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Aktuella evenemang, kampanjer och material för lärare på skolor och inom småbarnsfostran.

Våren har kommit!

Möjligheternas skog
Möjligheternas skog -kampanjen fick ett väldigt bra mottagande i höstas
2013 och den förverkligas igen på hösten 2014. Under kampanjtiden
besöker skogsexperterna skolor (årsklass 9) runt om i Finland och berättar
om nya träprodukter och de mångsidiga arbetsuppgifterna som finns på
skogsbranschen. Beställ en skogsexpert till din skola före början av maj!
Mer information och beställningsblanketten »» (på finska)

Keksi metsässä! -innovationstävling
Keksi metsässä! är en tävling för unga uppfinnare. Kan du komma på en ny
uppfinning som har med skog eller träd att göra? Eller beskriva en
drömlekplats eller motionsredskap där inspirationen kommer från naturen
eller som är gjord av trä. Hurdana idéer får barnen genom att observera
naturen? Tävlingsbidraget kan vara i vilken form som helst – viktigt är att
barnens idé kommer fram. Tävlingsbidraget kan också förverkligas med
hjälp av en lärare. Det finns två serier i tävlingen: lågstadieelever och
småbarn. Tävlingsperioden varar fram till den 30 april 2014. Priserna i
både serierna är ett utomhuslekredskap, värd 1200 euro (Lappsett Oy) och
ett stipendium för 250 euro (OP-Pohjola). Läs mer »»

Tilläggsinformation: Finska Forstföreningen, Maija Kovanen,
maija.kovanen@smy.fi eller 045 6575 442.

Skogliga webbsidor slås ihop
Oppimispolku.fi, Skogsreflexen.net, Skogsnoten.fi, Metsapuhuu.fi och
Finska Forstföreningens webbsidor för skolsamarbete slås ihop hösten
2014. Målet med detta är att skapa en gemensam webbtjänst för
undervisning om skog, samt att kunna betydligt bättre än idag betjäna
både svensk- och finskspråkiga lärare och elever.
 Skogsreflexen.net har redan lagts ner. Saknar du ett visst
material? Skicka e-post till maija.kovanen@smy.fi
 Du kan påverka hurdant undervisningsmaterial (om skog) det
kommer att finnas på den nya webbtjänsten! Svara på den här
korta enkäten »» Bland alla som svarar på enkäten lottas ut
flera överraskningspriser!

Lär dig om skog på Raitio-leden
Raitio-leden i Tusby lämpar sig bra för undervisning. Längs stigen lär man
sig om skogsskötsel och -vård samt om de viktiga livsmiljöerna i
skogsnaturen. Den guidade stigen är cirka 2 km. Längs stigen kommer det
att finnas enkla övningar som man kan göra med sin smarttelefon.
Övningarna är tillgängliga senare på våren. Läs mer »» (ännu bara på
finska)

Föreningen för Skogskultur beviljar reseunderstöd
Föreningen för Skogskultur beviljar stöd till svenskspråkiga låg- och
högstadieskolor i Finland. Stödet är avsett för resekostnader som uppstår i
samband med studiebesök med skogsbruk som tema. I ansökan bör ingå
ett program för studiebesöket. En skogsfackman bör medverka eller delta i
planeringen av studiebesöket. Mer information »»

Finlands Skogsstiftelsen beviljar reseunderstöd
Stiftelsen beviljar reseunderstöd för skolklasser för att arrangera en
skogsdag eller ett studiebesök med skog som tema. Planeringen av
skogsdagen/studiebesöket ska göras i samarbete med en skogsfackman.
Mer information samt ansökningsblanketten hittar du här »»

Reseunderstöd för besök hos skogsindustriföretag
Metsäteollisuus ry beviljar stöd till skolklasser som ska besöka ett
skogsindustriföretag, ett avverkningsområde e.d. Stödet (avsett för
resekostnader) tilldelas i första hand högstadieelever.
Mer information och ansökningar: Helena Seppälä
(helena.seppala@forestindustries.fi), tel. 09 132 6655
Ansökan bör innehålla följande uppgifter:
• resmål
• lärarens namn, skola och ort
• årklass
• antalet elever och lärare
• en kostnadsuppskattning (inkl. moms) från transportföretaget

Vi önskar er en fin fortsättning på våren!
Sirpa Kärkkäinen, Anne Turunen, Suvi Pessala och Maija Kovanen
Finska Forstföreningen, skolsamarbete
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