
ÚTI ER INNI - FRÉTTABRÉF UM ÚTINÁM Í REYKJAVÍK 2016 Tölublað 4 
 

 

 

 

Úti er inni 
- Fréttabréf um útinám í Reykjavík 

31.ágúst 2016 
 

   

  Í ÞESSU TÖLUBLAÐI: 

 
 

 

 

 

Ágæti lesandi 
Við höfum upplifað hraðar breytingar og 
tæknivæðingu á undanförnum áratugum. Ný 
viðmið gilda og samfélagið hefur breyst. 
Utanbókarlærdómur er víkjandi en í stað þess 
eru nemendur þjálfaðir í að leita sér upplýsinga 
á rafrænu formi til dæmis í netheimum.  Þannig 
hefur notkun nýrra miðla komið mjög hratt inn í 
okkar líf og bókin og blaðalestur hefur 
minnkað. Eins er hægt að sjá greinilega 
breytingu varðandi endurgjöf og ígrundun 
námsefnisins þar sem nemendur eru þjálfaðir í 
gagnrýnni hugsun, túlkun og notkun þess sem 
þau læra.  

Ýmis siðferðileg viðmið og lífshættir tóku á sig 
nýja mynd á tuttugustu öld. Félagsleg, 
menningarleg og siðferðileg gildi hafa breyst. 
Kröfur hafa aukist á öllum sviðum og það sem 
þótti sjálfsagt fyrir nokkrum áratugum er dregið 
í efa í dag. Í uppeldismálum og skólastarfi hafa 
til dæmis öll öryggisviðmið hækkað. Gagnvart 
börnum og í útivist eru hjálmar, bílbelti, 
girðingar, fallmöl og öryggiskerfi sem þekktust 
ekki áður nú talin sjálfsagður búnaður. 
Öruggast er að fara helst aldrei út af 
skólalóðinni eða frá heimilinu og börn lifa orðið 
í tölvugerðum heimi stóran hluta vökutímans.  

Í kennslu og þróun skólastarfs má aldrei vera 
stöðnun. Í því ljósi mætti skoða betur það sem 
kallað hefur verið „risky playground“. Þar gera  

leiktæki og allt umhverfi leiksvæðisins meiri 
kröfur og börnin sjálf þurfa að taka ábyrgð á 
sjálfum sér og meiða sig ekki. Þar virkjum við 
skynfæri nemendanna, dómgreind og þann 
hæfileika að meta aðstæður rétt. Alhliða færni 
og kunnátta einstaklingsins er eitthvað sem 
fræðimenn og fagaðilar í kennslufræðum mæla 
nú með. Tölvu og tæknikunnátta, 
talnaskilningur og læsi er auðvitað mikilvæg. En 
sveigjanleiki, tengslamyndun, tjáning og 
samstarf við aðra ásamt lausnamiðuðu viðhorfi 
og jákvæðri nálgun að verkefninu eru líka 
mikilvægir þættir uppeldis og kennslu.  

Útikennsla og útinám eru frábær nálgun til að 
auka vægi þessara þátta. Með þessari 
kennsluaðferð er nemandanum boðið að nýta 
skynfærin á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. 
Þá virkjum við oft undirliggjandi hæfileika sem 
brjótast fram þegar minnst varir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Til að hefja útinám borgar sig að  
taka lítil skref í byrjun 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

(bls:  2)  
PRISMA - Verkefni um eflingu útináms 

Eitt af þeim verkefnum sem Náttúruskólinn heldur utan 
um er PRISMA – Outdoor Education in European 
Preschools brought into the Icelandic Light. 

(bls:  2)  
“Það er leikur að læra“ sungum við í gamla daga… 

Útinám er óformlegt nám og í útinámi er oft stutt í 
leikinn, þrautir, tilbreytingu og fjölbreytni frá 
hefðbundnu skólastarfi. 

(bls:  3)  
Gufunesbær fer aldrei í frí 

Veðrið hefur leikið við hópana á svæði Gufunesbæjar í 
sumar. Hér er aldrei lokað og allir velkomnir allan ársins 
hring. Líka á sumrin. 

(bls:  3)  
Að vera úti og stunda útivist hefur góð áhrif á 
kennara og nemendur 

Náttúrulegt umhverfi hefur róandi áhrif á okkur, bæði 
börn og fullorðna. Hvernig væri að fara út með hópinn 
og slökkva á símunum. 

(bls:  4)  
Úti vil ek - námskeið í útinámi á haustönn 2016 

Nokkur námskeið í útinámi eru fyrirhuguð á haustönn 
og von er á nokkrum til viðbótar. 

(bls:  5)  
Umhverfismennt og heilsuefling í Ártúnsskóla 

Í Ártúnsskóla í Reykjavík hefur lengi verið virk 
útikennsla og útinám hluti af skólastarfinu. 

(bls:  6)  
Ráðstefna um útinám 

Mjög áhugaverð ráðstefna um útinám á Úlfljótsvatni í 
samstarfi við SNÚ 

(bls:  7)  
Á erlendum slóðum 

Farið um fjallahéruð og nokkur Alpaþorp. Þar var víða 
hægt að sjá leikvelli og útivistarsvæði sem höfðu verið 
hönnuð með útinám og útikennslu í huga. 
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Náttúruskóli Reykjavíkur hefur um árabil unnið að eflingu útináms í 
Reykjavík. Eitt af þeim verkefnum sem Náttúruskólinn heldur utan 
um er PRISMA – Outdoor Education in European Preschools 
brought into the Icelandic Light. Verkefnið hófst í júní 2015 og hlaut 
Erasmus+ styrk til tveggja ára. 

Markmið verkefnisins er að sækja til Reykjavíkurborgar nýja 
þekkingu og hugmyndir í útinámi með leikskólabörnum en 
þátttakendur eru 28 leikskólakennarar úr 13 leikskólum í borginni. Á 
vegum verkefnisins fer hver og einn þeirra til námsdvalar í leikskóla, 
sem unnið hefur framúrskarandi starf í útinámi, í einhverju af þeim 
fimm löndum sem Náttúruskólinn er í samstarfi við í Evrópu; 
Svíþjóð, Noregi, Skotlandi, Belgíu og Slóveníu. Þeirri þekkingu sem 
aflað er í ferðunum er svo miðlað um netverk Náttúruskólans, á 
námskeiðum og ráðstefnum. 

Verkefninu er skipt í fjögur tímabil; 1. Undirbúning,  2. Fyrra 
ferðatímabil, 3. Seinna ferðatímabil og 4. Mat og lok verkefnis. 
Undirbúningur að náms- og þjálfunarferðunum hófst haustið 2015 
og var notuð til þess aðferðafræðin Verðleikarýni  (e. Appreciative 
Inquiry). Fyrra ferðatímabilið hófst í ársbyrjun þegar byrjað var að 
skipuleggja ferðir á vormisseri og fyrsta ferðin var svo farin í byrjun 
maí 2016 þegar tveir leikskólakennarar fóru til náms- og þjálfunar til 
Skotlands.  Síðan þá hafa ferðirnar verið farnar hver af annarri fram 
að sumarfríi en síðara ferðatímabilið hefst í ágúst. Ferðunum lýkur í 
október og þá hefst síðasta tímabil verkefnisins með formlegu mati. 

Um helmingur þátttakenda hefur á þessum tímapunkti lokið sinni náms- og 
þjálfunarferð og er miðlun reynslu þeirra hafin.  Verkefnið heldur úti 
heimasíðu þar sem finna má upplýsingar um markmið og skipulag, 
þátttakendur hérlendis og erlendis og framvindu verkefnisins. 
www.prismapreschool.weebly.com 

PRISMA hefur hvaðanæva fengið afar jákvæð viðbrögð og óhætt er að segja 
að þær ferðir sem þegar hafa verið farnar hafa skilað bæði þátttakendunum 
sjálfum og lærdómssamfélagi Náttúruskólans dýrmætri reynslu. Þau tengsl 
sem myndast hafa milli einstaklinga og leikskóla eru einnig ómetanleg og 
gefa tækifæri fyrir hvers konar samstarf og miðlun í framtíðinni. 

Verkefnisstjóri PRISMA er Helena W. Óladóttir sem jafnframt er 
verkefnisstjóri Náttúruskóla Reykjavíkur. 

 

 

„Það er leikur að læra“ sungum við í gamla daga. 

Útinám er óformlegt nám og í útinámi er oft stutt í leikinn, þrautir, tilbreytingu og fjölbreytni frá hefðbundnu skólastarfi. 
Þegar ég leik mér úti þá er ég að læra um: 

Sameiningu  Skipulag  Aðlögun  framkvæmd  Dýr  Sjálfstæði 

Jafnvægi  Að tilheyra  Að sjá fyrir  Umhyggju  Breytingar 

Orsök og afleiðingu  Efnafræðilega gagnvirkni  Samfélag  Flokkun 

Skapandi hugsun  Uppbyggingu  Samstarf  Þéttleika  Samskipti  Menningu  Tengsl  Traust  Dýpt  Samræður  Fjarlægð  Uppgufun 

Tilraunir  Kraft  Rannsóknir  Umhverfi  Ágreining  Tilfinningar 

Vináttu  Þyngdarafl  Hæð  Einkenni  Tregðu  Skordýr  Athuganir  Frumkvæði    Sjálfstraust  Uppfinningar Ljós  Hlustun  Tungumál   Hagræðingu  
Hreyfingu  Samsvörun  Mælingar  Magn  Sjálfsþekkingu 

Samningaviðræður  Málamiðlun  Náttúruna  Aðhlynningu  Fjölda  Skipulag  Mynstur  Eðlisfræði  Áætlanir  Lausn vandamála  Kraft  Plöntur  Að Spyrja  
Endurgjöf  Áhættu  Ábyrgð  Sjálfsaga  Stærð  Lögun  Hraða  Rými  Framsetningu  Fjöðrun  Lykt  Árstíðir  Vísindalegar aðferðir  Snertingu  Hitastig  

Samvinnu  Áferð  Titring 

Hljóðstyrk  Þyngd  Veður   og svo margt fleira ! 

Að leika mér úti færir mér: Gleði, hreysti, aukna vitneskju. 

 

PRISMA - Verkefni um eflingu útináms 
eftir Helenu W. Óladóttur (helena.oladottir@reykjavik.is) 

http://www.prismapreschool.weebly.com/
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Veðrið hefur leikið við hópana á svæði 
Gufunesbæjar í sumar. Hér er aldrei lokað og 
allir velkomnir allan ársins hring. Líka á 
sumrin. Vorið fór að mestu í að taka á móti 
stórum skólahópum sem komu hvaðanæva af 
höfuðborgarsvæðinu og nálægum 
sveitarfélögum. Hópum var boðið upp á 
ratleiki, rathlaup, folf og aðrar þrautir en 
sumir voru með fyrirfram ákveðna dagskrá 
sem þeir stýrðu sjálfir. Kastalinn, álfahóllinn, 
blakvöllurinn, folfvöllurinn, grillskýlið og 
flatirnar voru því vel nýttar á þessu tímabili. 
Markmiðið með þessum heimsóknum var að 
bjóða krökkum upp á annars konar dagskrá 

en hefðbundið skólastarf þar sem sumarið var 
á næsta leiti. 

Einn af stóru dögunum var 11. mai, þegar 
alþjóðlegur rathlaupadagur var haldinn í 
Reykjavík, meðal annars í Gufunesbæ. Þá 
komu um 400 skólanemendur og tóku þátt í 
rathlaupi á nýju rathlaupasvæðinu sem var 
einmitt vígt og tekið í notkun við þetta 
tækifæri. Sumarið tók síðan við með móttöku 
hópa frá frístundarheimilum, íþróttafélögum, 
skátum og öðrum stofnunum. Áfram voru 
leiktækin okkar stór sem smá í aðalhlutverki 
en andrúmsloftið annað þar sem 

sumarfrísbragur var á ungum sem öldnum. 
Svæðið var mikið bókað fram að 
skólasetningu en þá enduðu frístundaheimilin 
í Grafarvogi á sumarhátíð á útivistarsvæðinu 
við Gufunesbæ. Hópar á eigin vegum voru 
einnig áberandi á svæðinu á kvöldin og um 
helgar og má því segja að fólk sé hægt og 
rólega að átta sig á kostum svæðisins. 

 

 

 

 

 

Nú er sumarið að baki og veðrið búið að leika 
við landsmenn, vonandi á sem flestum 
stöðum.  Flestir fá líka sumarfrí eða geta 
lengt helgarnar og gert eitthvað 
skemmtileggt úti undir berum himni. Þá er 
tækifæri til að fjölga gæðastundum með 
sínum nánustu, kunningjum, vinnufélögum 
eða það sem stöðugt fleiri kjósa að gera, 
ferðast einn á báti og stunda útivist í einhverri 
mynd. Upplifa umhverfið og kynnast nýjum 
aðstæðum. 

Slökkvum á símunum 

Að vera úti í náttúrulegu umhverfi hefur 
róandi áhrif á okkur, bæði börn og fullorðna. 
Við slíkar aðstæður gæti verið snjöll hugmynd 
að taka úr sambandi tölvur og snjallsíma og fá 
að upplifa heiminn í gegnum okkar eigin 
skynfæri án allra truflana. Að undanförnu 
hefur verið mikil umræða um kvíða og 
einbeitingarleysi barna og unglinga. 
Skólanámið getur reynst mörgum börnum 
erfitt og mikið áreiti er til staðar í nútíma 
samfélagi. Þó samskiptamiðlar, tölvur og 
snjallsímar séu góð getur svo farið að tækin 
taki yfir og börn sem fullorðnir verði háð 
þessum lífsmáta. Þetta getur orðið of mikið 
og keyrt um þverbak. Margar rannsóknir 
benda til að útivera hafi góð áhrif og geti 
verið gott mótvægi við kyrrsetu og 
símanotkun.  Í náttúrunni fá börn frelsi til að 
upplifa og skoða umhverfið á þeirra eigin 
forsendum og leyfa áhuganum og 
ímyndunaraflinu að ráða för. Náttúran hefur 
verið hinn eðlilegi leikvöllur barna í gegnum 

aldirnar og margir eiga bernskuminningar frá 
slíkum aðstæðum sem þau muna alla ævi. Við 
ættum að stuðla að fleiri tækifærum sem 
börn dagsins í dag hafa til útivistar. Þar geta 
kennarar og skólar haft mikil áhrif. 

Skemmtileg upplifun bæði kennara og 
nemenda 

Þeir kennarar sem hafa farið með 
nemendahópa út undir bert loft finna oft  fyrir 
jákvæðum áhrifum þess að vera úti í 
náttúrunni og anda að sér fersku lofti. Vitin 
fyllast ilmi af gróðri og ef aðstæður er þannig 
er hægt að svala þorstanum með fersku 
fjallavatni. Það þarf ekki nema stutta 
fjallgöngu til að njóta þeirrar sælu tilfinningar 
að standa á tindinum eftir erfiðið og njóta 
útsýnisins. Það er því margt skemmtilegt sem 
gerist sem bæði kennarar og nemendur 
upplifa þegar þeir koma út í náttúruna. Hvað 
gerist eiginlega þegar farið er út í náttúruna? 
Að vera úti í náttúrulegu umhverfi hefur áhrif 

á fólk, bæði líkamlega og andlega því 
skilningarvitin vakna og fara að taka eftir 
hlutum í umhverfinu sem við tókum ekki eftir 
áður. Hugsanirnar frelsast frá hversdagslegu 
amstri og einbeitingin miðast við stað og 
stund. Margir finna líka fyrir róandi áhrifum 
náttúrunnar á taugarnar og ákveðin 
streitulosun á sér stað. Eftir að inn er komið 
er jafnvel auðveldara að slaka á og takast svo 
á við þau verkefni sem bíða. Útinám og 
útikennsla er því mjög snjöll leið og 
kennsluaðferð til að auka fjölbreytni og koma 
í veg fyrir hinn alræmda skólaleiða nemenda. 

Allir út! 

Á síðustu árum hefur orðið mikil 
vitundarvakning varðandi mikilvægi útivistar 
fyrir skólabörn. Reglubundnar ferðir út í 
náttúruna vega upp á móti mikilli kyrrsetu og 
örvar þroska á öðrum sviðum en hefðbundið 
bóknám. Jafnvel útinám á skólalóðinni, eins 
og stundað er í mörgum íslenskum skólum, 

getur haft jákvæð áhrif og býður upp 
á mörg tækifæri til lærdóms. Útinám 
getur líka hentað betur fyrir 
nemendur sem eiga erfitt með að 
einbeita sér að hefðbundnu inninámi í 
lengri tíma. Það eru því margt sem 
mælir með reglubundinni útikennslu 
og allir kennarar og leiðbeinendur 
ættu að tileinka sér grunndvallaratriði 
þessara fræða. Bara að fara út með 
bekkinn í litla vettvangsferð um 
nágrennið er góð byrjun. Allir út!ömu 
verkefnin nokkrum sinnum þá er þ 

Gufunesbær fer aldrei í frí – sem betur fer 
eftir Nils Óskar Nilsson (nils@reykjavik.is) 

Að vera úti og stunda útivist hefur góð áhrif á kennara og nemendur 
eftir Ingu Ævarsdóttur (inga.aevars@gmail.com) 

https://www.google.is/imgres?imgurl=http://heidmork.is/wp-content/uploads/2015/04/forsidumynd-5.jpg&imgrefurl=http://heidmork.is/esjuhlidar/gonguleidir/&docid=mk9HaGTdpr4eRM&tbnid=OvABmOt9ymUbcM:&w=500&h=333&bih=648&biw=1366&ved=0ahUKEwizoKqxgNrOAhVFCsAKHcApB4kQMwiAAShcMFw&iact=mrc&uact=8
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Grunnnámskeið – hvað er útinám? – Skráning hér 

Inga Ævarsdóttir – Ms. nemi í útikennslu og útinámi 

Á námskeiðinu er farið í það hvernig best er að standa að fyrstu skrefum útináms 

og hvað ber að hafa í huga þegar unnið er utandyra með börnum í skipulögðu 

skóla- og frístundastarfi. Þrenns konar viðfangsefni verða kynnt, þ.e. hvernig 

unnið er með íslensku, stærðfræði og að efla hópinn utandyra. Þá er fjallað um 

ýmsar hagnýtar lausnir og gefin góð ráð. 

Dagsetning: mánudagur 5. september kl: 14.30 – 16.30 

Útieldun – opnar hlóðir og útieldhús – Skráning hér 

Margrét Lára Eðvarðsdóttir - matreiðslukennari  

Eldað á opnum hlóðum og reynd notkun prímusa og útieldunartækja. Hvaða rétti 

er auðvelt að matreiða utandyra? Á námskeiðinu verður þeirri spurningu svarað 

og þátttakendur fá að reyna sig við einfalda matreiðslu. Á útikennslusvæðinu í 

Gufunesbæ er góð aðstaða og gott skjól til að stunda útieldun bæði á opnum 

hlóðum sem og á eldunartækjum.  

Dagsetning: mánudagur 12.september kl: 14.30 – 16.30 

Fuglafræði – Skráning hér 

Snorri Sigurðsson - umhverfissviði Reykjavíkur 

Hverfisfuglinn heitir verkefnið – námskeiðið er um fuglaskoðun í borginni. Hvernig 

opna ég augu nemendanna fyrir fuglum í okkar nærumhverfi, borginni. Hvað 

passar fyrir hvaða fugl. Staðsetning í innri hluta Grafarvogs.  

Dagsetning: þriðjudagur 13. september og fimmtudagur 15. 

september kl: 14.30 – 16.30 

"Lesið í skóginn, tálgað í tré" – Skráning hér 

Ólafur Oddsson – verkefnisstjóri Lesið í skóginn hjá Skógræktinni og 

stundarkennari í HÍ, LHÍ og LBHÍ 

„Að tálga og vinna með tré er skapandi og valdeflandi nálgun“. Öruggu 

hnífsbrögðin kennd með notkun á ferskum viðartegundum sem auðvelt er að 

finna í nærumhverfinu. Þátttakendur læra að kljúfa við, 

skógarhirðu/skógarnytjum,  kynnast ýmsum þurrkaðferðum og fjölbreyttum 

nýtingarmöguleikum við gerð nytjahluta og skrautmuna.  Þverfaglegt 

samstarf,  samþætting, grenndarskógar, sjálfbærni, lýðræði, sköpun, 

skógarlestur, fjölbreytt vistkerfi, skógaruppeldi og tálgutækni eru meðal þeirra 

hugtaka sem notuð eru á námskeiðinu. 

Dagsetning: Mánudagur 19. september og miðvikudagur 21. 

september  kl: 14.30 – 16.30 

 

 

Útieldun fyrir lengra komna – Skráning hér 

Guðmundur Finnbogason - útimatreiðslukennari 

Að kveikja bálið, mynda orku sem bæði hitar mat og drykk og vermir umhverfið er 

hluti þess sem verður viðfangsefnið. Góð ráð og leiðbeiningar við matreiðslu og 

útieldun fylgja svo í kjölfarið. Hvernig er best að vinna og umgangast eldstæðið, 

áhöldin og útbúa máltíð þar sem allur hópurinn getur notið góðrar stundar við 

bálið. 

Dagsetning: þriðjudagur 20. september kl: 14.30 – 16.30 

Skógfræði  - skógartengt útinám og grenndarskógar – Skráning hér 

Ólafur Oddson – verkefnisstjóri Lesið í skóginn hjá Skógræktinni og 

stundarkennari í HÍ, LHÍ og LBHÍ 

Stöðvafræðsla í skógartengdu útinámi. Sjálfbærniþættir í skógartengdu útinámi. 

Lífríki og vistfræði skógarins. Hvernig myndast skógur. Hvernig nýtum við 

grenndarskóg á sjálfbærum grunni. Praktísk ráð og leiðbeiningar  

Dagsetning: Mánudagur 26. september kl: 14.30 – 16.30 

Stærðfræði sem útinám – Skráning hér 

Inga Ævarsdóttir – Ms. nemi í útikennslu og útinámi 

Útinám er skemmtileg aðferð til að auðga stærðfræðikennslu á öllum stigum 

grunnskólans. Á námskeiðinu verður farið í ýmsa stærðfræðileiki og verkefni sem 

nýtast til kennslu í umhverfi skólans en krefjast lítils viðbótarundirbúnings 

kennara. Verkefnin spanna öll stig grunnskólans, þau fjalla um tölur og 

talnaskilning, reikniaðferðir, mynstur og regluleika í umhverfinu og algebru. 

Dagsetning: fimmtudagur 6. október kl: 14.30 – 16.30 

Listsköpun í leynirjóðri – Skráning hér 

Jakob F. Þorsteinsson – Menntavísindasvið HÍ 

Að finna ævintýrið í sjálfum sér. Náttúruleg listaverk, upplifunarsögur, óvissa og 

skynfærin virkjuð. Úti í náttúrunni leynast ýmsir kraftar og við verðum öll fyrir 

áhrifum ef við aðeins lítum í kringum okkur og hægjum á ferðinni. Hér verður 

unnið með umhverfið og notaðir þeir möguleikar sem við höfum í næsta nágrenni.  

Dagsetning: fimmtudagur 13. október kl: 14.30 – 16.30 

Nálgumst grenndina – ferð undir berum himni – Skráning hér 

Jakob F. Þorsteinsson – Menntavísindasvið HÍ 

Outdoor Journeys, eða ferðir utandyra er nálgun sem gerir nemendum kleift að 

læra um fólk og stað í nærumhverfi sínu. Með því að skipuleggja og framkvæma 

staðbundnar ferðir er nemendum gert fært að læra þvert á námsgreinar með 

virkum, heildrænum hætti og samhengi við sitt umhverfi. Við vonum að kennarar 

muni íhuga að nota útiferðir sem ramma og uppsprettu, sem leið til að gera 

námskrána lifandi með því að færa nám út.  

Dagsetning: fimmtudagur 20. október kl: 14.30 – 16.30 

Út vil ek  
Námskeið í útinámi á haustönn 2016 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNq1Jk9ddVhwN_-58EyTh35fnW-V8j_EHj2pPw6JK3n4aeJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDkjn3A4AOIGdReG5q8gb7f-yHB_iz-x2taLV0xF4iUnBJig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYGNN4BRLBJiJC8qYrffn_5j2dlvSnhhbSYA26Ol03-z-trw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVxlCTLJGijiziXu5arUiGZCfYQS8cAfWrAAuE8lXi1kJrWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ_FpsBnzhJ8vrKZd1kZeGLsv8CIKTqdTrCjHU5xnySBMQPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs8JP2WrV8NdjbXexcXcFRlJgITTv-xRabCSZN4CrhAjk59Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy7cw-GC51M3KttDyONEBAvtYvOK2c6beRQR-i2xKhblEnIw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc51-LCKutj5Orxt2wtwnW_IHwaudvO0NwW-kG_NfyCpn6VIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco8UH_76FKiNqess49Q8Pw4pUqY89agV-xUdPrKU7nYEAaAw/viewform
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Í Ártúnsskóla í Reykjavík hefur lengi verið virk útikennsla og útinám hluti af 
skólastarfinu. Skólinn er í nágrenni við Elliðaárdalinn og þar hefur verið 
Grenndarskógur og útikennslustofa skólans í nokkur ár. 

Dagana 19. og 20. maí var sett upp þrautabraut í Grenndarskóginum í 
tengslum við þema vorannarinnar „sjálfbærni“. Þrautabrautin var fyrir alla 
árganga grunnskólans og fjólubláa hóp leikskólans. Í skóginum beið 
nemenda krefjandi og skemmtileg þrautabraut þar sem meðal annars var 
drumbakast, hoppað yfir læk, klifrað yfir net og læðst yfir og undir 
„geislabönd“. Að lokinni þrautabrautinni fóru hóparnir í slökun, (núvitund) í 
skóginum áður en haldið var aftur heim í skóla. Í anda sjálfbærni var þess vel 
gætt að gengið væri um skóginn af virðingu og passað vel upp á að skilja við 
allt eins og það var áður en hóparnir héldu í skóginn. Hér að neðan fylgja 
með nokkrar myndir sem teknar voru af nemendum Ártúnskóla sem reyndu 
sig við þrautabrautina.  

Anna er kennari við Ártúnsskóla og hefur umsjón með útikennslu og 
grænfána verkefninu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
 

 

      
     

Skráning á útináms námskeiðin á haustönn 2016 stendur yfir núna. Hægt er að fá nánari upplýsingar á heimasíðu Gufunesbæjar eða smella hér. 
 
 

Umhverfismennt og heilsuefling í Ártúnsskóla 
 - skemmtileg þrautabraut í Grenndarskógi 

eftir Önnu Sigríði Skúladóttir  (anna.sigridur.skuladottir@reykjavik.is) 

Myndir frá síðustu útnámsnámskeiðum í Gufunesbæ 

http://www.gufunes.is/desktopdefault.aspx/tabid-170/
http://www.gufunes.is/Portaldata/6/Resources/gufunesbaer/myndir/frettir/2016/_t_vil_ek_-_N_mskei__2016Haust.pdf
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Ritstjóri fréttabréfsins Úti er Inni var nýlega á ferð í Sviss. Þar fór hann um fjallahéruð og kom í 
nokkur Alpaþorp. Þar var víða hægt að sjá leikvelli og útivistarsvæði sem höfðu verið hönnuð með 
útinám og útikennslu í huga. Þessar myndir eru annarsvegar frá vel útbúnu svæði þar sem hægt er 
að stunda útieldun tálgun og skógartengt útinám með stórum hópum,  ásamt leikvelli „riski play 
ground“, þar sem börnin fá að æfa og þjálfa jafnvægi líkamans. Reyna aðeins á sig, passa sig að 
meiðast ekki þó hætta sé á falli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIKLUR 

 

 
 

 
 

 
Á vordögum var Gufunesbær í samstarfi við sértæka 
félagsmiðstöð í Egilshöll þar sem boðið var uppá 
útivistarnámskeið. Námskeiðin fóru fram tvisvar í 
viku og voru skipulögð sem ævintýra og útinám. 
Margt var gert og tóku bæði stelpur og strákar þátt í 
þessu starfi. Útivistarsvæðið við Gufunesbæ var 
notað auk þess sem farið var í stuttar ferðir á 
spennandi slóðir, m.a. í Maríuhelli.  

 

 

Þessi mynd er frá Grenndarsvæði Ingunnarskóla í 
Grafarholti. Hér heitir Leirdalur og fyrir austan hann 
taka við óbyggð svæði alla leið uppá Mosfellsheiði. 
Það væri því hægt að fara víða með útikennsluna, 
bæði langt og stutt um ósnortna náttúru í næsta 
nágrenni. 

Á erlendum slóðum 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 
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Úti er inni 

Fréttabréf um útinám í 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  
 

Frístundamiðstöðin Gufunesbær 
við Gufunesveg 

112 Reykjavík 

VILTU SKRIFA GREIN Í FRÉTTABRÉFIÐ 
HAFÐU SAMBAND  

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

