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Neyðin kennir… 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@rvkfri.is) 

Bls. 

2 Neyðin kennir… 

3 Dagur íslenskrar náttúru 

4 Plastlaus september – hvað getum við gert? 

5 Starfsdagur um útinám í leikskólanum Hálsaskógi 

6 Efnisveita skógarafurða fyrir SFS 

7 Lundurinn útikennslustofa 

8 Út vil ek – námskeið um útinám 

9 Úti er ævintýri 

10 Hvert get ég farið með hópinn minn í vettvangsferð? 

Nú er haustið að ganga í garð og skólar og frístundastarf komið 

í gang. Börn og ungmenni ásamt starfsmönnum gefa 

byggingum aftur líf og lit.  

Á undanförnum árum hafa víða verið byggð glæsileg 

skólahúsnæði en einnig hefur komið í ljós að margar eldri 

skólabyggingar eru í slæmu ástandi. Skólastjórnendur hafa 

þurft að vera mjög úrræðagóðir til að halda úti skólastarfi á 

meðan viðgerðir hafa staðið yfir. Síðastliðið vor var sérstaklega 

slæmt að þessu leyti.  

Í einum þessara skóla, þar sem ástandið var einna verst, þurftu 

nemendur að yfirgefa skólann sinn í nokkrar vikur í lok 

skólaársins. Þó notast hafi verið við bráðabirgðahúsnæði varð 

útikennsla ein helsta kennsluaðferðin. Opin svæði, 

almenningsgarðar, trjálundir og grasblettir í nágrenni skólans 

urðu allt í einu kennslustofan. Á þessum vikum voru börnin 

ásamt kennurum sínum meira úti en nokkru sinni áður og 

upplifðu fjölbreytt skólastarf og nýja nálgun á viðfangsefninu. 

Kannski hafa þessar erfiðu aðstæður gefið börnum og 

starfsmönnum innsýn í möguleikana sem felast í útinámi. Það 

má allavega segja að þeir kennarar sem við hjá MÚÚ kynntumst 

á þessum erfiða tíma leystu verkefnið á áhugaverðan og 

fagmannlegan hátt. 
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Dagur íslenskrar náttúru  
eftir Guðrúnu Maríu Ólafsdóttur (gudrun.maria.olafsdottir@rvkfri.is) 

16. september er hátíðisdagur hjá okkur öllum en þá er Dagur 

íslenskrar náttúru haldinn hátíðlegur. Í tilefni þess tóku 

Landvernd, Reykjavíkurborg, Umhverfisráðuneytið og Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið höndum saman til að efla þennan dag 

enn frekar innan grunnskólanna. Af því tilefni fengu allir 

grunnskólar landsins send þrjú verkefni til sín þar sem þema 

verkefnanna var Náttúran í nærumhverfinu og voru þau útfærð 

sérstaklega fyrir hvert aldursstig. Verkefnin eru öll hugsuð þannig 

að auðvelt sé að vinna þau á skólalóðinni eða í næsta umhverfi. Um 

er að ræða einföld og lifandi verkefni sem krefjast lítils undirbúnings 

og lágmarks gagna. 

Í Fossvogsskóla fóru nemendur í 1.bekk m.a. út með kennurunum 

sínum og upplifðu allt það sem náttúran hefur upp á að bjóða. Þeir 

bjuggu til stafi og önnur umhverfislistaverk úr hinum ýmsa efnivið 

sem hægt er að nálgast í náttúrunni.  

Skóladagurinn í Ártúnsskóla hófst á því að taka á móti Guðmundi 

Inga Guðbrandssyni umhverfisráðherra sem fór ásamt öllum 

nemendum skólans út og unnu þeir í þessum þremur verkefnum 

sem skólinn hafði fengið í hendurnar þar sem þemað var Náttúran í 

nærumhverfinu.  
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Plastlaus september – hvað getum við gert? 
eftir Hildi Sif Hreinsdóttur (hildur.sif.hreinsdottir@rvkfri.is) 

Í september er vakin athygli á plastmengun og ofgnótt 

plasts á jörðinni. Um það bil helmingur alls plasts sem er 

framleitt í heiminum er ætlað til einnota notkunar. Þá erum 

við að tala um plastpoka, plastflöskur og allar umbúðir utan 

um matvæli, leikföng og fleira sem við kaupum. Þessum 

umbúðum er hent strax eftir notkun og það gerir þær 

einnota. Plastflöskur væri hægt að nota oftar eftir að 

drykkjar er neytt en þar sem við drekkum úr fjöldamörgum 

plastflöskum yfir vikuna þá myndu skápar heimilisins fljótt 

fyllast af slíkum flöskum ef við ætluðum að endurnýta 

flöskurnar aftur og aftur.  

Hættum að henda plasti – fáum börnin með í átakið 

Plastlaus september er því tilvalinn mánuður til þess að 

vakna til vitundar um eigin neyslu og hversu mikið af 

plastrusli safnast upp heima hjá okkur og í skólunum. Notum 

þennan mánuð til þess að draga úr öllu þessu magni og fáum 

börnin með okkur í það. Leggjum áherslu á margföldunar 

áhrifin. Enginn getur gert allt en allir geta gert eitthvað. 

Þeirra er framtíðin. 

 Hér eru nokkrar staðreyndir og hugmyndir sem kennarar 

geta unnið með: 

• Á hverri mínútu er 1 milljón plastflaskna seld í heiminum. Látið 

börnin reikna út hvað það eru margar flöskur á einum 

sólarhring, einum mánuði, einu ári. Reiknið út hvað þau sjálf 

nota margar flöskur á viku, margfaldið með fjölda nemenda í 

bekknum og svo fjölda nemenda í skólanum. Allir í skólanum 

gætu síðan að lagt sitt af mörkum í september með því að 

kaupa engan drykk í plastflösku heldur drekka vatn í margnota 

flösku. 

• Á hverjum degi eru 500 milljón sogrör úr plasti í notkun í 

heiminum. Það er ekki bara verið að tala um stór rör eins og 

maður fær í bíó. Farið út og leitið að litlu plaströrunum af 

fernunum og líka plastinu sem er utan um þau. Þið verðið 

kannski hissa á því hvað þið finnið mikið. Gerið tilraunir með 

það hvað það þarf mikinn vind til þess að plastið fjúki af stað – 

er andardráttur nóg, nægir að blása aðeins eða þarf sterkari 

hviðu. Hvert fýkur svo plastið í umhverfinu? 

• Safnið saman öllu plasti utan af nesti krakkanna í eina viku. 

Vigtið og margfaldið með fjölda vikna. Hvað er mikið plast í 

notkun í skólastofunni á mánuði? Setjið markmið til að minnka 

það.  

• Hver Íslendingur hendir 656kg af rusli á ári. Tínið upp rusl á 

skólalóðinni. Hvað mikið hlutfall er plast? Hvers konar plast 

erum við þá helst að finna (flöskutappa, drykkjarinnsigli, 

plaströr…)? Þar sem plast eyðist ekki úti í náttúrunni, hvaða 

áhrif hefur það þá á lífríkið að þetta safnist upp? Alls konar 

fræðslu fyrir börn má finna á netinu og Youtube.  

Gangi ykkur vel og munið eftir PLASTLAUSUM SEPTEMBER.  

Allir með! 
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Í síðasta fréttabréfi var sagt frá leikskólastarfinu í Hálsaskógi og 

Skógardeginum sem haldinn er í tengslum við 

Barnamenningarhátíðina í apríl. Í lok maí var síðan starfsdagur 

sem helgaður var að hluta til útinámi og útikennslu. MÚÚ kom í 

heimsókn og í samvinnu við stjórnendur fór fram dagskrá í formi 

fyrirlestrar og verklegra æfinga. Verklegu æfingarnar fóru fram á 

grenndarsvæði leikskólans sem heitir Holtið.  
 

Dagskrá: 

• 09.00 – 09.30   Útinám – ávinningur og hindranir 

• 09.30 – 10.00    Farið út í Holtið – undirbúningur 

• 10.00 – 11.00    Útikennslupóstar/æfingar  

• 11.00 – 11.30     Kaffispjall við eldstæðið 

• 11.30 – 12.00     Frágangur 

 

Eftir fræðsluna og með hugmyndafræði útikennslunnar í kollinum 

var gengið í blíðskapar veðri út á grenndarsvæðið og byrjað á því 

að tendra bál til kaffigjörðar. 

 

Fyrra verkefnið var kallað skýli og skjól. Hópurinn fékk afhentan 

munaðarlausan bangsa sem þurfti aðstoð við að byggja sér 

skjól/hús til að verjast vindi og regni. Nota mátti það efni sem 

fannst í umhverfinu og láta hugmyndaauðgi og hönnunarfærni 

ráða för.  

 

Seinna verkefnið er kallað náttúrustígurinn. Þá fengu 

þátttakendur afhenta 50 metra langa snúru og áttu að leggja 

hana ákveðna leið um grenndarsvæðið, gjarnan fram hjá 

einhverju markverðu sem væri á leiðinni, bæði náttúrulegu og 

manngerðu.  

 

Þegar hóparnir voru búnir að útfæra verkefnin voru allir kallaðir 

að eldstæðinu/bálskálinni og málin rædd yfir rjúkandi kaffinu. 

Dagskránni lauk svo með endurmati og frásögn hópanna af 

verkum sínum, hugmyndum og upplifun. 

 

 

Starfsdagur um útinám í leikskólanum Hálsaskógi 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@rvkfri.is) 

Þá vildi svo skemmtilega til að nokkrum dögum síðar fékk skólinn afhentan grænfána 

Landverndar í sjöunda sinn. Katrín Magnúsdóttir, verkefnisstjóri Skóla á grænni grein, 

afhenti hann við hátíðlega athöfn.   

Á heimasíðu leikskólans kom fram að starfsfólk Hálsaskógar er afar stolt af því starfi sem 

þau vinna með börnunum í tengslum við umhverfismennt. Síðasta grænfánatímabil hafa 

þau unnið með þemað neysla og úrgangur út frá eftirfarandi fimm markmiðum: 

 

• Að gera börnin meðvitaðri um neyslu og úrgang með því að flétta það inn í starfið með 

markvissum hætti. 

• Að flokka úrgang með börnunum. 

• Að draga markvisst úr pappírs og plastnotkun. 

• Að nýta verðlausan efnivið í föndur og starfið almennt. 

• Að auka meðvitund um rafmagnsneyslu. 

 

Markmiðunum var náð með metnaðarfullu og skapandi starfi sem fléttast inn í 

umhverfismálin með einhverjum hætti og má þá til dæmis nefna grænálfana, 

umhverfisnefnd barna, átaksverkefni um matarsóun, skógardaginn og 

umhverfisgátlista til endurmats með börnunum.  
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Efnisveita skógarafurða fyrir SFS 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@rvkfri.is) 

Skóla- og frístundasvið (SFS) og Umhverfis- og skipulagssvið (USK) eru í samstarfi sem snýr 

að því að gera náttúrulegt efni sem til fellur á höfuðborgarsvæðinu aðgengilegt. Verkefnið 

tengist Umhverfisstefnu USK og sjálfbærni vinnu SFS í tengslum við nýja Menntastefnu 

Reykjavíkur, Látum draumana rætast. Leik- og grunnskólar og frístundamiðstöðvar geta 

fengið efnið sér að kostnaðarlausu. 

Hægt verður að nálgast efnið hjá MÚÚ. Stefnt er að því að hafa fjölbreytt efni í boði. 

Til að byrja með verður eftirfarandi efni í boði: 

• Óþurrkað efni 

o Spírur/Trönur: Langir stofnar. Lengd: 4 – 6 m (jafnvel lengra), greni og víðir. Ein 

breidd: 5 – 15 cm. 

o Tálguefni: Ferskar greinar og mjóir trjástofnar, birki, víðir, fura. Breidd: 1 – 2 cm og 

5 – 10 cm. 

• Þurrkað efni 

o Sérvalið efni fyrir handmennt, mjóir bolir og greinar í ýmsum lengdum. Tvær 

breiddir:  1 – 5 cm og 5 – 10 cm  

o Eldiviður (klofið efni). fura og birki. Lengd 30 – 40 cm Breidd: 5 – 15 cm.  Afhent í 

búntum 

Nauðsynlegt er að hafa samband tímanlega til að tryggja að efnið sé aðgengilegt. 

muu.reykjavik.is/efnisveitan 

Eldbakað brauð, hrikalega gott. 

muu.reykjavik.is/efnisveitan
muu.reykjavik.is/efnisveitan
https://www.pinterest.com/pin/335518240965327916/
https://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi5p83Um6fgAhUDZ1AKHVmjBaoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/skogur.is/about&psig=AOvVaw0HIgrfFcvPPMORPx7xa_nI&ust=1549545983857793
https://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjd5JTPmKfgAhUGaFAKHfz8BMwQjRx6BAgBEAU&url=https://pt-br.facebook.com/namskeid/posts/?ref%3Dpage_internal&psig=AOvVaw3OhgeWsI3GmvTJ2eCumUgC&ust=1549545186557774
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Lundurinn – útikennslustofa 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

 

 
Lundurinn er notaleg útikennslustofa á útivistarsvæðinu við 

Gufunesbæ. Aðstaðan felur í sér skemmtilega afmarkað rjóður 

þar sem er eldstæði, tjaldskýli, tjald (með hita), eldivið o.fl. 

Tjaldið eða það skjól sem er í boði tekur 15-20 nemendur en 

önnur aðstaða er undir berum himni. 

Leik- og grunnskólar og frístundamiðstöðvar Reykjavíkur geta 

nýtt sér aðstöðuna sér að kostnaðarlausu. Panta þarf 

aðstöðuna með tveggja daga fyrirvara. Lundurinn er opinn 

sem hér segir: 

• Mánudagar: 13:00-16:00 

• Þriðjudagar 09:00-12:00 / 13:00-16:00 

• Miðvikudagar: 13:00-16:00 

• Fimmtudagar 09:00-12:00 / 13:00-16:00 

Starfsmaður MÚÚ undirbýr aðstöðuna, tekur á móti hópnum 

og fer yfir helstu atriði er varða notkun og umgengni. Að öðru 

leyti sjá hóparnir um sig sjálfir varðandi dagskrá. 

Mögulegt er að nýta verkefni sem búin hafa verið til af MÚÚ  

en þá er mikilvægt að kennarar kynni sér þau vel áður til þess 

að kennslan gangi sem best. Allt sem tengist verkefninu verður 

tilbúið í Lundinum þegar hópurinn kemur að því gefnu að 

verkefnið hafi verið pantað í pöntunarkerfinu. 

Til þess að heimsóknin í Lundinn gangi sem best er mælt með 

að kennarar kynni sér vel leiðbeiningar og reglur sem gilda í 

Lundinum.  muu.reykjavik.is/lundurinn 

muu.reykjavik.is/lundurinn
muu.reykjavik.is/lundurinn
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23. september  ÚTIELDUN – ELDFIMI  

23. september  SPÍRUR, SNÆRI, HENGIRÚM OG SKÝLI  

23. september  ÚTIELDUN – ELDFIMI  

25. september  TJALDÚTILEGA Í SKÓLASTARFI  

25. september   RONJA RÆNINGJADÓTTIR   

26. september  GUFUNESEYJAN  

30. september  SPÍRUR, SNÆRI, HENGIRÚM OG SKÝLI   

02. október  SAMÞÆTT SKAPANDI SKÓGARSTARF  

02. október  HJÓLAÐ Í SKÓLA- OG FRÍSTUNDASTARFI  

03. október  GUFUNESEYJAN  

03. október  LEIKIR OG SAMVINNUÞRAUTIR  

03. október  ÚTINÁM FASTUR LIÐUR Í DAGLEGU 

SKÓLASTARFI  

14. október  GULLKISTAN   

21. nóvember  SKÓGURINN OG SKÖPUN   

27. janúar UM HEIMA OG GEIMA 

17. febrúar OFT ER Í HOLTI HEYRANDI NÆR  

26. mars  LÆSI-LISTIR-LÍF  

27.apríl  NÚVITUND Í NÁTTÚRUNNI 

04. maí  GUFUNESEYJAN 

11.maí NÁTTÚRAN Í LISTINNI OG SKÖPUN Í 

NÁTTÚRUNNI 

Út vil ek – námskeið um útinám 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

Út vil ek – námskeiðin eru fyrir alla kennara og 

leiðbeinendur sem vilja auka við þekkingu sína í útinámi 

og útivist. Markmið námskeiðanna er að hvetja kennara 

og leiðbeinendur til að nýta sér útikennslu í starfi með 

börnum og unglingum 

Námskeiðin eru opin öllum starfsmönnum 

Reykjavíkurborgar og ganga þeir fyrir á námskeiðin. Aðrir 

áhugasamir eru einnig velkomnir ef pláss er. Flest 

námskeiðin eru haldin utan dyra að einhverju leyti og því 

hvetjum við þátttakendur að klæða sig eftir veðri og vera 

tilbúnir í útiveru. 

Hægt er að sjá nánari lýsingu á námskeiðum á: 

muu.reykjavik.is/ut-vil-ek-namskeid 

 

 

http://muu.reykjavik.is/ut-vil-ek-namskeid/
http://muu.reykjavik.is/ut-vil-ek-namskeid/
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Úti er ævintýri 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

Úti er ævintýri er dagskrá fyrir grunnskóla þar sem starfsmaður MÚÚ 

tekur á móti hóp í fyrir fram ákveðið verkefni. Dagskrá og kennslu er 

stýrt af starfsmanni MÚÚ, en kennari aðstoðar eftir þörfum. Markmið 

Úti er ævintýri er hjálpa kennurum að taka fyrstu skrefin út úr 

skólastofunni. Vanir útikennslu kennarar eru að sjálfssögðu líka 

velkomnir. Dagskráin fer fram í Lundinum og á útivistarsvæðinu við 

Gufunesbæ. 

Tekið er á móti hópum: 

• Mánudaga frá kl. 10:00 – 12:00 

• Miðvikudaga frá kl. 10:00 – 12:00 

Könnunarleiðangur (2019-2020) 

Skemmtilegt verkefni þar sem nemendur fara út til þess að kanna 

heiminn í kringum sig á eigin forsendum. Vettvangur námsins mun 

vera náttúran og umhverfið við Frístundamiðstöðina Gufunesbæ. 

Nemendum gefst kostur á því að varpa fram spurningum af eigin 

frumkvæði, leita svara og síðan deila niðurstöðum sínum með 

bekknum. 

Verkefnið er ætlað nemendum á miðstigi og unglingastigi  í 

grunnskóla. Öll gögn eru á staðnum. 

Mikilvægt er að bæði nemendur og kennari séu vel klædd til útiveru 

🙂 

Skráning fer fram á heimasíðu MÚÚ:  

muu.reykjavik.is/uti-er-aevintyri 

muu.reykjavik.is/uti-er-aevintyri
muu.reykjavik.is/uti-er-aevintyri
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Hvaðan kemur nafnið? – Nokkur gömul örnefni 

Fossvogsdalur er dalurinn inn af Fossvogi, en vogurinn er kenndur við 

foss sem var í Fossvogslæknum þar sem hann rennur í sjó. Lækurinn 

hefur aðrennsli úr Faxakeldu, sem var að sunnanverðu í dalnum og 

lægðum Fossvogs og rennur til sjávar sunnan við Votaberg. Fossinn 

og kletturinn hét Hangandi, en er nú horfinn því „tímans tönn hefur 

unnið á mjúku móberginu sem hann féll fram af svo þar eru nú aðeins 

lágar smáflúðir, sem núverandi Hafnarfjarðarvegur liggur yfir“ 

(Örnefnaskrá eftir Adolf J. E. Petersen). 

Lómatjörn var ofarlega í dalnum uppi undir býlinu Bústöðum. Þá var 

til svæði sem kallað var Þrætumói. Þar gæti verið að menn hafa gert 

út um sín mál. 

Aðstæður í Fossvogsdal 

Víða er hægt að vera með útikennslu í Fossvogsdal. Skógræktarsvæði 

er í vesturenda dalsins og í austurendanum nálægt Víkingssvæðinu í 

Blesugróf eru margir staðir sem gott er að nota sem áfangastað eða 

kennslustað. Í miðjum dalnum er lítil tjörn  og lækurinn aðgengilegur 

með brú og göngustíg yfir í Kópavoginn.  

 Mikil umferð er á hjóla- og göngustígnum sem liggur eftir dalnum og 

þarf að sýna þar aðgæslu, ef verið er með stóra hópa. Af skóla 

stofnunum eru Fossvogskóli og Bjarkarás staðsett Reykjavíkur megin 

í dalnum og Snælandsskóli  Kópavogs megin. Íþróttafélagið Víkingur 

hefur svæði í dalnum. Þá er föst rathlaupabraut í dalnum. Nálgast má 

kort hjá Rathlaupafélaginu Heklu.  

Í Reykjavík eru fjölmörg svæði sem gaman er að nýta til vettvangsferða og í útikennslu. Á þessum svæðum er mjög fjölbreytt landslag sem gefur 

möguleika á mismunandi nálgun í kennslunni. Á sumum svæðum er skógrækt og mikill gróður sem veitir mikið skjól meðan önnur svæði eru opin 

og hafa mikið víðsýni, til dæmis fjörur og fjall. Í fréttabréfinu Úti er Inni hafa birst í síðustu tveimur blöðum greinar sem segja í máli og myndum frá 

áhugaverðum útivistarsvæðum sem er þess virði að heimsækja. Það þarf bara að leggja á sig ofurlítið ferðalag til þess að eiga frábæran dag úti í 

náttúrulegu umhverfi. Reynt verður að telja fram það sem helst einkennir svæðin sem hægt er að nota í útikennslunni eða með áframhaldandi 

verkefnum þegar heim er komið.  Fjallað hefur verið um Öskjuhlíðina og Ægissíðuna og nú er komin röðin að Fossvogsdalnum.  Þá eru í 

austurhluta Reykjavíkur Grafarvogur, Rauðavatn, Elliðaárdalur og Heiðmörk, sem fjallað verður um á næstunni. 

Hvert get ég farið með hópinn minn í vettvangsferð? 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

Fossvogsdalur er um 2,5 km langur dalur sem liggur frá botni 

Fossvogsins og upp í Blesugróf, þar sem hann sameinast Elliðaárdal. 

Fossvogsdalur er í dag miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu og því einn 

mikilvægasti hlekkurinn í keðju opinna svæða allt frá miðborg 

Reykjavíkur að Elliðavatni og Heiðmörk. Dalurinn er flatlendur og 

gróðursæll, umlukinn íbúðabyggð og því mikið nýttur til útivistar. Mikil 

umferð er í Fossvogsdal, þar sem margir nota dalinn til að komast á milli 

borgarhluta og því er dalurinn  eitt best nýtta útivistarsvæði borgarinnar. 

Þéttriðið kerfi göngu- og hjólreiðastíga eru um þveran og endilangan 

dalinn. 

Í báðum endum dalsins er mikil trjárækt, en graslendi þekur stóran hluta 

dalsins. Í trjáræktinni halda sig ýmsar tegundir fugla, einkum 

skógarþrestir, starrar, maríuerlur og auðnutittlingar. Skógræktarstöðvar 

hafa verið þar lengi og margir unnið þar við garðyrkju og gróður. 

Fossvogsdalurinn er afbragðsgóður til gönguferða, íþrótta og leikja. Í 

austur enda dalsins er að koma trjásafn þar sem trjátegundum er raðað 

saman eftir skyldleika. Fyrirhugað er að merkja tegundir með íslenskum 

og latneskum plöntuheitum. 

Samgöngur 

• nr: 1  (Hlemmur » Kópavogur » Garðabær » Fjörður » Vellir  )  

• nr: 2  (Hlemmur » Grensás » Hamraborg » Smáralind » Salir » Mjódd),     

• nr:17  (Hlemmur » Mjódd » Fell » Berg). 

• nr:18 (Spöngin » Borgarspítalinn » Vínlandsleið / Húsasmiðjan » Hlemmur). 

 

http://rathlaup.is/wp-content/uploads/2011/04/fossvogur.All_.pdf.
http://rathlaup.is/wp-content/uploads/2011/04/fossvogur.All_.pdf.
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Fréttabréf um útinám í Reykjavík 
 
Þetta fréttabréf er sent rafrænt á starfsfólk skóla- 
og frístundasviðs Reykjavíkur. Ef þú ert ekki á 
póstlistanum og vilt fá þetta fréttabréf sent til þín 
þá endilega hafðu samband: muu@reykjavik.is 
 
Fréttabréfið má einnig nálgast á: 
http://muu.reykjavik.is/uti-er-inni/ 
 

Miðstöð útivistar og útináms 
Frístundamiðstöðin Gufunesbær 
við Gufunesveg 
112 Reykjavík 

VILTU SKRIFA GREIN Í FRÉTTABRÉFIÐ? 

HAFÐU SAMBAND ☺ 

mailto:muu@reykjavik.is
mailto:muu@reykjavik.is
http://muu.reykjavik.is/uti-er-inni/
http://muu.reykjavik.is/uti-er-inni/

