Skoglekene 2019
Retningslinjer og annen nyttig informasjon
Det viktigste i Skoglekene, er at nærskogen tas aktivt i bruk, og at elevene lærer en del om skogen og
friluftsliv. Elevene må selv være aktive i besvarelsene. For øvrig er det få regler, noe som gir handlingsrom for å løse oppgavene slik man selv vil.
I forbindelse med Skoglekene vil mange fylkesskogselskapene kunne tilby en skogdag. Er din skole
interessert, kan det være lurt å være tidlig ute! www.skogselskapet.no

Retningslinjer
•
•
•
•
•
•
•
•

Beskrivelsen av oppgaver og krav til hva som skal leveres i runde 1 og runde 2, står beskrevet
på nettsiden www.skoglekene.no.
Utover retningslinjene og oppgavebeskrivelsene på nettsiden, står klassen fritt til å utforme
besvarelsen slik de vil, og når de vil i løpet av perioden.
Klassen kan samarbeide, eller elevene kan jobbe hver for seg. Uansett må klassen bli enig om
ett eksemplar som skal sendes inn.
Det som sendes inn skal være et elevarbeid.
Legg gjerne ved en beskrivelse av arbeidsmetode, altså hvordan dere har jobbet med
Skoglekene.
Innsendt materiell vil danne grunnlaget for hvilke klasser som kommer til finalen.
Finalelaget vil bestå av fire elever. Klassen/læreren bestemmer hvilke fire elever som skal få
representere klassen.
Fådelte skoler kan melde på flere trinn. Betingelsen er at trinnene til sammen utgjør én
«klasse». Dersom skolen kvalifiserer seg til finalen, må finalelaget bestå av elever på 5. trinn.

Innsendt materiell
Med mindre vi får annen beskjed fra dere,
• forbeholder vi oss retten til å bruke innsendt materiell i forbindelse med pedagogisk arbeid i
Skoleskogen (www.skoleskogen.no) og markedsføring av Skoglekene. Vi vil ikke navngi elever
• beholder vi tilsendt materiell. Ev. retur kan ordnes mot at skolene bekoster det

Skolens nærskog
Mange skoler har en skog de har et nært forhold til, mens andre først må definere hva som er skolens
nærskog. Det kan være en hel skog, eller utkanten av en større skog. Det kan være park eller et lite
skogholt. Det bør være mange nok trær, som står tett nok, til at det blir et annet naturmiljø enn
utenfor. Skogområdet må være nære nok til at det naturlig tas i bruk i forbindelse med undervisning.

Finalen
De 18 beste klassene i landet vil møtes til finale på Norsk Skogmuseum i Elverum, onsdag 5. juni 2109.
Rimeligste reise for fire elever og én ledsager vil dekkes, samt bevertning under oppholdet på
skogmuseet. På skogmuseet vil det være mulig å låne lavvo eller skogskoie til overnatting, eventuelt
kan man ta med eget telt.

