
Nå har klassen din sjanse til å få unik kunnskap om egen 

nærskog, og samtidig vinne 3000 kroner til klassekassa. 

Formålet med skoglekene er
• å motivere skolene/elevene til å bruke nærskogen i 

undervisningen 

• å øke kunnskapen om skogen i ulike sammenhenger

• å skape fysisk aktivitet i skolehverdagen

Gjennomføringen 
Skoglekene foregår i skolenes nærskog, og vil foregå i to 
runder med FINALE i Furuberget/Hamar fredag 25. mai (gratis 
busstransport for klasser som trenger dette). Vinneren her går til den nasjonale fi nalen på 
Norsk Skogmuseum 6. juni. Klassene kan selv velge hvordan og når de i løpet av periodene vil arbeide med 
oppgavene, og opplegget kan fi nt tilpasses ulike læreplanmål.

Premiering
Vinnerklassen mottar 3000 kroner og «Den gylne kongle» og en plass i den nasjonale fi nalen* 
Premien for 2. og 3. plass er 1000 kr.

* De beste klassene fra hvert fylke kommer til en nasjonal fi nale på Norsk Skogmuseum, onsdag 6. juni. NB! Bare 
tre elever fra hver klasse kan delta i fi nalen. Klassen/læreren bestemmer hvilke tre elever som skal få representere 
klassen. De som trenger det, får gratis transport til Elverum, og det er muligheter for overnatting i telt/lavvo på 
Skogmuseet.

Påmelding innen 20. september 2017 pr. epost til
knut.monssen@hamar.kommune.no (Hamar Naturskole) med:

• Skolens navn og kontaktperson
• E-postadresse, ev. telefonnummer til aktuell lærer
• Antall elver i klassen/på trinnet (fådelte skoler kan melde på fl ere trinn)
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Om opplegget
Skoglekene er et nasjonalt opplegg i regi av de samme samarbeidende partene, men i Hedmark gjennom-
føres det et spesielt tilrettelagt opplegg. Vil du vite mer om det nasjonale opplegget går du inn på 
www.skoglekene.no. Er du med på opplegget i Hedmark, er du automatisk med på det nasjonale opplegget.

Runde 1 – Bli kjent med nærskogen
Første runde skal elevene orientere seg i nærskogen, lage et kart og gjøre seg kjent med trær og planter som 
vokser der. Klassen skal også velge ett tre som de skal følge gjennom skoleåret. Videre vil første runde bestå av 
en enkel formingsoppgave. Gjennomføres i perioden 1. september - 1. november 2017. 

Runde 2 – Dyre- og fugleliv i nærskogen 
I denne runden skal elevene fi nne ut hva slags dyr som fi nnes i skogen og hvordan de lever i samspill med 
hverandre. De skal følge med på «klassens tre» utover våren, og lage enkle bruksting av tre. Gjennomføres i 
perioden 5. mars - 20. april 2018.

Oppgavene i runde 1 vil bli off entliggjort 1. sept. på www.skoglekene.no
Oppgavene i runde 2 off entliggjøres 5. mars på samme nettsted.

Det er mulig å gjennomføre dette som en skogdag med fylkesskogselskapet. Klassen må selv ta kontakt med 
det lokale fylkeslaget og gjøre en avtale. Prinsippet «først til mølla» gjelder. Kontaktperson i Skogselskapet i 
Hedmark er Knut Arne Gjems, E-post: gjems@skogselskapet.no Tlf: 918 77 874

Elevarbeidene skal sendes inn til bedømming, og de fem beste klassene sammenlagt av de to rundene 
kommer til en fi nale i Furuberget på Hamar. Gratis skyss.

Finale 25. mai i Furuberget, Hamar I løpet av fi naledagen skal klassene konkurrere og løse både praktiske og 
teoretiske spørsmål om skog, natur og friluftsliv.  

Nasjonal � nale på Skogmuseet på Elverum 6. juni. Vinneren av fylkesfi nalen går til den nasjonale fi nalen.

Ønsker du enda nærmere informasjon om konkurransen og opplegget, kontakter du 
Knut Monssen, tlf 957 73 079 e-post knut.monssen@hamar.kommune.no 
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