
ÚTI ER INNI - FRÉTTABRÉF UM ÚTINÁM Í REYKJAVÍK 2016 Tölublað 1  
 

 

 

 

Úti er inni 
- Fréttabréf um útinám í Reykjavík 

3.febrúar 2016 
 

   

  Í ÞESSU TÖLUBLAÐI: 

Ágæti lesandi 
Hér hjá Náttúruskóla Reykjavíkur í 
Gufunesbæ byrjar árið með bjartsýni á 
framtíðina. Útinám og útikennsla hefur 
aukist mikið í leik og grunnskólum 
Reykjavíkur og er okkar markmið að styðja 
sem best við hana. Nú er verið að skipuleggja 
jafningjafræðslu útinámskennara, haldið 
verður áfram með Ör – námskeiðin fyrir þá 
sem vilja kynna sér útikennslufræðin og 
sérstök fagnámskeið, þar sem kafað verður 
dýpra í viðfangsefnin, eru í undirbúningi og 
verða haldin þegar líður fram á vorönn. 
Fylgist með í fréttabréfinu og á heimasíðu 
Gufunesbæjar. www.gufunes.is  

Útikennsla er frábær nálgun að viðfangsefni 
margra námsgreina. Því er það ritstjóra 
fréttabréfsins ofarlega í huga hvernig hægt 
væri að auðvelda kennurum og 
leiðbeinendum að stunda útikennslu 
reglulega í sem flestum aldurstigum leikskóla 
og námsgreinum grunnskóla. 

Stuttar gönguferðir, útileikir og dagsferðir á 
söfn, útivistarsvæði og í almenningsgarða er 
oft vettvangur útikennslu á leikskólastigi. Þá 
eru fjölbreytt verkefni undirbúin til að gera í 
ferðinni, allt eftir árstíð og í hvaða umhverfi 
er verið að fara. Skógurinn, fjaran eða holtið 
hafa allt sína sérstöðu og mismunandi 
möguleika til útináms. 

Hvað grunnskólana varðar þá er 
náttúrufræði, matreiðsla, stærðfræði, 
tungumál, myndmennt, handmennt og 
hreyfing oft þessar námsgreinar sem flestum 
kemur til hugar þegar útikennslu ber á góma. 
En í raun er hægt að kenna allar námsgreina 
úti undir berum himni. Víða er hægt að fá 
hugmyndir og leiðbeiningar um verklegar og 
bóklegar æfingar eins og til dæmis í 
verkefnamöppu Náttúruskóla Reykjavíkur 
sem dreift hefur verið í vel flesta leik- og 
grunnskóla. Skátarnir hafa líka gefið út í 
rafrænni útgáfu stóran hugmynda- og 
verkefnabanka sem hægt er að sækja í ásamt 
endalausum möguleikum á internetinu og 
youtube.com til dæmis.  

Margir skólar hafa farið þá leið að fela einum 
starfsmanni verkefnastjórn eða umsjón 
útináms í viðkomandi skóla. Þetta virðist víða 
gefa góða raun og stuðlar að útikennslu og 
að leikskóladeildirnar og grunnskólabekkirnir 
fari í útinám með reglubundnum hætti. 
Þannig nýtum við best kosti útikennslunnar 
sem þegar best lætur eykur fjölbreytni, 
náttúruupplifun og einstaklingsmiðað nám 
sem ásamt þeirri þjálfun flestra skynfæra 
leiðir til alhliða þroska. 

 
 
 

 
 
Útinám í myrkri og kulda    (Bls. 2)

Helena W. Óladóttir segir frá hugmyndum að 
skemmtilegum og árangursríkum verkefnum. 

 

 
 
 
Útinámskeið - örnámskeið   (Bls. 3)

Á vorönn 2016 verða haldin sex örnámskeið á vegum 
Náttúruskóla Reykjavíkur – Gufunesbæ.  

 

 
 
 
Allir fara í útinám einu sinni í viku   (Bls. 3-4)

Viðtal við Katrínu S. Guðjónsdóttur leikskólakennara og 
verkefnastjóra útináms í leikskólanum Sunnuás. 

 

 
 
 
Nýjustu útivistarfréttir úr Gufunesbæ  (Bls. 5)

Nils Óskar Nilsson segir frá því helsta sem hefur verið í 
gangi á útivistarsvæði Gufunesbæjar. 

 

 
 
 

Grenndarsvæði í Reykjavík – hvað er nú það? (Bls. 6) 
Ævar Aðalsteinsson  og Helena W. Óladóttir segja frá 
grenndarsvæðum leik- og grunnskóla. 

 

 
 
 
Nokkrar spennandi ráðstefnur 2016   (Bls. 7)

Nokkrar spennandi ráðstefnur / fundir sem tengjast 
útinámi og reynslunámi. 

 

Nýtt ár og nýir möguleikar 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 
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Mörgum hrýs hugur við að sinna útinámi yfir 
dimmustu vikur ársins. Þegar allra veðra er 
von getur verið erfitt að skipuleggja útinám 
fram í tímann og að vinna utandyra í 
myrkrinu getur vafist fyrir einhverjum. 

Við erum ekki ein um að velta fyrir okkur 
tækifærum skammdegisins til útináms og í 
sannleika sagt eru mörg verkefni aðgengileg 
þrátt fyrir vetraraðstæður – og kannski 
einmitt vegna þeirra. Því það er ýmislegt sem 
einmitt hentar því að vinna í myrkri eða kulda 
eða snjókomu. Hér eru nefnd nokkur dæmi 
um árangursrík og skemmtileg verkefni sem 
henta vetrartímanum. 

Endurskinsratleikur – Allir ættu að fá 
tækifæri til að upplifa hvað endurskinsmerki 
eru mikilvæg. Þegar varpað er á þau 
ljósgeisla lýsa þau í myrkrinu og það er 
frábært að rekja slóð sem merkt er með 
endurskinsmerkjum með vasaljósið eitt að 
vopni. Nauðsynlegt er að hengja 
endurskinsmerkin upp áður en 
barnahópurinn mætir á staðinn. Með eldri 
börnum er hægt að senda fyrst hóp út, tvö til 
fjögur börn, til að koma þeim fyrir. Þannig er 
hægt að láta barnahópinn skiptast á að 
merkja leiðir og endurtaka leikinn. Það er líka 
gaman að dreifa endurskinsmerkjum um 
tiltekið fyrirfram ákveðið svæði og biðja 
börnin að safna sem flestum saman á einn 
stað. Það hentar einkum yngri börnum en 
kennarinn þarf þá að gæta þess vel að vera 
vel sýnilegur á þeim stað sem börnin eiga að 
koma með endurskinsmerkin, t.d. með lugt. 

Íslugt – Ef von er á frosti er um að gera að búa 
til íslugtir. Skúringafötur eru af góðri stærð 
og þær ætti að fylla til rúmlega hálfs af vatni. 
Því næst er 1½ ltr. plastflaska fyllt af sandi og 
stungið í miðju fötunnar. Allt er svo geymt 
utandyra yfir frostnótt. Þegar vatnið hefur 
frosið í gegn er plastflaskan fjarlægð og 
lugtinni hvolft úr fötunni. Ofan í hana má svo 
setja kertaljós. Svona íslugtir er líka gaman 
að skreyta, t.d. með því að setja lauf eða 
blóm eða annað ofan í vatnið áður en það 
frýs. Og að sjálfsögðu gefa lugtirnar gott 
tækifæri til umræðu um rúmmál íss og vatns 
og frostmark og fleira. 

Snjóhjól – Þegar snjór er nýfallinn er upplagt 
að marka snjóhjól í yfirborð hans. Hjólið þarf 

að vera a.m.k. 10 m í þvermál fyrir barnahóp 
sem telur 15-20 börn. „Teinarnir“ í hjólinu 
geta verið 6-8. (Sjá myndir). Leikurinn er svo 
hefðbundinn eltingaleikur eftir gjörð og 
teinum hjólsins, þ.e. þeirri slóð sem hefur 
verið mörkuð í snjóinn. Ekki má stíga út fyrir 
slóðirnar svo það krefst ekki síður kænsku 
heldur en spretthörku að sleppa undan þeim 
sem er að elta. 

Litadýrð í úðabrúsa – Einfalt er að úða 
málningu úr úðabrúsa á jörð sem hulin er 
snjó, hvort sem hann er nýfallinn eða ekki. 
Fyrir yngstu börnin getur verið snúið að vinna 
með úðabrúsa svo einnig getur hentað að 
mála á snjóinn. Best er að þynna málninguna 

vel svo hún dreifist sem best og ágætt er að 
huga að því að þynna hana með volgu eða 
heitu vatni, sérstaklega ef frostið er hart. 
Einnig má prófa að vera með litla brúsa með 
mjóum stút (s.s. álíka og 
pylsusinnepsbrúsarnir gömlu góðu). 
Mikilvægast er þó að málningin sé 
umhverfisvæn svo ekki sé verið að úða 
eiturefnum á jörðina. Sumir hafa líka prófað 
að nota tómatsósu eða rauðrófusafa til að 
skreyta snjóinn með. Og enn aðrir hafa farið 
þá leið að veita snjókörlum og snjókerlingum 
aukið líf með litadýrð. 

  

Útinám í myrkri og kulda 
eftir Helenu W. Óladóttur (helena.oladottir@reykjavik.is) 
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Útinám -  örnámskeið 
Náttúruskóli Reykjavíkur – Gufunesbæ vorið 2016 

Á vorönn 2016 verða haldin eftirfarandi sex námskeið:     

Grunnnámskeið – hvað er útinám. 9. mars kl: 14.30 – 16.30   
Helena Óladóttir verkefnisstjóri Náttúruskóla Reykjavíkur 

Lesið í skóginn, tálgað í tré og talað um tré. 6. og 8. apríl kl: 14.30 – 16.30    
Ólafur Oddson – Lesið í skóginn 

Rathlaupanámskeið – Orientering. 13. apríl kl: 14.30 – 16.30    
Ólafur Páll – Rathlaupafélagið Hekla, Reykjavík 

Útieldun – opnar hlóðir og útieldhús. 28. apríl kl: 14.30 - 16.30    
Margrét Lára Eðvarðsdóttir matreiðslukennari  

Listsköpun í leynirjóðri. 11.maí kl: 14.30 – 16.30    
Jakob F. Þorsteinsson – Menntavísindasvið HÍ 

Stærðfræði sem útinám. 18. maí kl: 14.30 – 16.30 
Helena Óladóttir verkefnisstjóri Náttúruskóla Reykjavíkur 
 

Nánari lýsing á námskeiðum má finna á www.gufunes.is 
Upplýsingar og skráning: 411-5600 eða uti@gufunes.is 

  

Víða í leikskólum og grunnskólum 
Reykjavíkur er haldið uppi þróttmikilli 
útikennslu. Í leikskólanum Sunnuás við 
Dyngjuveg í Laugaráshverfi vinnur Katrín S. 
Guðjónsdóttir leikskólakennari. Hún er 
verkefnastjóri útináms í leikskólanum sem 
hefur um 150 leikskólapláss. Leikskólinn er 
deildarskiptur og hafa deildirnar ákveðinn 
útikennslutíma sem Katrín sinnir og hefur 
umsjón með í samstarfi við starfsfólkið einu 
sinni í hverri viku allan ársins hring. 
Útikennslan er mjög fjölbreytt og tekur mið 
af aldri og þroska barnanna. Yngstu börnin 
fara því líka í útikennslu sem hæfir þeirra aldri 
og síðan verða ferðirnar og vekefnin lengri og 
þyngri eftir því sem börnin stækka. 
Tíðindamaður fréttabréfsins tók hús á 
Katrínu einn kaldan janúarmorgun og fékk að 
rekja úr henni garnirnar, um útikennslu og 
útinám í leikskólanum Sunnuás. 

„Nú í byrjun árs, höfum við reyndar orðið að 
fella niður útikennslutíma vegna veðurs og 
hálku. En um leið og veður og útivistarskilyrði 

lagast verður aftur farið af stað af fullum 
krafti“, sagði Katrín sem venjulega er bara 
kölluð Kata. „Við förum með allar deildir í 
skipulagt útinám einu sinni í viku“ 

Kata útskrifaðist sem leikskólakennari 1993. 
Hún starfaði lengi á leikskólanum Laugaborg 
sem heitir núna Laugasól og er í 
Laugarneshverfinu. Útivera og það sem var í 
þá daga kallaðar „vettvangsferðir“ vöktu 
strax áhuga hennar. Að nota nærumhverfi og 
tengja vettvangsferðirnar fræðslu og kennslu 
var eitthvað sem höfðaði til hennar. 

„Við vorum ekki endilega að átta okkur á að 
hér væri alvöru útikennsla í gangi.“ segir Kata 
og bætti við „ það var leikskólakennari sem 
vann með mér í Laugarnesinu. Hún smitaði 
mig eiginlega af útikennslubakteríunni.  Þessi 
kennari hafði talsverða þekkingu og áhuga á 
náttúru og líffræði og dró okkur víða um 
nágrennið. Út í Laugarnes í fjöruna þar, eða 
inn í Laugardal. Þetta voru staðir sem við 
fórum mikið á með börnin“.  

Allir fara í útinám einu sinni í viku 
Viðtal við Katrínu S. Guðjónsdóttur leikskólakennara og verkefnastjóra útináms í leikskólanum Sunnuás. 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

Framhald á næstu síðu… 

http://www.gufunes.is/desktopdefault.aspx/tabid-170/
mailto:uti@gufunes.is?subject=Útinám%20-%20örnámskeið%20vor%202016
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Aðspurð sagði Kata að þegar útinám ætti að 
takast vel væri nauðsynlegt  að vera búin að 
undirbúa útikennsluna vel. Þar skipti máli að 
velta fyrir sér því umhverfi sem útikennslan 
ætti að fara fram í. Þá kæmi það að sjálfu sér 
hvaða áherslur yrðu fyrir valinu og hvað væri 
hægt að notfæra sér úr nærumhverfinu eða 
þær aðstæður sem byðust á þeim stað sem 
ákveðið væri að fara á. 

„Útinámið fer oftast fram í mislangri 
gönguferð. Þó er stundum farið í strætisvagni 
eða tekin rúta (til upplýsingar: Það eru bara 
elstu börnin sem fara í rútu einu sinni á ári og 
þá í útskriftarferð.) Við förum gjarnan með 
börnin gangandi upp í Laugarásinn sem er 
eiginlega okkar heimavöllur auk 
Laugardalsins sem er hér í næsta nágrenni 
auk þess sem farið er í strætisvagni með eldri 
börnin í Öskjuhlíð eða upp í Norðlingaholt þar 
sem heitir Björnslundur.“ 

Kennarar og leiðbeinendur eru auðvitað 
misjafnlega jákvæðir gagnvart útikennslu og 
útivist með börnin. En reynsla Kötu er samt 
að flestir væru yfirleitt fljótir að sjá tilganginn 
og fjölbreytnina sem útikennslan kemur með 
í leikskólastarfið. Mörgum fyndist til dæmis 
svolítið erfitt að fara út í alls konar veður, en 
eftir nokkur skipti þá venjast allir 
aðstæðunum og passa uppá að láta hvorki 
sér eða börnunum verða kalt. Útinám býður 
upp á að skynja, uppgötva og rannsaka og 
þarf kennari að sýna áhuga á því sem að 
börnin sjá og uppgötva í náttúrunni. Með því 
getur hann smitað börnin af áhuga sínum. 
Lykillinn væri að hafa vel undirbúna dagskrá, 
smá nesti svo sem ávexti og ætla sér ekki um 
of svo börnin verði ekki leið eða þreytt. Þá 
gengi venjulega allt vel.   

Á Sunnuási er farið með eldri börnin á söfn og 
á ýmsa staði svo sem  í Húsdýragarðinn, á 
bókasafn, í Ásmundarsafnið og í 
Grasagarðinn í Laugardal. Þá er reynt að 
tengja útikennsluna við alls konar verkefni 
sem hægt er að tengja við staðinn sem er 
heimsóttur. Til dæmis þegar farið er í 
Ásmundarsafnið sem er að hluta til útisafn.  

„Þá segjum við fyrst frá listamanninum 
Ásmundi Sveinssyni. Hann vildi að börnin 
fengju að leika sér og klifra í höggmyndunum 
svo þar kemur skemmtileg tenging. Þá fá 
börnin að leysa smá þraut, velja sér sína 
styttu og heyra um þær þjóðsögur og 
ævintýri sem áhrif höfðu á listamanninn.“ 

Sjálfbærni og umhverfisfræðsla tengist 
útinámi. „Fyrir utan að vekja athygli á góðri 
umgengni í náttúrunni og fleygja ekki rusli á 
víðavangi þá fara öll börnin í Sunnuási og 

kynna sér og skoða Grenndargáminn okkar. 
Þannig fræðast þau um endurvinnslu og 
sjálfbærni í samfélaginu. Þar sem að við 
flokkum allt okkar rusl þá förum við uþb. einu 
sinni í mánuði með mjólkurfernur og plast í 
gáminn.“ 

Kata sagðist vera bjartsýn á framhald 
útivistar og útináms í leikskólanum. Það væri 
margt gert á þessu sviði og mætti nefna að á 
vorin og sérstaklega í júní fara elstu börnin í 
mjög mikla útivistardagskrá. Þá væru jafnvel 
fjórir dagar vikunnar notaðir til útináms. Þá 
væri gjarnan farið og verið allan daginn á 
einhverju öruggu svæði sem kennarinn 
þekkti vel, til dæmis í Laugardalnum eða í 
Öskjuhlíð.  Í júní er starfrækt „útideild “ með 
elstu börnunum og leikskólinn gefur út 
sérstaka útikennsludagskrá sem deildirnar 
notfæra sér. 

Þegar Kata fer með hópa í útikennsluferðir þá 
hefur hún oftast meðferðis lítinn bakpoka. 
Þar hefur hún tiltæk smá áhöld sem gaman 
er að nota, gefist tækifæri. Það eru til dæmis:  
tálgunarhnífar í formi kartöfluflysjara sem 
hentar litlum börnum, sjónaukar, stök 
stækkunargler og box með stækkunargleri til 
að skoða litlar pöddur og skordýr. Þá er 
sjúkrakassinn alltaf meðferðis.  

Aðspurð hvort Sunnuás hefði eitthvað 
sérstakt Grenndarsvæði til notkunar í útinámi 
kvaðst Kata ekki kannast við það. „Það væri 
mjög spennandi að gera samning við 

Reykjavíkurborg um sérstakt Grenndarsvæði 
til dæmis í Laugarásnum. Þar eru margi staðir 
sem eru skjólsælir og státa af fallegu 
umhverfi og ósnortinni náttúru sem gaman 
væri að nota betur í okkar starfi. En það er í 
staðinn farið  í Öskjuhlíðina með elstu börnin 
svona einu sinni til tvisvar á ári.  Þar er 
ákveðinn staður alltaf heimsóttur þar sem 
kennarinn er  öruggur og þekkir svæðið. Fyrir 
mitt leyti fyndist mér það spennandi 
hugmynd að skipuleggja grenndarsvæði í 
Laugarásnum sem  gæti orðið okkur heimili 
útikennslunnar. Nokkurs konar 
útikennslustofa.  Þar er skjól og víða hægt að 
vera.“ 

Að lokum sagðist Kata finna fyrir auknum 
áhuga á útikennslu og útinámi. „Hér áður fyrr 
fórum við bara svona rétt  út fyrir lóðina og 
gerðum þar eitthvað með börnunum, en nú 
eru þessar ferðir bæði fjölbreyttar og hafa 
oftast ákveðinn tilgang sem endurspegla 
útinámið. Viðfangsefnið getur verið mjög 
fjölbreytt. Það þarf aðeins að setja 
kennsluaðferðina í hentugan 
útikennslubúning“ sagði Kata að lokum.   

Fréttabréfið - Úti er Inni - þakkaði fyrir 
viðtalið og fór út í fallegan janúardaginn 
margs vísari.þá leið að veita snjókörlum og 
snjókerlingum aukið líf með litadýrð. 
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Útivistarstarfsemi  Gufunesbæjar tók nýja 
stefnu í desembermánuði. Þá stóð 
frístundamiðstöðin  fyrir jóladagskrá í fyrsta 
skipti. Dagskráin var sniðin að leikskólum, 
yngri deildum grunnskólans og 
frístundaheimilum. Útisvæðið í kringum 
frístundamiðstöðina var leikvöllur barnanna 
en þar var boðið upp á jólasögustund, 
jólastíginn, heimsókn frá jólasveinum og  
hressingu. 
 
Jólasögustundin fór fram í Lundinum við 
Gufunesbæinn þar sem búið var að koma 
fyrir stóru topptjaldi. Þar hlustuðu börnin á 
raunasögur jólasveinanna yfir hátíðarnar. 
Jólastígurinn fór þannig fram að hóparnir 
gengu fyrirfram ákveðna leið um svæðið þar 
sem þau þurftu að leysa margvísleg verkefni 
sem reyndu á hreysti, samvinnu og 
sönghæfileika. Hópunum stóð einnig til boða 
að fá heimsókn frá jólasveinunum sem sögðu 
nýjustu tíðindi af þeim Grýlu og Leppalúða. 
Öllum þessum viðburðum fylgdi síðan heitt 
kakó og kanilsnúðar við opinn eld og fór það 
eftir stærð hópanna og aldri barnanna hvort 
að þau hituðu snúðana sjálf eða fengu þá 
tilbúna inn í tjald. 
 
Frístundaheimili Gufunesbæjar voru einnig 
dugleg að nýta jólamánuðinn til þess að kíkja 
á svæðið til að renna sér á sleðum og 
snjóþotum þegar aðstæður leyfðu. 
 
Á þeirri önn sem nú er að hefjast hefur verið 
ákveðið að bjóða áfram upp á fjölbreytta 
vetrardagskrá í Gufunesbæ þar sem allir leik- 
og grunnskólahópar í Reykjavík upp í 4 bekk 
ásamt  frístundaheimilum  er velkomnir. 
Vetrardagskráin er því tilboð sem leikskólar, 
grunnskólar, frístundaheimili  geta nýtt sér 
og  verður góð blanda af fræðslu, spennandi 
verkefnum og leikjum þar sem 
kennsluaðferðir og fjölbreytni útinámsins 
verður nálgunin. 
 

 
 

NÁNARI UPPLÝSINGAR: 

SÍMI:  

411-5600 

NETFANG 
uti@gufunes.is 
www.gufunes.is 
www.facebook.com/gufunes 

Nýjustu útivistarfréttir úr Gufunesbæ 
eftir Nils Óskar Nilsson  (nils@reykjavik.is) 

mailto:nils@reykjavik.is
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Grenndarsvæði, Grenndarskógur, útinámssvæði 

eða útikennslustofa eru nöfn sem við heyrum 

orðið alloft þegar talað er um útinám og 

skólastarf. Grenndarsvæðin tengjast á vissan hátt 

Náttúruskóla Reykjavíkur þar sem 

grenndarsvæðin eru oft vettvangur kennslu og 

ráðgjafar. Í Reykjavíkurborg eru fjölmörg slík 

svæði og mikil vakning hefur orðið á síðustu árum 

hvað varðar útinám. 

 

Útinám hefur verið stundað með mismunandi 

hætti í mörgum leik- og grunnskólum og útfærsla 

þess er með afar fjölbreyttum hætti. Allt byggist 

það þó á því að nám undir berum himni styðji við 

hefðbundnara nám, mæti þörfum ólíkra nemenda 

og sé merkingarbært fyrir einstaklinginn. Það á við 

hvort sem útinám fer fram á skipulögðum 

svæðum, í manngerðu eða náttúrulegu umhverfi, 

reglulega eða lotubundið.  

 

 
 

 
  

 
 

Mörgum skólum hefur hentað að taka tiltekin 

svæði „í fóstur“ innan borgarinnar í þeim tilgangi 

að nota þau sem reglubundinn vettvang 

útinámsins. Það er í samræmi við niðurstöður 

rannsókna á útinámi að aukin þekking kennara á 

umræddu svæði styrki nám og að tengsl barna og 

unglinga styrkist við umhverfið eftir því sem kynni 

þeirra af því verða meiri. Einnig venjast kennarar 

því að fara oftast og reglulega á sama staðinn til 

útikennslunnar. Það er auðveldara að fara út með 

nemendahópinn, eykur öryggi kennarans við 

kennsluna ásamt því að bæði hann og 

nemendurnir þekkja staðinn og allar aðstæður og 

geta því einbeitt sér betur að viðfangsefninu. 

Verkefnið Grenndarsvæði fjallar um að gerður er 

samningur milli tveggja sviða Reykjavíkurborgar 

(SFS og USK) og viðkomandi leik- eða grunnskóla 

um afmarkað svæði til útináms. Í allt eru um 30 

leik- og grunnskólar með gildan samning um 

grenndarsvæði við Reykjavíkurborg.  

 

Um þau svæði sem gerður er samningur um gildir 

að skólinn hafi óheftan aðgang til náms og dvalar í 

skipulögðu skólastarfi en þó ekki umfram þann 

rétt sem almenningur hefur á opnum, grænum 

svæðum borgarinnar. Í því felst þó að ekki er um 

neina uppbyggingu útikennslustofa að ræða en 

hins vegar er samráð aðila tryggt ef einhverjar 

framkvæmdir eða breytingar eru fýsilegar eða 

áætlaðar á viðkomandi svæði. Útikennslustofan 

þarf því ekki að byggjast á mikilli uppbyggingu. 

Hér er þó vissulega um rými til náms og kennslu að 

ræða enda hefur síðustu ár verið aukin áhersla á að 

opna augu fyrir möguleikum á útinámi í 

nærumhverfinu eins og það er á hverjum stað. 

Skólum sem hefðu áhuga á að gera 

Grenndarsvæðasamning er velkomið að senda 

fyrirspurn til Náttúruskóla Reykjavíkur – 

Gufunesbæ á aevar.adalsteinsson@reykjavik.is  

Þá er ætlunin að fylgja eftir Grenndarsvæða 

verkefninu/samningunum á næsta ári með úttekt á 

notkun grenndarsvæðanna áður en að endurnýjun 

samninganna kemur árið 2017. 

 

Þeim skólum sem hafa gert samning um 

Grenndarsvæði hefur verið boðið að taka þátt í 

jafningjafræðslu um útikennslu og útinám. Í þessu 

fréttabréfi er sagt frá þeim námskeiðstilboðum 

sem Náttúruskóli Reykjavíkur stendur fyrir. 

  

 

 

 

Leikskólar 

Bakkaberg 

Blásalir 

Brekkuborg 

Fífuborg 

Hálsakot 

Laufásborg 

Mýri 

Nóaborg 

Rauðaborg 

Rauðhóll 

Rofaborg 

 

Grunnskólar 

Árbæjarskóli 

Ártúnsskóli 

Brúarskóli 

Dalskóli 

Fossvogsskóli 

Hlíðaskóli 

Húsaskóli 

Ingunnarskóli 

Klettaskóli 

Langholtsskóli 

Laugarnesskóli 

Melaskóli 

Norðlingaskóli 

Rimaskóli 

Selásskóli 

Suðurhlíðaskóli 

Sæmundarskóli 

Tjarnarskóli 

Vesturbæjarskóli 

 

Grenndarsvæði í Reykjavík – hvað er nú það? 
eftir Helenu W. Óladóttur (helena.oladottir@reykjavik.is) og Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

 

Leik- og grunnskólar 
með samning um 
grenndarsvæði: 

 
Leik- og grunnskólar með 
Grenndarsvæðasamning 

mailto:aevar.adalsteinsson@reykjavik.is?subject=Fyrirspurn%20vegna%20Grenndarsvæða
mailto:helena.oladottir@reykjavik.is


ÚTI ER INNI - FRÉTTABRÉF UM ÚTINÁM Í REYKJAVÍK | Tölublað 1  7 

 

 

 

 

Nokkrar spennandi erlendar 

ráðstefnur og fundir 2016 
 

Svíþjóð 
Naturskoleföreningens årsmöte 2016 -   

 

Ársfundur, fyrirlestrar og workshop sænsku Náttúruskólasamtakanna verður í Umeå 2016 

9. – 11. mars  í Strömbäcks folkhögskola, u.þ.b. 20 km fyrir sunnan Umeå. Fjölbreytt og 

skemmtileg dagská þar sem fólk ræðir saman, sýnir og gefur af sér reynslu og góð ráð fyrir 

útinámið.  

Upplýsingar á www.umea.se 

 

 
Austurríki 
Changing Horizons: Challenges to Outdoor Education in Europe - EOE 

 

15th European seminar of the Institute of Outdoor Adventure Education and Experiential 

Learning (EOE) on the occasion of its 20th anniversary! Þessi ráðstefna var síðast haldin á 

Íslandi 2014. Mjög viðamikið og fjölbreytt efni, nálgun og aðferðafræði.  

7. – 11. september 2016. Salzburg, Austria. 

Upplýsingar á www.eoe2016.com 

 

 

Slóvenía                                                                                                                                  

Experimental learning – seminar 

 

St. Stanislav’s Institution heldur seminar/ráðstefnu um mismunandi leiðir og nýjustu 

hugmyndir í reynslunámi (experimental learning) 21.- 27.ágúst 2016. Skólinn er staðsettur í 

Ljubljana, höfuðborg Slóveníu.  

Upplýsingar á en.stanislav.si/international-cooperation/international-

projects/experiential-learning/ 

 

 

Rúmenía                                                                                                                                                  

EEE Romania – Transylvania 2016 | Experiential Educators Europe. 

 

Experiential Educators Europe  is a free, unofficial, democratic people organization. The 

main common interest is experiential learning. 21. – 23. apríl er undirbúningsfundur og 24. – 

29. apríl er ráðstefnan.  Einu sinni á ári halda samtökin ráðstefnu eða mót þar sem félagar 

hittast og læra hver af öðrum útikennslutækni og útinámsaðferðir sem byggjast á reynslu og 

evrópskri þekkingu. Ráðstefnan er haldin í Miercurea-Ciuc, Harghita county, Transylvania, 

Romania   

Upplýsingar á www.eeeurope.org  og  http://eeeurope.org/eee-2016-romania/  

 

  

 

 

 

STIKLUR 

 

Skemmtilegt er að skreyta Grenndarsvæðin með 
ýmsum persónulegum hlutum frá skólanum eins 
og þetta litla skilti á Grenndarsvæði Hlíðarskóla 
vitnar um. Þar er lítið rjóður sem ber heitið 
„Innristofa“ og rammi fyrir ljósmynd eða annað 
fest á stöngina. 
 

 
Ritstjóri fréttabréfsins brá sér til Linköping í 
Svíþjóð í september s.l. til að sækja ráðstefnu um 
útinám. Stór hluti ráðstefnutímans fór í 
„Workshop“ vinnu. Fjölbreytt viðfangsefni voru til 
umfjöllunnar og m.a. var sýnd umgengni við bálið 
þar sem þessi mynd var tekin. 
 

 
Margir skólar í Reykjavík hafa gert samning við 
Umhverfissvið Reykjavíkur um Grenndarskóg eða 
Grenndarsvæði. Hér er mynd af skilti sem 
nemendur Árbæjarskóla gerðu og prýðir 
útikennslusvæðið þeirra. Svæðið er í 
Elliðaárdalnum og er í um 15 mínútna göngufæri 
frá skólanum, á skjólgóðum stað fyrir sunnan 
Elliðaárnar. 

 

 

 

http://www.umea.se/download/18.6628222f151a76eae9728893/1452767561683/Naturskolef%C3%B6reningens+%C3%A5rsm%C3%B6te+2016.pdf
http://www.eoe2016.com/
http://en.stanislav.si/international-cooperation/international-projects/experiential-learning/
http://en.stanislav.si/international-cooperation/international-projects/experiential-learning/
eeeurope.org
http://eeeurope.org/eee-2016-romania/


ÚTI ER INNI - FRÉTTABRÉF UM ÚTINÁM Í REYKJAVÍK | Tölublað 1  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úti er inni 
- Fréttabréf um útinám í Reykjavík 

 

 

 

Frístundamiðstöðin Gufunesbær 
við Gufunesveg 

112 Reykjavík 

 

  

Þetta fréttabréf er sent rafrænt á 
starfsmenn Reykjavíkur sem hafa áhuga 
á útinámi og stjórnendur SFS. Ef þú ert 
ekki á póstlistanum og vilt fá þetta 
fréttabréf sent til þín þá endilega hafðu 
samband: uti@gufunes.is 
 
Fréttabréfið má einnig nálgast á: 
http://www.gufunes.is  

mailto:uti@gufunes.is
http://www.gufunes.is/

