshops fanns det flera andra att välja mellan. Med titlar
som Språkutvecklande småkryp, Lärande för hållbar
utveckling, Låt Barbafamiljen ta dig genom läroplanen och
Med näsan i blåstången verkade det finnas något för alla. 

Läs mer på Skogen i Skolans blogg!

FRÅGELÅDAN

Hur gammal kan denna björk
vara? 

  

Läs svaret

Kalendarium

31/10 2017:
Tvådagarskurs om skog och
rovdjur

SOCIALA MEDIER
Du kan prenumerera på Skogen i
Skolans nyhetsbrev genom att gå till
länken Prenumerera. Du kan också

http://www.anpdm.com/newsletterweb/444A5D467841475A4279474659/42415D457144475C407247415F4071?noTracking=true
http://www.skogeniskolan.se/
https://www.skogeniskolan.se/
https://www.skogeniskolan.se/kontakt
http://www.anpdm.com/taf/19801875/42415D457144475C407247415F4071
https://www.skogeniskolan.se/prenumeration
https://www.skogeniskolan.se/ute-ar-inne-2017
https://www.skogssverige.se/hur-gammal-kan-denna-bjork-vara
https://www.skogssverige.se/question-box
https://www.skogeniskolan.se/node/13883


Månadens övning: Färger från
naturen
Publicerat: 2/10 2017

I den här övningen får eleverna arbeta med färger och olika
material för att ta fram egna naturbilder.
Låt eleverna börja med att måla ett färghjul i de färger som de
tror finns i naturen, även jordfärgerna gulbrun, brun och grå
bör vara med. De ska sedan ta med sig färghjulet när ni
besöker skogen. 

Läs mer om övningen på Skogen i Skolans webbplats!
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Kunskap för alla sinnen
Publicerat: 2/10 2017

Britta Brügge utbildade lärare och pedagoger under en 2-
dagarskurs i utomhuspedagogik. - Det är värdefullt för oss att
få nya verktyg och inspiration till när vi ska hålla

prenumerera på vårt RSS-flöde eller följa
oss via Facebook eller Twitter.
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utomhuslektioner med våra elever, sa deltagarna. Jörgen
Amandusson är Regionsamordnare för Skogen i Skolan
Örebro och var kursledare tillsammans med Ann-Sofi Eliason,
ägare till Sixtorps friluftsgård. 

Läs mer

Ute är inne 2017: "Inspirerade och
givande för oss lärare och
pedagoger"
Publicerat: 29/9 2017

Louise Nimstad, fritidspedagog och Sandra Westström,
projektledare var mycket nöjda. De deltog tillsammans med
över 300 personer på Ute är inne 2017 i Nynäshamn. Temat
för årets konferens var platser, verktyg och metoder. Förutom
föreläsare hölls också drygt 30 workshoppar under de två
dagarna som arrangerades av nätverket Utenavet i samarbete
med Nynäshamns kommun. 

Läs mer

Mellanstadiebarn i Uppsala fick
kunskap om jord och skog
Publicerat: 19/9 2017
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För första gången anordnades #Bondeniskolan på Uppsala
naturbruksgymnasium, Jälla dit det kom ca 1500 elever och
lärare under två dagar. – På ett 15 tal bemannade stationer
fick eleverna följa jordens och skogens kretslopp med
planering, skörd och förädling, säger Helena Isakson, LRF. –
Här får de en chans att smaka, lukta, plantera en gran och
sitta i en skogsmaskin, säger Anna Malmström, Skogen i
Skolan. 

Läs mer

Tusentals elever fick kunskap om
jord och skog
Publicerat: 12/9 2017

Den 13-14 september deltog 2.500 mellanstadieelever med
sina lärare på #Bondeniskolan som anordnades på Berga
naturbruksgymnasium. - Både elever och lärare uppskattade
evenemanget där skogsmaskiner och skogshuggarmat var
populära inslag, säger Anna Malmström, storstadsansvarig.
LRF arrangerade tillsammans med Skogen i Skolan och
Region Mälardalen spred kunskap om skog och skogsbruk. 

Läs mer
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Karin Östberg stöttar Skogen i
Skolans regioner
Publicerat: 31/8 2017

Karin Östberg arbetar på enheten för skogspolicy och analys
samt ansvarar för nationell samordning för Skogsstyrelsens
regionsamordnare inom Skogen i Skolan. Karin har också ett
nära samarbete med Skogen i Skolans nationella kansli. 

Läs mer

Bonden i skolan och Skogen i
Skolan på Berga och Jälla
Publicerat: 22/8 2017

LRF Mälardalen och Skogen i Skolan hälsar elever och lärare i
årskurs 4-6 välkomna till en lärorik och givande dag med det
svenska lantbruket – ett unikt tillfälle att uppleva vårt jord- och
skogsbruk! Aktiviteten är kostnadsfri och pågår kl. 9-15 den 5-
6/9 på Berga och den 14-15/9 på Jälla. Detta är samma
aktivitet som tidigare kallades Jorden och skogen i stan
(Josis). 

Läs mer
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