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Ágæti lesandi 
Það er vel þekkt að börn/nemendur sem hafa 
verið greind/ir með ofvirkni og athyglisbrest 
njóta sín betur utandyra og í öðru umhverfi en 
venjulegt skólastarf býður. Skólastofan getur 
oft verið erfiður staður fyrir þessa nemendur. 
Einbeitingaskorturinn og athyglisbresturinn 
tefur námið og ofvirknin tekur ráðin af 
einstaklingnum. Það hefur áhrif á umhverfið, 
aðra nemendur, kennara og skólagangan 
verður ekki sú ánægjulega reynsla sem æskilegt 
væri. 

Fjölmargar rannsóknir segja að útinám sé 
einmitt ein af þessum kennsluaðferðum sem 
henta þessum nemendum. Reynslan sýnir líka 
að það henti vel að beita útivist í 
tómstundastarfi þessara barna. Að þurfa að 
hlíta reglum, fara eftir fyrirmælum eða vinna 
náið með öðrum reynist oft harla erfitt. 

Að vera úti og taka þátt i útinámi er í eðli sínu 
önnur nálgun en hefðbundin kennsla. Útinám 
eykur fjölbreytni námsins og frjálsræði 
nemendanna því kennslan flyst út fyrir hið 
hefðbundna rými. Umhverfið veldur því að 
börnin fá það rými sem þeim líkar og 
skólastofan, sem getur verið heftandi þáttur, 
fær svolitla hvíld. 

Þegar fólk er spurt hvort það muni eftir 
einhverjum minnisverðum stundum síðan í 
barnæsku þá koma oft upp myndir þar sem 
eitthvað gerðist utandyra. Það hefur komið í 
ljós að margir muna betur eftir 
útivistarstundum því þá var eitthvað 
skemmtilegt og spennandi að gerast. Höfum 
það í huga og reynum að bæta útinámi og 
útivist inn í okkra reglulegu kennslu og aðra 
daglegu iðju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útivistin hefur góð áhrif á ofvirka nemendur  
– virkjum ofvirknina 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

(bls:  2)  
Eldmóður á Útinámsráðstefnu 

Dagana 17.-18. september stóðu Útilífmiðstöð skáta 
Úlfljótsvatni og Samtök áhugafólks um útinám fyrir 
fjölsóttri ráðstefnu um Útinám  

(bls:  3)  
Það haustar að eftir gott sumar í Gufunesbæ 

Sumarið gekk vel í Gufunesbæ Í sumar komu margir 
hópar í heimsókn. Allskonar námskeið og viðburðir 
nýttu sér aðstöðuna. 

(bls:  4)  
Samúel er ævintýrakallinn í Dalheimum 

Viðtal við Samuel Ludger Levesque ævintýra- og 
útinámskennara. 

  
 
(bls:  5)  
Samtök áhugafólks um útinám 

Viðtal við Jakob Frímann Þorsteinsson formann 
félagsins. 

(bls:  6)  
Haust-ráðstefna COEO heimsótt 

Ævar Aðalsteinsson segir frá ráðstefnu og kynnisferð til 
Kanada. 
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Dagana 17.-18. september stóðu Útilífmiðstöð 
skáta Úlfljótsvatni og Samtök áhugafólks um 
útinám fyrir ráðstefnu um Útinám. 
 
Ráðstefnan, sem var haldin á Úlfljótsvatni, gekk 
mjög vel og var sótt af yfir 100 kennurum og 
tómstundafræðingum frá öllum skólastigum. 
Hátt í 40 fyrirlestrar og smiðjur voru haldnar af 
fyrirlesurum frá 6 löndum. Ráðstefnan, sem var 
styrkt af Erasmus+ og Evrópu Unga Fólksins 
(euf.is), dró saman fólk frá Pólandi, Slóveníu, 
Tékklandi, Englandi, Skotlandi og Íslandi. 
Fyrirlesararnir komu frá útikennslumiðstöðvum 
og háskólum í Evrópu, þar á meðal 
Edinborgarháskóla en hann hefur lengi verið í 
fararbroddi við innleiðingu útináms í Skotlandi. 

Reynsluboltar í pontu 

Ráðstefnan hófst með ávarpi Helga Grímssonar 
sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs 
Reykjavíkurborgar en hann hefur lengi verið 
talsmaður útináms, ritað bækur um það og nýtt 
markvisst í eigin starfi. Á eftir honum steig í 
pontu Beth Christie frá Edinborgarháskóla. Hún 
hefur bæði rannsakað útinám og skólabúðir 
ásamt því að vinna við kennslu nýrra kennara í 
Skotlandi og meta árangur útináms þar í landi. 
Beth tengdi eigin uppvöxt og reynslu við áhuga 
sinn á útiveru og síðar útinámi og námsferðum 
ýmiskonar í áhugaverðum opnunarfyrirlestri. 

Gestir ráðstefnunnar gátu síðan valið á milli 
fjölda smiðja og fyrirlestra um efnið og varið því 
sem eftir var dagsins og sunnudagsins í að 
fræðast og læra nýja hluti. 

Meðal þess sem var fjallað um voru áhrif 
útináms, sérstaklega námsferða, á árangur 
nemenda og það hvernig námsferðir eru gerðar 
þannig úr garði að þær geti skilað þessum 
árangri. 

Reglulegar ferðir bera mestan árangur 

Fulltrúar Gilwell Park í Englandi fluttu fyrirlestur 
um ,,Brilliant residentials for schools“ eða 
„Frábærar námsferðir fyrir skóla“. Brilliant 
residentials verkefnið er afrakstur 5 ára 
rannsóknarvinnu í Bretlandi þar sem leitast var 
við að kanna áhrif skólaferða á nám og árangur 
nemenda og setja niður hvað þarf að gera til að 
skólaferð geti talist frábærlega vel heppnuð.  

Meðal þess sem kom fram í fyrirlestri þeirra var 
að námsferðir, og þá sérstaklega gistiferðir, 
hafa jákvæð áhrif á allt nám nemenda, ekki 
aðeins það sem snýr beint að ferðinni eða 
verkefnum hennar. Ferðirnar hafa einnig 
töluverð jákvæð áhrif á félagslega færni 

nemenda en þær eru vel til þess fallnar að efla 
samskipti þeirra og leyfa þeim að sjá hvern 
annan í öðru ljósi og öðrum aðstæðum en 
venjulega. Ávinningur þessara ferða er hins 
vegar ekki ótímabundinn, það þarf í rauninni að 
endurnýja þessi áhrif reglulega til þess að þau 
að nýtist sem best. Það þarf með öðrum orðum 
að fara reglulega í námsferðir og þá sérstaklega 
gistiferðir á skólatímabilinu ef nemendur eiga 
að njóta þeirra áhrifa sem slíkar ferðir geta 
veitt.  

 

Verkefnið lagði einnig mikla áherslu á það að 
kennarar og aðrir sem vinna með nemendum 
séu vel innvinklaðir í allan undirbúning og 
framkvæmd. Þannig verði til sameiginleg 
reynsla sem nemendur og kennarar geta nýtt í 
samstarfi sínu í framtíðinni. Þessi sameiginlega 
reynsla er sérstaklega mikilvæg þegar um 
nemendur með sérþarfir eða nemendur sem 
standa höllum fæti félagslega er að ræða. 

Mikil fjölbreytni og gróska í útinámi 

Ráðstefnugestir lærðu einnig fjölda annarra 
áhugaverðra hluta. Sérstök námskeið voru um 
stafgöngu, leikræna tjáningu, útieldun og 
útistærðfræði. Rætt var um uppbyggingu 
skólabúða og útikennslu, uppbyggingu 
útisvæða, samskipti og einbeitingu í 
samskipum við ungmenni og manna á milli og 
fari í hlutverkaleiki með víkingavopnum. 

Þetta var aðeins brot af því sem boðið var upp á 
en gestir voru almennt mjög ánægðir með 
ráðstefnuna og úrvalið af erindum. Helstu 
umkvörtunarefnin voru að geta ekki séð allt 
saman, því það var allt svo áhugavert. 

Það er ljóst af góðri þátttöku að það er töluverð 
gróska í útináminu og verkefnum tengdum því. 
Því var blásið til aðalfundar Samtaka 
áhugafólks um útinám á meðan á ráðstefnunni 
stóð. Nafni samtakanna var breytt á fundinum 
en þau hétu áður Samtök náttúru- og útiskóla. 
Um leið var skerpt á hlutverki og markmiðum 
félagsins og fjöldi nýrra félagsmanna gekk til 
liðs við það. Félagið mun í framhaldinu reyna að 
efla umræðu og samræðu um útinám og 
samstarf þeirra sem stunda kennslu á því sviði. 
Sérstaklega mun félagið einbeita sér að því að 
efla samskipti og upplýsingaflæði milli 
félagsmanna. Það má finna frekari upplýsingar 
um félagið á heimsíðu þess utinam.is. 

Kveðja frá mennta- og menningamála-
ráðuneytinu. 

Því miður hafði mennta- og 
menningarmálaráðuneytið ekki tök á að senda 
fulltrúa sinn á ráðstefnuna en sendi kveðju sína 
og óskaði eftir því að ráðstefnan sendi til baka 
skilaboð til ráðuneytisins um útinám. 
Ráðstefnugestir brugðust vel við þessari beiðni 
og sendu ráðuneytinu bréf sem má lesa á 
utinam.is 

Þar er ráðuneytið hvatt til að huga betur að 
málefnum útináms og efla það með ráði og 
dáð. 

Það er óhætt að segja að ráðstefnan hafi gengið 
vonum framar. Gestir og fyrirlesarar fóru glaðir 
og innblásnir heim að lokinni langri helgi en 
jafnframt spenntir fyrir því að halda aðra 
ráðstefnu að ári, eða fyrr, enda málefnið brýnt. 

 

 

Eldmóður á Útinámsráðstefnu  
eftir Guðmund Finnbogason (gudmundurf@skatar.is) 
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Nú þegar skólastarfið er komið á fullt og 
laufin byrjuð að hrannast upp hér í kjölfar 
haustlægðanna þá hafa verkefnin og 
skipulagið á útisvæðinu tekið breytingum í 
takt við árstíðaskiptin. Hópar frá skólum hafa 
verið að koma á svæðið í hópefli og stærri 
hópar hafa verið að koma í skipulagða 
dagskrá til þess að hrista hópinn saman. 
Frístundaheimilin og félagsmiðstöðvarnar 
hafa einnig verið duglegar að kíkja til okkar í 
klifur og frjálsan leik á útivistarsvæðinu. 

Núna í haust var ákveðið að halda áfram 
námskeiðsröðinni okkar en skipt var um nafn 
á henni og heitir hún núna ,,Úti vil ek“. 
Skráningar á námskeiðin hafa því miður ekki 
verið nægjanlega góðar og því hefur ekki 
verið grunnur fyrir því að halda námskeiðin. 
Nokkur námskeið er á dagskránni á komandi 
vikum en það eru: Rathlaupanámskeið, 
Listsköpun í leynirjóðri, Útieldun, 
Grunnnámskeið, Nálgumst grenndina, 
Stærðfræði sem útinám og Útieldun fyrir 
lengra komna. Allar nánari upplýsingar um 
námskeiðin er að finna inni á síðunni okkar 
www.gufunes.is undir útivistarsvæði. 

Ákveðið var að bjóða frístundaheimilunum í 
Grafarvogi að koma á útivistarsvæðið einu 
sinni í viku fram að jólum í skipulagða dagskrá 
sem tekur mið af starfsskrá þeirra. Um er að 
ræða klukkustund af skipulagðri dagskrá og 
frjálsum leik fyrir eða eftir skipulagið. Ef að 
vel tekst til þá er líklegt að boðið verði upp á 
svipaða dagskrá á vorönn fyrir öll 
frístundaheimili í Reykjavík. 

Í byrjun nóvember mun verða kynnt dagskrá 
fyrir miðstig grunnskólanna í Reykjavík þar 
sem bekkir koma á svæðið og vinna að 
námskrártengdum verkefnum. Skólar munu 
fá tölvupóst með viðeigandi upplýsingum um 
þessa dagskrá og mun skráning fara fram á 
netinu. 

Það myndi gleðja okkur ef sem flestir sæju sér 
fært að kíkja í heimsókn til okkar og erum við 
til að mynda búin að koma okkur upp ágætis 
safni af snjóþotum fyrir komandi vetur sem 
nota má í brekkum á svæðinu. Áhugsamir 
geta sett sig í samband við okkar á 
uti@gufunes.is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIKLUR 

 

 
 

 
 

Frumstæð skýli og hengirúm eru spennandi 
fyrirbæri. Útinám er leið til að virkja 
ímyndunaraflið. Það getur hjálpað til við að gera 
útinámið spennandi valkost sem eykur 
fjölbreytni í skólastarfi. 

 

Öskjuhlíðin í Reykjavík er frábært útivistarsvæði. 
Fyrir utan fjölbreytt og fallegt umhverfi eru 
menningarminjar frá stríðsárunum áhugaverðar. 
Þangað er upplagt að fara með nemendur og 
upplifa það umhverfi sem hermennirnir þurftu að 
búa við á sinni varðstöð. 

 

Hafravatn í Mosfellsbæ er stórkostleg 
náttúruperla. Þangað er stutt að fara úr 
austurhluta borgarinnar og hægt að upplifa 
friðsæld og ævintýri. Að sigla á vatninu eða fara í 
gönguferð umhverfis vatnið eða í nágrenninu er 
frábær hugmynd að útivistardegi í skólastarfi. 

Það haustar að eftir gott sumar í Gufunesbæ 
eftir Nils Óskar Nilsson (nils@reykjavik.is) 

http://www.gufunes.is/
mailto:uti@gufunes.is
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Samuel Ludger Levesque vinnur við ævintýra- 
og útinámskennslu hjá frístundamiðstöðinni 
Kringlumýri í Reykjavík en þar eru átta 
frístundaheimili sem hann fer á milli. 

Þegar ævintýranámi er blandað saman við 
útinám verður oft skemmtileg og dínamísk 
útkoma. Þá fá nemendurnir spennandi 
verkefni til að glíma við og ímyndunaraflið er 
virkjað.  Árið 1994 kom til Íslands ungur 
bandaríkjamaður sem skiptinemi hjá AFS. 
Það var Samúel Ludger Levesque. Hann kom 
frá litlu sveitaþorpi fyrir utan Chicago. Þar 
hafði hann kynnst útivist og var vanur að vera 
úti undir berum himni. 

Síðan þá er Samúel búin að vera samtals 16 ár 
á Ísland með hléum. Hann hefur lært málið og 
vinnur nú sem ævintýra og 
útinámsleiðbeinandi. Samúel er með BA í 
enskum bókmenntum, sem er bara fínt segir 
hann, en nú skiptir meira máli að vera 
handlaginn, frjór og finna uppá 
skemmtilegum hlutum. Hann beitir líka mikið 
þeirri góðu aðferð sem heitir á ensku 
„learning by doing“ og það virkar bara vel. 

Að skapa eitthvað með börnunum og sjá 
krakkana lifa sig inn í ævintýraheiminn í 
stuttan tíma er eitthvað sem Samúel finnst 
mikilvægt. Vinsæl verkefni eru til dæmis: 
Skylmó, Bogfimi, Snjóhúsið, Baka brauð, 
Hreiðrið og Vopnabúrið. Starfsfólk 
frístundaheimilanna fær líka þjálfun og 
leiðsögn hjá Samúel sem hefur nóg að gera 
við að fara á milli staða. Það er alltaf 
skemmtilegt þegar „ævintýrakallinn“ kemur 
og breytir veröldinni í ævintýri. 

Samúel segist njóta þess að vinna við þetta 
og það er frábært að kveðja krakkana þegar 
við höfum verið að gera eitthvað skemmtilegt 
saman og ég brosi jafn mikið og þau. Þá er 
tilganginum náð, segir þessi öflugi útivistar 
og ævintýrakall að lokum. 

  

Samúel er ævintýrakallinn í Dalheimum 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 
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Árið 2007 var stofnað félag áhugafólks um náttúruskóla og útinám 
(SNÚ). Að því félagi komu aðilar frá Menntavísindasviði HÍ, 
Reykjavíkurborg, Umhverfismálaráðuneytinu og fleiri. Félagið hafði það 
að markmiði sínu að styðja við og styrkja útinám, sjálfbærni og 
umhverfisvitund og menntun. Haldin voru námskeið og fræðslufundir 
ásamt því að árið 2014 stóð félagið fyrir ráðstefnu í samvinnu við EOE 
(European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential 
Learning). Ráðstefnan fór fram á Laugum í Sælingsdal og var vel sótt og 
mikil lyftistöng fyrir útinám og umhverfisfræðslu á Íslandi. Jakob 
Frímann Þorsteinsson, aðjúnkt og útinámskennari við Menntavísindasvið 
HÍ hefur verið formaður samtakanna í nokkur ár. 

Tíðindamanni fréttabréfsins lék forvitni á að vita helstu atriði varðandi 
félagið ásamt stefnumálum og markmiðum dagsins í dag. Hann tók því 
hús á Jakobi einn regnvotan haustdag.  

Jakob sagði að nú væri verið að blása lífi í félagið. Aðalfundur 
samtakanna var haldinn nú í september s.l. í tengslum við 
Útinámsráðstefnu sem haldin var á Úlfljótsvatni. Á ráðstefnunni voru 
margir einstaklingar sem vinna eða tengjast á einhvern hátt útinámi og 
því var talsverður fjöldi fólks á fundinum. Jakob sagði að fráfarandi stjórn 
hefði síðan árið 2015 unnið með tillögur að breytingu á lögum Samtaka 
náttúru- og útiskóla. Hvatinn að breytingum á lögum SNÚ væri að starfið 
hefur ekki gengið nógu vel s.l. ár. Hlutverk og markmið samtakanna væri 
ekki nægilega skýrt og útgangspunktur starfsins, þ.e. náttúru- og 
útiskólar, á sér mjög takmarkaða samsvörun í samfélaginu.  

Á aðalfundinum voru gerðar ákveðnar lagabreytingar auk þess að kosin 
var ný stjórn. Í stjórninni eiga sæti: Jakob Frímann Þorsteinsson frá HÍ, 
formaður. Hafsteinn Grétarsson frá Gufunesbæ, varaformaður. Anna 
Margrét Tómasdóttir frá Laugum, gjaldkeri. Klara Öfjörð Sigfúsdóttir 
kennari frá Selfossi. Hrafnhildur Sigurðardóttir kennari frá Garðabæ og 
Ævar Aðalsteinsson frá Gufunesbæ. 

Jakob sagði að núverandi stjórn teldi það mjög mikilvægt að skerpa á 
markmiðum og hlutverki samtakanna til að freista þess að gera starfið 
öflugra og árangursríkara. Því hefði á aðalfundinum verið ákveðið að 
breyta nafni félagsins í Samtök áhugafólks um útinám. Hann sagði að 
nafn samtakanna ætti að endurspegla það að þau fjalli annars vegar um 
útinám og að þau séu samtök áhuga- og fagfólks en ekki stofnanna eða 
starfseininga. 

Aðspurður sagði Jakob að tilgangur 
samtakanna væri að efla útinám á 
Íslandi og styðja félagsmenn í því 
verki. Áhersla er lögð á að kynna 
gildi útináms og auka faglega 
færni, þekkingu, gæði og umræðu á 
því sviði. Tilgangi sínum hygðist 
félagið ná með ýmsu móti. Til 
dæmis að vera vettvangur um 
samræðu og samstarfs áhugafólks 
um útinám og útilíf og standa fyrir 
námskeiðum, málþingum og 
ráðstefnum . Að halda úti 
upplýsingagátt um málefni 
félagsins og að fylgjast með þróun 
útináms innan lands og erlendis og 
miðla upplýsingum. Þá ætti félagið 

að vera vettvangur félagsmanna til samskipta og samstarfs við erlend 
samtök og fagfólk auk þess að kynna fjölþætt gildi útnáms og útilífs til 
félagsmanna, stjórnvalda og almennings. Þá ætlaði félagið að standa 
fyrir málþingi í febrúar ár hvert og skipuleggja ráðstefnu í september.  

 

Samtökin eiga að vera leiðandi afl í útinámi á Íslandi. Fyrstu skrefin eru oft 
erfið. Þá skiptir máli að hafa eitthvað til að láta leiða sig áfram! 

Jakob sagði að útinámi og umhverfisvitund væri að sækja í sig veðrið og 
með tímanum ætti þessi frábæra náms og kennsluaðferð að vinna sér 
varnlegan sess í reglubundnu skólastarfi, sem væri auðvitað markmið 
samtakanna. Á ráðstefnunni um daginn var til dæmis samin ályktunin 
sem komið var á framfæri við Mennta og menningarmálaráðuneytið. 
Ályktunin fjallað um nokkur atriði sem styrkt gætu útinám og 
umhverfiskennslu í skólum. Til dæmis að innleiða útinám í námskrá og 
styðja með sérstökum hætti starfsemi skólabúða, líkt og gert er víða 
erlendis. 

Að lokum sagði Jakob að það væri bjart framundan og það væru sterkir 
straumar sem kæmu til dæmis frá Skotlandi, Skandinavíu, Kanada og 
ýmsum öðrum löndum sem Íslendingar hefðu samskipti við. Það er víða 
verið að gera góða hluti og félagið ætti að tengja fólk saman, hvetja, 
fræða og vera vettvangur fyrir áhuga- og fagfólk um útinám. 

 

Samtökin eiga að vera stuðningur og hvatning til að efla og bæta útinám á 
Íslandi. Ráðstefnuhald, námskeið og jafningjafræðsla er góð leið til þess. 

Samtök áhugafólks um útinám – félag fyrir alla sem áhuga hafa á útinámi  
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

Jakob Frímann í ræðustól á ráðstefnu 
um útinám sem haldin var í 
september. 

www.utinam.is 
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Ritstjóri fréttabréfsins ,,Úti er inni‘‘ var á ferð í Kanada 
nú í september s.l. þar sem hann sótti haust-ráðstefnu 
COEO. (The Council of Outdoor Educators of Ontario). 

Útivist og útinám stendur á gömlum merg í þjóðlífi 
Kanadmanna og víðast hvar eru útivistar- og 
útinámsmöguleikar góðir. Náttúran í Kanada er mjög 
fjölbreytt og víða mikil náttúrufegurð. Í Ontario, þar 
sem greinarhöfundur ferðaðist eru skógar og vötn 
einkennandi meðan fjöll og hálendi er norðar og vestar 
í landinu. Þá má nefna stór óbyggð svæði og 
gríðarlegar víðáttur á túndrum og heimskautaslóðum 
Kanada. 

Ráðstefnan var haldin á sumarbúðasvæði sem er 
staðsett í Algonquin Provincial Park (friðland). Þema 
ráðstefnunnar var þjóðleg nálgun á útinámi. Því var 
boðið uppá smiðjur og fyrirlestra þar sem þátttakendur 
fengu að prófa ýmsa handavinnu og þjóðlegt handverk 
ásamt öðru viðfangsefni sem nota má í útinámi. 
Greinarhöfundur lærði meðal annars að lita garn, gera 
verndargrip að hætti frumbyggja og fékk uppskrift að 
því hvernig maður segir þjóðsögur og ævintýri. Auk 
þess að ræða við og skiptast á upplýsingum og 
skoðunum um útinám hélt greinarhöfundur fyrirlestur 
um heilsueflandi samfélag í Mosfellsbæ ásamt að segja 
í fáum orðum frá útinámi á Íslandi. 

Eftir ráðstefnuna gafst greinarhöfundi tækifæri til að 
skoða nokkra athyglisverða staði þar sem útinám er 
stundað. Þetta voru bæði sumarbúðir sem taka á móti 
börnum til lengri dvalar og útinámsmiðstöðvar sem 
hafa börnin í einn til fimm daga. Allt var þetta mjög 
áhugavert og frábært að hafa tækifæri til að víkka 
sjóndeildarhringinn. Sú skoðunarferð var einnig notuð 
til að undirbúa fyrirhugaða ferð íslenskra kennara og 
leiðbeinanda í útinámi á þessar slóðir árið 2017. Meira 
um það síðar. 

Kanada er svo sannarlega land sem gaman væri að efla 
samskipti við á útináms og útivistarsviðinu. 
Vingjarnlegt fólk sem hugsar á svipaðan hátt og 
landinn. Meðfylgjandi eru nokkrar myndir úr ferðinni. 

 

Á ráðstefnunni var allskonar handverk og áhugaverð 
verkefni kynnt og prófuð. Hér er verið að sýna hvernig á að 
lita fatnað, garn eða lopa á náttúrulegan hátt beint úr 
skóginum. 

 

 

Útinámsmiðstöðin Durham Forest er staðsett á skógivöxnu útivistarsvæði. Þar er tekið á móti 
skólabekkjum og öðrum hópum til vikudvalar. 

 

 

Ráðstefna COEO (The Council of Outdoor Educator in Ontario) var haldin á KFUM 
sumarbúðasvæði. Þar er mikil náttúrufegurð og mikið damlað á vötnunum sem eru óteljandi á 
þessum slóðum. Kanóinn er aðalfarartæki innfæddra. 

 

 

Á ráðstefnunni var farið í hvernig eigi að segja sögur og ævintýri. Hér var þátttakendum 
leiðbeint hvernig hægt er að virkja ímyndunaraflið og nota það umhverfi sem maður hefur í 
kringum sig til að gera útivistina eða gönguferðina skemmtilega og spennand 

 

Haust-ráðstefna COEO heimsótt 
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/

