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Tiltakets tittel: 
oppdragsgiver  ”Skoleskog” 

Prosjekt grønn Oppvekst og Skogen i skolan i samarbeid med land-
/skogbrukskontoret og skolene 

Mandat A:  
Mål  
Målgruppe 

Utepedagogikk, felles pedagogisk utviklingsseminar 
Utvikle og formidle kompetanse 
Ansatte i skole og barnehage  

Mandat B:  
Mål  
Målgruppe 

Utvikle skogdager, Avtale med grunneiere om skoleskogordning 
seminarprogram på tvers av grensen 
Barnehagegrupper Barneskoler 

Mandat C:  
Mål  
Målgruppe 

Beskrive uteleiker som kan anvendes på skogdager 
Lage bekrivelser på uteleiker. 
Barnehager og skoler 

Kort beskrivelse 

 
Fra skogdagen våren 2003 Foto:ghj 
Oppstart-varighet 

Bakgrunn: Skogen i Skolan. www.skogeniskolan.se 
Prosjektets mål har vært å styrke skoleelevenes forhold til natur og 
egenfungering sammen med andre. 
A1)Avtale med skogeiere om skoleskogordning for hver skole og hver 
barnehage 
A2)Kommunale barnehageansatte og skolenes lærere er 
undervisningstilbud i å bruke skogen i undervisningen 
B1)Praktiske løsninger er utviklet og prøvd ut på felles dagsprogram 
for norske og svenske elever. 
C1) Se og lære av og i sammen med andre. Flere uteleiker er utprøvd.  
Skoleskogsprogram har vært en del av prosjektet fra første til siste år. 

Organisering, arbeidsgruppe, 
ressurspersoner, 
nettverk 

Prosjektmedarbeidere har samarbeidet med representant fra Skogen i 
skolan, representanter fra skogbruksktr og fra skolene Det er 
utarbeidet plan fellessamlinger med mål og aktiviteter.  

Aktivitet, utfordringer Kartlegging har vært tilgjengelig på erfaring på området 
Utvikle enkle løsninger på økt bruk av skogen i undervisningen og 
vurdere barns deltagelse i ordningen 

Lovverk, politisk vedtak Plan for Grønn Oppvekst og Kommunenes LA21 planer,.  
Rapportering/Evaluering, 
helsefremmende resultat 

Ref.sak til politiske nivå ved. Årsmeldinger. Foreldremøter orienteres.  
Årsrapporter fra prosjektet. 

Info 
dokumenter 
webside 

Formidling av nyttige brosjyrer  
Noe stoff om dette vil bli tilgjengelig på kommunens webside. 
http://www.spydeberg.kommune.no/  
mailto:kommun@saffle.se. 

Finansiering Det er brukt av prosjektmidler til bevertning og noe materiell, 
sponsede ressurser fra samarbeidsinnstanser 

Kontaktperson tlf 
adresse 
mail 

Sigmund Lereim tlf. 69 83 35 00 
Spydeberg kommune, Stasjonsgt. 35 1820 Spydeberg. Norge 
sigmund.lereim@spydeberg.kommune.no 

 Spydeberg kommune henter inspirasjon og samarbeid innen:  
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