
Tvådagarskurs 
om skog, rovdjur, 

naturvetenskap och teknik
Fullspäckad med teori och praktiska övningar! 

Skogen i Skolan, Rovdjurscentret
och 2047 Science center bjuder in
till en kurs för dig som vill arbeta
med skog, natur och djur i skolan.

Kursen har fokus på natur, men ger
också exempel på hur skolans
andra ämnen kan läras in med
hjälp av utomhuspedagogik.

Skog, rovdjur och teknik är 
engagerande ämnen som med 

fördel kan användas för att 
uppnå läroplanens mål och 

passar bra för att träna 
elevernas olika förmågor.

Datum:   1-2 november 2021
Plats:      Rovdjurscentret i Järvsö
Pris:        500 kr exkl moms
I priset ingår fika, lunch och delat 
rum i stuga. Frukost och middag 
ingår ej.

Anmälan: Senast 15 oktober till 
lena.abom@skogsstyrelsen.se

Ange namn, fakturaadress och 
eventuella allergier.

Kursen har begränsat antal platser.

mailto:lena.abom@skogsstyrelsen.se


Preliminärt program
Dag 1:
09.30 Registrering och kaffe
10.00 Introduktion till kursens tema
10.15 Föreläsning om rovdjur
11.00 Paus
11.15 Föreläsning om skog och skogens användningsområden
12.00 LUNCH
13.00 Vi provar övningar inomhus och utomhus
14.30 Fika
15.00 Presentation av Maker tour – mot nya höjder
16.00 Avslut

Dag 2:
09.00 Vi provar övningar inomhus och utomhus inkl fika
12.00 LUNCH
13.00 Vi provar övningar forts.
14.00 Fika och avrundning
Vandring i djurparken Järvzoo för den som önskar. Entré tillkommer.

Rovdjurscentret

Rovdjurscentret är ett 
informationscentrum 

om de stora rovdjuren. 
Syftet med centrets 

verksamhet är att ge en 
allsidig kunskap om 
rovdjuren. Centret 

ligger vägg i vägg med 
Järvzoo där de stora 

rovdjuren finns.

www.de5stora.se

Skogen i Skolan

Skogen i Skolan är ett 
nationellt program 
mellan skolan och 
Sveriges skogliga 

intressenter. SiS vill 
erbjuda skolan utökade 

möjligheter till 
verklighetsstudier av 

skogen och 
skogsindustrin.

www.skogeniskolan.se

2047 Science center

2047 Science center vill 
öka elevers intresse för 
naturvetenskap, teknik 

och matematik. Projektet 
”Maker tour – mot nya 

höjder” är en del i detta 
arbete. Årets tema är 

Make IT Work -
utmaningar om 

fantastiska transporter

www,motnyahojder.com

Praktisk information
Login sker i fullt utrustade stugor med delade rum, max två i varje rum om inte annat önskas. 
Sängkläder och handdukar medtages själva. Städ sker på avresedagens morgon.
Fika och lunch ingår båda dagarna, frukost och middag står deltagarna för själva . Mat finns på 
närliggande hotell och i Järvsö centrum. Stugorna ligger några hundra meter från 
kursanläggningen. 
Kursavgiften betalas på faktura och kommer efter kursens genomförande. Avbokning senare än 
en vecka innan kursstart faktureras.


