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Verksamhetsledaren har ordet
Publicerat: 9/9 2014

Val-tider!
Det är val till Riksdagen nu i dagarna, något som tar sin plats i
allehanda media där åsikter förs fram. 
I skolans värld tar valet sin plats i undervisningen av flera
ämnen, och många skolor anordnar skolval med valsedlar och
skärmar att stå bakom och med elever som arrangörer och
kontrollanter. 
För eleverna i år 9 börjar ett annat val ta form, det som gäller
gymnasium och vidare utbildning eller arbetsmöjligheter. Hur
känns det i hjärtat; vad vill jag, vad drömmer jag om? I hjärnan;
hur tänker jag, vad kan jag, hur bär jag mig åt? Med hälsan;
finns det några hälsohinder på val-vägen eller kan de
omvandlas till möjligheter?
Under hösten öppnar gymnasieskolor upp för Öppet Hus och
Gymnasiemässor ger en inblick i olika utbildningsalternativ. 
En del ungdomar har siktet tydligt inställt på ett yrke och
andra, liksom jag själv då det begav sig, är osäkra och vill välja
en inriktning som håller flera dörrar öppna för framtida studier
och yrkesval. 
Något som vi vet idag är dock att det kommer att behövas
många och proffsiga lärare i framtiden och det kommer att
behövas många och proffsiga yrkesutförare i skogssektorn
framöver. Jag vill gärna slå ett slag för dessa båda marknader
och betona vilken utveckling som sker i både skogssektorn
och skolsektorn. Teknik, forskning, språklig förmåga,
kommunikation, analytisk förmåga, natur- och miljöintresse;
många är de områden som ryms inom orden skog och skola. 
För att väcka intresse så måste vi hjälpas åt att informera,
sprida kunskap och sprida intresse! Det är precis det här som
Skogen i Skolan gör genom att utveckla läromedel och
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metoder för kunskapsspridning. Vi har tagit fram läromedel för
förskola och år 1-9 i grundskolan, vi träffar barn och lärare
under skogsdagar och mässor över hela Sverige. Vi håller oss
à jour med skolans utveckling och vi vill visa på allt som sker
med skogen som forskningsfält och arbetsplats. Vi kommer
fortsatt att arbeta på att ge en tydligare bild av Skogen i
Skolans vision och mål så att Skogen i Skolan känns igen
varhelst i landet du träffar på oss!
Till alla barn som nationellt kansli har träffat under vår
skogsdag på Skansen och på Jorden och Skogen i Storstan
på Berga vill jag rikta en stor kram då det intresse ni visade är
det allra bästa steget in i kunskapens värld. En underbar insikt
var att eleverna verkligen vill veta mer om svenska träd och
hur vi värnar om vår skog genom skogsvårdande lagar. Den
platsbaserade undervisningen som kallas utomhuspedagogik
har dessa dagar visat prov på att uppnå skolans mål med
skogen som klassrum!

Nu närmast står ett europeiskt skog/skola möte på agendan
och sedan siktar vi in oss på att visa vårt fina material på Bok
och Biblioteksmässan i Göteborg. Och under senhösten
hoppas vi på ett mycket gott samarbete med
utbildningsminister och landsbygdsminister med framtiden för
våra gemensamma ögon!

Väl mött och allt gott! 
Åsa, VL, Skogen i Skolan nationellt kansli 
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Skolbarn hjälper forskare förstå klimateffekter!
Djur och natur för tjejer
Pressinbjudan: Skogskollo för jämställdhet i skogsbranschen

Välkommen till Lika villkor på
SkogsSverige
Publicerat: 5/9 2014

Under ämnet Lika villkor på SkogsSveriges webbplats finns
kunskap om jämställdhet inom den skogliga arbetsmarknaden,
inom området för enskilt skogsägande och inom utbildning och
rekrytering. - Jag vill uppmana berörda inom skogssektorn att
kontakta mig så kan vi visa era goda exempel på hur ni arbetar
med jämställdhet på SkogsSveriges webbplats, säger Tina
Sjöström, handläggare LIka villkor på skogsfakulteten hos SLU
i Umeå. 

Läs mer

Skogen – en billig medicin mot
stressjukdomar?
Publicerat: 5/9 2014

Skogen kan bidra till återhämtning från bland annat
stressjukdomar. Nu visar forskare vid SLU i Umeå och Alnarp
att det finns sätt att beräkna hur rehabiliteringsvänlig en skog
är, och hur mycket det kostar för skogsägare att anpassa sin
skog. / Aftonkuriren 

Läs mer

8 september lanserar LRF
Bonden i skolan – kostnadsfritt
läromedel på webben!
Publicerat: 5/9 2014

Måndagen den 8 september lanserar LRF det digitala
läromedlet Bonden i skolan – en unik satsning där elever på
ett enkelt och roligt sätt får lära sig var maten på våra tallrikar
kommer ifrån och varför alla faktiskt behöver bönder.
Jordbruksverket finansierar hälften av satsningen genom
Matlandet och bidrar dessutom med innehåll, vilket även
Livsmedelsverket och Skogen i skolan gör. / LRF 
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Läs mer

Temadag om skogsindustri gav
nya insikter
Publicerat: 4/9 2014

Pennor med träkol, kan det vara något? Elever på
Oscarsgymnasiet fick gnugga geniknölarna under en temadag
om skogsindustrin. Skogsindustrierna besöker gymnasieskolor
runt om i Sverige med temadagen framtidsresan. På onsdagen
var det Oscarsgymnasiets tur att få en inblick i skogsindustrins
karriärmöjligheter. / Nyheterna.net 

Läs mer

Kul på skogskollo i Västerbotten
Publicerat: 26/8 2014

I mitten av augusti genomfördes skogskollon för tjejer i
Burträsk och Sollefteå, där tjejerna bland annat fick prova på
att köra skogsmaskin. – Det känns som vi har lyckats med vår
målsättning att fånga tjejernas intresse för skogsbranschen,
berättar verksamhetsledaren Erika Nilsson. Skogen i Skolans
Region Västerbotten är en av arrangörerna. 

Läs mer

SkogsSverige på
MellanskogsElmia: Nöjda
besökare och utställare
Publicerat: 25/8 2014

Under fredagen den 22 augusti och lördagen den 23 augusti
rapporterade SkogsSverige direkt från MellanskogsElmia i
mässområdet på Ösby Naturbruksgymnasium i Sala,
Västmanland. Både besökare och utställare var nöjda med
faktabaserade seminarium om skogsbruk och skatte- samt
försäkringsfrågor efter den stora skogsbranden. Bland
utställarna var drönare populära samt både stora och mindre
skogsmaskiner. Se två videofilmer från MellanskogsElmia med
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stillbilder, film och intervjuer på SkogsSveriges Facebook-sida.

Läs mer

Kollo för tjejer om skog och
rovdjur
Publicerat: 22/8 2014

Intresset för skog och rovdjur är stort bland tjejer mellan 11-13
år i Gävleborg - så stort att tre upplagor av kollot fick köras i
Järvsö på De 5 Stora under de sista veckorna på
sommarlovet. 

Läs mer

Hög tid att anmäla sig till Jorden
och Skogen i Stan 1-2 okt , Jamtli
- Östersund
Publicerat: 21/8 2014
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Jorden och skogen har en mycket stor betydelse för oss alla.
Den 1-2 oktober är det så dags för de populära elevdagarna
på Jamtli för elever som går i årskurs 4-6. 

Läs mer

Sommarkollo för ett mer jämställt
skogsarbete
Publicerat: 20/8 2014

På grund av den könssegregerade skogssektorn arrangerades
i veckan ett skogskollo för tjejer av organisationer och företag i
Västerbotten. På kollot fick de tio deltagarna prova på olika
aktiviteter i skogen för att väcka deras intresse för skog och
mark. Denna film visades på TV4 igår den 19 augusti. Det är
Skogen i Skolans region Västerbotten som är en av
arrangörerna. / TV4 

Läs mer

Skogsdag vid Innanbäckens
skola
Publicerat: 19/8 2014

Onsdag den 20 augusti bjuder Norra skogsägarna och
Kalixkommun till visning av Skolskogen vid Innanbäckens
skola, och information om tätortsnära skogsbruk. / Kalix
kommun 

Läs mer

De vill så ett skogsintresse hos
barnen
Publicerat: 18/8 2014
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Verksamheten Skogen i skolan vill få barnen intresserade av
skogen vilket i sin tur kan leda dem till ett jobb inom
skogsindustrin, som det just nu går mycket bra för, i framtiden.
Ett 60-tal lärare från Höglandet deltog i Skogen i skolans
arrangemang under fredagen. Daniel Thorell, samordnare för
Skogen i skolans Region Västra Götaland, visade vid
Skidstugan övningar som lärarna kan använda sig av i sin
undervisning för att få in skogen i läroplanen på ett naturligt
sätt. / SMT 

Läs mer

Skogskollo för tjejer i
Västernorrland
Publicerat: 14/8 2014

Under tre dagar utforskar tjejer mellan 10 och 13 år olika
skogsrelaterade aktiviteter. Förhoppningen är en ökad
jämställdhet i en mansdominerad bransch. Skogen i Skolans
Region Västernorrland arrangerar tjejkollot. / Svt Mittnytt 

Läs mer

Skolbarn hjälper forskare förstå
klimateffekter!
Publicerat: 14/8 2014

Årstiderna förändras när klimatet blir varmare. Vårtecknen
kommer tidigare, men hur det blir med hösttecknen är
forskarna mer osäkra på. I höst kan skolelever över hela
landet hjälpa forskarna att förstå hur höstträden kommer att
påverkas av klimatförändringen. Anmälan ska göras senast
den 25 augusti. / SLU 

Läs mer

Djur och natur för tjejer
Publicerat: 14/8 2014

Två dagar fyllda med lärande om djuren, skogen och dess
resurser. Det är vad tjejkollot på Rovdjurscentret de 5 stora i
Järvsö innebär. Skogen i Skolans Region Dalarna-Gävleborg
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Järvsö innebär. Skogen i Skolans Region Dalarna-Gävleborg
arrangerar tjejkollot tillsammans med rovdjurscentret De fem
stora. / Hela Hälsingland 

Läs mer

Pressinbjudan: Skogskollo för
jämställdhet i skogsbranschen
Publicerat: 11/8 2014

Media bjuds in att besöka Skogskollo i Burträsk torsdagen den
14 augusti kl 8-12.30. Det finns möjlighet att intervjua och
fotografera deltagare, ledare och arrangörer på
Naturbruksgymnasiet Burträsk. Mellan 8.00 och 12.30 pågår
två parallella programpunkter: "Skogsmaskinkörning,
simulatorkörning och möte med skogsmaskinföraren Maria
Thörngren" och "Friskare skogsvatten, Lotta Ström,
Länsstyrelsen Västerbotten". Arrangemanget ordnas av
Skogen i Skolans region Västerbotten i samarbete med Mera
Skog samt ytterligare intressenter. / Länsstyrelsen
Västerbotten 

Läs mer
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