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

Trevlig vår till skolor och daghem!
Hurdan alleman är du?
I Finland har vi en ovanligt omfattande allemansrätt. Det är otroligt fint!
Det är viktigt att vi som rör oss i naturen känner väl igen våra rättigheter
och skyldigheter. Gör testet och se en hurdan alleman du är »»
Kampanjen Möjligheternas skog är här igen
Finns det olika typer av yrken inom skogsbranschen? Var kan man utbilda
sig till ett skogligt yrke? Vad för produkter och innovationer uppstår inom
skogsindustrin? Varför är skogsindustrin så viktig för Finland? Skolor kan få
en skogsexpert att svara på bland annat dessa frågor under en lektion.
Presentationen är riktad till 9 klassister. Se en introduktionsvideo (på
finska)
Anmäl din klass med på kampanjen senast den 11 maj 2015. Skulle du
önska besöket på en viss dag (under veckorna 39 och 40), så skriv gärna
det på anmälningsblanketten. En bestämd tidpunkt avtalas senare i
augusti/september. Till anmälningsblanketten »» (på finska)
Presentationer hålls för en klass i sänder, om möjligt. Så väl lektioner i
studievägledning, biologi eller geografi passar väl för temat. Obs! För en
smidig kontakt mellan skolor och skogsexperter och för att undvika
missförstånd, önskar vi att anmälan sker skolvis via en kontaktperson som
skolan utser (alltså en anmälan per skola). Skogsexperten kan dock hålla
flera presentationer per skola.
Kampanjen Möjligheternas skog anordnas av Skogsindustrin rf i samarbete
med skogsindustriföretagen och Finska Forstföreningen. Mer information:
Helena Seppälä, Skogsindustrin rf, helena.seppala@forestindustries.fi, tfn
040 720 3248 (på finska)
Kommentera utkastet till läroplansgrunder för gymnasiet
Utbildningsstyrelsen ger nu allmänheten möjlighet att kommentera det
utkast till läroplansgrunder för gymnasiet som utarbetas för närvarande.
Mer information om läroplansarbetet, utkastet till grunderna för
gymnasiets läroplan och den öppna webbenkät som är kopplad till utkastet
finns på Utbildningsstyrelsens webbplats http://www.oph.fi/glp2016
Utbildningsstyrelsen hoppas att alla som anordnar gymnasieutbildning och
alla gymnasier, rektorer, lärare, gymnasister, vårdnadshavare och andra
aktörer och organisationer som är intresserade av gymnasieutbildning
besvarar den öppna webbenkäten gällande grunderna för gymnasiets
läroplan. Webbenkäten stängs 6.5.2015 kl. 16.15

Den finska naturens dag
Den finska naturens dag firas den 29 augusti. Syftet med evenemanget är
att vända blickarna mot den vackra finska naturen, få folk att röra på sig
och dela med sig av sina naturupplevelser. Huvudarrangörer för den finska
naturens dag är Finlands miljöcentral SYKE, Finlands naturskyddsförbund,
Forststyrelsens naturtjänster och Biologi- och geografilärarnas förbund
BGLF rf. 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 »»
Reseunderstöd
Information om reseunderstöd som Finlands Skogsstiftelse och
Skogsindustrin rf beviljar till skolor finns på deras webbsidor:
 Finlands Skogsstiftelse »»
 Skogsindustrin rf »» (på finska)

Vi önskar er en trevlig sommar!
Finska Forstföreningen, ungdomskommunikation
Sirpa Kärkkäinen, Anne Turunen
Vilma Issakainen och Maija Kovanen
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