Tjejer i skogen
Skogsläger i
Värmland
3-5 juli

Tjejer i skogen
Skogsläger 3-5 juli

Söndag 3/7

12.00

Samling på Sunne Gymnasieskola/Södra Viken
Fika för föräldrar och ungdomar samt introduktion
och presentation av programmet.
Installering i rummen.
Lunch
Lära känna varandra övningar.
Naturtur på Getjärnsklätten.
Middag

Måndag 4/7

Frukost
Skogsvandring som belyser hur man sköter skog
och idag kommer ni få pröva på att sätta plantor, öva
på att välja ut rätt träd i röjningsskogen, 		
förhoppningsvis ett besök hos en gallringsskördare,
mäta skog och räkna i gammelskogen.
Lunch

I början av juli har ett antal tjejer i åldern 12-13 år chansen att
vara med på ett spännande skogsläger . Vi kommer att bo
på Sunne Gymnasieskola/Södra Viken och lära om skog
och skogsbruk samt bada, laga mat, sjunga och umgås med
varandra. Det kommer bli jätteroligt!

Studiebesök hos skogsmaskin eller papperindustri.
Ev. studiebesök på sågverk.
Gemensam matlagning och bad.
Kvällsmys med spel och samkväm.
Middag

Tisdag 5/7

Frukost
Packning och städning.
Göra eget papper.
Köra skogsmaskinsimulatorer – skördare och skotare.
Skogstur- läs av naturen.

Ni kommer även få pröva att köra skogsmaskin i simulator och
få göra eget papper.
Ni kommer att få bo två och två i rum på Sunne Gymnasieskola/
Södra Viken. Det kommer finnas flera vuxna med hela tiden.
Skogskollot är kostnadsfritt men anmälan blir bindande efter
skolavslutningen. Vi vill att ni som söker till att delta skriver en
motivering till varför ni vill vara med. Vi kan lova att ni kommer få
roliga och lärorika dagar tillsammans på lägret.

Lunch

16.00
Efter anmälningstidens utgång kommer vi att meddela om du
fått möjlighet att delta eller om du står på reservplats. Ungefär
en vecka innan lägret börjar så skickar vi ut en påminnelse och
en utrustningslista över vad ni behöver ha med er.
Varmt välkomna med era anmälningar senast den 31 maj!

Info

Tipspromenad med tema ”skogläger”.
Alla får pris!
Utvärdering av dagarna .
Fika
Hemfärd

Vill ni veta mer eller fråga om något? Ring oss gärna.
Linda Jakobsson
0570-475 82
Agnetha Larsen
070-689 24 99
Jens Meyer
054-55 57 16

SKOGSRIKET
VÄRMLAND

