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

En trevlig start på det nya läsåret!
Anmäl din klass till Skogsnöten 2015!
Skogsnöten hålls den 4 februari 2015 ‒ skriv upp detta datum i din
kalender! Anmäl din klass i www.skogsnoten.fi (anmälning öppnar inom de
närmaste dagarna). Alla deltagare får en liten gåva och skolornas bästa får
också lite extra.
14 två veckors sommarjobb lottas ut bland skolornas vinnare också nästa
sommar. Arbetsplatsen ordnas så nära till elevens hemort som möjligt.
Sommarjobb erbjuds av skogsägare - skogsvårdsföreningar,
skogsägarförbund och MTK.
Skogsnöten 2014-2015 -väggkalender kommer att skickas till skolornas
biologilärare inom de närmaste dagarna. Beställning av tilläggsexemplar
samt information om Skogsnöten: anne.turunen@smy.fi
Möjligheternas skog
Möjligheternas skog -kampanjen fick ett väldigt bra mottagande i höstas
2013 och den förverkligas igen nu på hösten. Under kampanjtiden (v. 39
och 40) 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!
Mer information och beställningsblanketten »» (på finska)
Delta i namntävling
Finska Forstföreningens nya webbsidor publiceras i slutet av hösten. Flera
webbsidor för skogsundervisning (Skogen talar, Skogsnöten, Metsän
oppimispolku och Skogsreflexen) slås ihop för att kunna bättre än idag
betjäna både lärare och elever. I anslutning till detta, sätter vi upp en
tävling: vilket namn som skulle bäst beskriva sektionen för lärare och
elever? Lär in & Lär ut eller något helt annat? Delta i tävlingen! Det bästa
förslaget belönas med en svampkniv gjord av en konstnär. Lämna in ditt
namnförslag här »»
Dagar med miljöfostran som tema i Virdois 2.-3.10.2014
Evenemanget erbjuder senaste information om och nya perspektiv på
miljöfostran, samt en bra möjlighet till nätverkande. Seminarier och
workshoppar är huvudsakligen på finska, men några workshoppar finns
också på svenska. Mer information »» (på finska)
Europeiska skogspedagoger möter i Poland
En konferens för europeiska skogspedagoger organiseras för 9:e gång i
Poland i september. Temat i år är hur skogsundervisning kan gynna
människan och hur den påverkar utvecklingen till ansvarsfullt
medborgarskap. Kom med och bekanta dig med det europeiska sättet att
nyttja skog i uteundervisningen! Läs mera »»

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 bör 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. Reseunderstödet 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 trevlig höst!
Sirpa Kärkkäinen, Anne Turunen och Maija Kovanen
Finska Forstföreningen, skolsamarbete
Aktörer i Skogens Inlärningsstig:
Utbildningsstyrelsen, Barnträdgårdslärarförbundet, Luokanopettajaliitto, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry,
Jord- och skogsbruksministeriet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Metsäteollisuus ry,
Suomen 4H-liitto, WWF Finland, Luonto-Liitto, Suomen Latu, Finlands skogscentral,
Finlands viltcentral, Finlands natur- och miljöskolförbund rf, Finlands ungdomscentra,
Äventyrspedagogik i Finland, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, Metsähallitus,
Skogsforskningsinstitutet Metla, Puumiesten Liitto och Finska Forstföreningen.
Finlands skogscentral koordinerar regionala verksamheten. Kontaktpersoner »»
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