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Hej och välkommen till ett 
nytt nummer av Biologen!
Vi står inför ett år med förändringar både inom grund-
skolan och gymnasiet. I detta nummer finns en artikel om 
biologämnet i grundskolan enligt den nya kursplanen. 
Kommer den nya kursplanen att göra eleverna mer natur-
vetenskapligt och biologiskt skolade? Döm själv! I detta 
nummer av Biologen diskuteras även den nya ämnesplanen 
i biologi för gymnasiet. Givetvis kommer det att behövas 
en del förändringsarbete för både lärare i grundskolan och 
på gymnasiet och vi får hoppas att allt arbete verkligen 
leder till en bättre skola. Jag känner mig ganska skeptisk, 
även om vissa förändringar verkar vara bra. 

I detta nummer finns även en artikel om den fantas-
tiska naturen på Madagaskar. Vem vill inte åka dit, när 
man har sett lemurerna på bild?

Det finns också en artikel om ett unikt område i Europa 
– mer lättillgängligt för oss än Madagaskar. Den handlar 
om norra Rumäniens ålderdomliga kulturlandskap och 
varför så många svenska naturvårdare besöker detta om-
råde. Läs artikeln och res till Rumänien innan det är för 
sent, det vill säga  konstgödslat eller igenvuxet.

Minna berättar i en artikel om hur högskolan i Borås 
genomför lägerskoleverksamhet för förskollärarstudenter, 
där de får tillfälle till intensivstudier i naturen.

För andra året i rad ordnade Västra kretsen Linnéda-
garna i Bohuslän och ett par av eleverna som var med 
berättar om sina upplevelser i den marina miljön. Särskilt 
roligt var givetvis att vi (och jag) fick se bohusranunkeln 
på Nordkoster. För min del var det 20 år sedan jag sist såg 
den. (När jag upptäckte den på Sydkoster.) Då är det väl 
inte konstigt att man blir lite entusiastisk? Liten är den 
och man får krypa om man vill se den. Och blött växer 
den. Och det är ju trevligt att man kan roa våra elever! I 
höst är det tredje och sista gången som Linnédagarna är 
på västkusten och det är snart dags för skolorna att ansöka 
om platser. 

Slutligen berättar Bella om ett ämnesövergripande pro-
jekt kallat NV-korrespondenterna. Det kan ge inspiration 
till hur vi kan arbeta med viktiga miljöproblem och kon-
flikterna mellan människa och natur.

När du har läst det här numret så hoppas jag att det 
äntligen är vår och att det börjar bli dags att gå ut och titta 
på årets första blåsippor. Jag önskar er alla en skön vår!

Johan Grudemo
ordförande västra kretsen
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Medlemsavgift och 
prenumeration 2011
Om du inte redan har betalat medlemsavgiften 
för Biologilärarnas före ning eller förnyat prenu-
merationen för  Biologen är det dags att göra det! 
Se s. 22. 
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Välkommen till 
BF:s årsmöte 2011 
i Skellefteå!
Under  helgen 4-5 juni håller Bio-
logilärarnas förening sitt årsmöte i 
Skellefteå med omnejd. Eventuella 
motioner skickas till styrelsen se-
nast fem veckor före årsmötet. När 
du anmäler dig vill vi veta om du 
har speciella önskemål kring maten 
(vegetariskt eller någon allergi).

HUR TAR MAN SIG TILL SKELLEFTEÅ?
Man kan flyga till Falmark, Skellefteå, och ta flygbussen. Eller 
så tar man nattåget till Jörn där bil väntar för transporten till 
Skellefteå. Mer info lämnas vid anmälan. 

Under lördagen kommer vi att vara hemma hos Bengt och 
Gunilla Markusson i Klutmark. 

Anmälan senast 1 maj till Monica Svensson:
 monica.svensson@privat.utfors.se, tel. 0916-22019, 0730-771841

PROGRAM LÖRDAG 4 JUNI
10-13 Styrelsemöte                     
13-14 Lunch                               
14-17 Exkursion till Kvistforsens fiskodling.                  
 Besök hos en ekobonde med mjölkrobot.                                    
17-18 Årsmöte                            
18.30 Middag
 Kvällsprogram & trevlig samvaro. Den berömde  
 fotografen Peter Lilja visar bilder.
 Transport till Rum för resande.

PROGRAM SÖNDAG 5 JUNI 
8.00 Frukost                                         
9-ca 14 Exkursion:                                
 Vi besöker ett par lokaler med bl.a. norna och får  
 en kortkort föreställning av friluftsteater.                                   
 Koloniträdgårdar, Jan Borg visar och berättar. 
 Vandring på Sveriges äldsta träbro, Lejonströmsbron.                                 
 Vi äter lunch ute.
 Årsmöteshelgen avslutas i tid för hemresan.


