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3. bekkur í Ölduselsskóla

BÁTAGERÐ OG
SJÓSETNING

Nemendur í 3. bekk í Ölduselsskóla fóru í
skemmtilega útikennslu nú í maí. Við fengum
trjágreinar og klippur frá efnisveitunni MÚÚ við
Gufunesbæ sem við notuðum til að búa til báta
og fleka. Það var mjög gaman að búa bátana til
úr þessu náttúrulega efni og nemendurnir
áhugasamir. Það var mikil ánægja með þetta
verkefni sem lauk með því að nemendur ásamt
kennurum fóru niður að læk og "sjósettu" fleyin.
Myndirnar sem fylgja með segja meira en mörg
orð.



Mikið útinám hefur verið stundað í
Norðlingaholti, allt frá þvi að hverfið byggðist
fyrst og skólar tóku til starf. Þar var gamall
sumarbústaður umvafinn háum trjám og fallegri
náttúru nálægt efstu drögum Elliðaánna og í
nágrenni Rauðhólanna. Staðurinn var nefndur
Björnslundur og er sameiginleg útikennslustofa
leikskólans Rauðhóls, Norðlingaskóla.

Í Björnslundi er hús sem leikskólinn hefur til
afnota, elstu deildir leikskólans skiptast á að
koma í lundinn og dvelja þá eina viku í senn,
yngri deildir koma einnig í lundinn en dvelja yfir
styttri tíma. Í skóginum eru börnin umvafin
fjölbreyttri náttúru sem býður upp á margvísleg
leik- og námstækifæri. Þar gefst færi á að efla
hreyfifærni, skynjun, samhæfingu og hugrekki. 

Föndur og friðsæld í félagslegu rými
Alla daga ársins hafa börnin aðgang að tónlist,
margvíslegum efnivið, málningu og
útinámsverkefnum. Börnin klifra í trjánum, skapa
úr náttúrulegum efnivið sem þau finna í
umhverfinu, þau tálga, fara á skíði og við
kveikjum eld. Í skóginum gleyma börnin sér í leik,
umhverfi skógarins virkjar þau til að þróa leik
sinn með því að nýta ímyndunaraflið og eru þau
náttúrulegu fyrirbæri sem þar finnast ýmist
kveikja að leiknum eða hluti af honum.   Leikur í
skóginum er hvatning fyrir félagslegu hlið
barnanna, vinasambönd myndast eða styrkjast
og þar er oft minna um óþarfa árekstra því þar
er meira rými og frelsi til athafna. Upplifun í
skóginum býður upp á þátttöku, reynslu, slökun
og ýtir undir skapandi hugsun. Veðurfar er
einnig stór þáttur í náttúru okkar og það að
upplifa vindinn, rigninguna, sólina og snjóinn
eykur meðvitund um að umhverfi okkar er
lifandi. Náttúran breytist eftir árstíðunum og
börnin læra að umgangast hana í mismunandi
aðstæðum.

B JÖRNS LUNDUR  
ER  GRENNDARSVÆÐ IÐ  Í  NORÐ L I NGAHO L T I

Fréttamoli frá leikskólanum Rauðhól eftir Eddu Lydíu Þorsteinsdóttir, leikskólakennara.



Að undanförnu hefur hér í blaðinu verið fjallað um
nokkur útivistarsvæði Í Reykjavík sem hentug eru til
vettvangsferða og útikennslu. Fjallað hefur verið um
Öskjuhlíðina, Ægissíðuna, Fossvoginn, Grafarvoginn og
Rauðavatn. 

Nú er röðin komin að Elliðaárdal, en síðar verður einnig
fjallað um  Heiðmörk. 

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
þar sem við höfum til dæmis fjöruna. Þetta eru allt
áhugaverð útivistarsvæði sem er þess virði að
heimsækja. Það þarf bara að leggja á sig ofurlítið ferðalag
og þá áttu eftir að eiga frábærann dag úti í náttúrulegu
umhverfi. Sjónum er beint að því sem helst einkennir
svæðið og hægt er á augljósan hátt að nota í
útikennslunni eða með áframhaldandi verkefnum þegar
heim er komið. 
             
Hrauntungan rann niður dalinn
Elliðaárdalurinn er eitt stærsta græna svæðið innan
þéttbýliskjarna Reykjavíkur. Hann er jafnframt eitt
vinsælasta svæðið til útivistar, leikja og íþróttaiðkunar af
ýmsu tagi. Dalurinn einkennist af fjölbreyttu umhverfi,
landslagi og gróðurfari en þungamiðjan eru Elliðaárnar
sem dalurinn er kenndur við.

Elliðaár falla úr Elliðavatni í norður og vestur milli
Breiðholts og Selás- og Ártúnsholts í tveimur kvíslum. Má
segja að þær skipti borginni í tvennt við Elliðaárósa. Lax
gengur upp í árnar og eru þær með vinsælli laxveiðiám á
suðvesturhorni landsins. Elliðaár voru virkjaðar árið 1921
og er stærsta stíflan nálægt gamla Árbæjarbænum. Í
Elliðaárdal hefur verið stunduð skógrækt en þar má
einnig finna fjölda náttúrulegra gróðurlenda. Fuglalíf er
mjög auðugt í dalnum. Meðal áhugaverðra staða sem eru
í Elliðaárdal eða í jaðri hans eru Árbæjarsafn, Minjasafn
Orkuveitu Reykjavíkur og hesthúsahverfi
Hestamannafélagsins Fáks í Víðidal. Fyrsta brú yfir
Elliðaárnar var reist árið 1883. Í dag eru yfir 20 brýr á
ánum, flestar fyrir fótgangandi og allir þekkja
Árbæjarlaug, sundlaug sem er staðsett ofarlega í dalnum.

Skógrækt og gróður í Elliðaárdal
Gróðurfar í Elliðaárdal er mjög fjölbreytt með
margvíslegum gróðurlendum allt frá
berangurslegum melagróðri til þéttra skóga.
Hátt í 320 tegundir háplantna hafa fundist í
dalnum. Áhrif búsetu manna, landbúnaðar og
skógræktar hefur haft mikil áhrif á
gróðurfarið. Mikið er um slæðinga sem hafa
dreift sér úr nálægum görðum. Þá hefur
Rafmagnsveita Reykjavíkur og Skógræktarfélag
Reykjavíkur plantað fjölda trjáa um dalinn
miðjan og neðanverðan síðan um miðja 20.
öldina. Birki, reyniviður, viðja, lerki, alaskavíðir,
sitkagreni og stafafura eru meðal algengari
trjátegunda í dalnum. Gömul tún og engi hafa
víðast hvar breyst í gróðursæl blómlendi enda
jarðvegurinn frjór.

Hvert get ég farið
með hópinn minn
í vettvangsferð?



Dýralíf í dalnum
Fuglalíf í Elliðaárdal er afar fjölbreytt og fá svæði í
Reykjavík búa yfir jafn miklum fjölda fuglategunda en
alls hafa um 25 tegundir verpt í dalnum. Andfuglar
eru áberandi á Elliðaánum, einkum fyrir ofan
Árbæjarstíflu. Þar má nefna álft, grágæs, stokkönd,
urtönd, skúfönd og toppönd. Þá hafa straumendur
verpt við Elliðaár efst í dalnum. Einnig eru gulendur
nokkuð algengir vetrargestir. Ýmsar vaðfuglategundir
verpa í dalnum svo sem tjaldur, sandlóa, heiðlóa,
hrossagaukur, jaðrakan og stelkur. Hettumáfar,
sílamáfar og kría eru algengir gestir. Spörfuglar eru
mest áberandi í kjarr- og skóglendinu neðan
Árbæjarstíflu einkum skógarþröstur, auðnutittlingur,
stari og svartþröstur en músarindlar og glókollar sjást
reglulega á skógræktarsvæðum. Þúfutittlingar verpa á
opnum svæðum og maríuerlur eru algengar í nábýli
við hús. Þá eru hrafnar áberandi á veturna. Bæði
minkar og hálfvilltar kanínur hafa sést í Elliðaárdal.
Einkum hefur kanínum farið fjölgandi á síðustu árum.

Hver var þessi Elliði
Sagan segir að: Elliði sá sem Elliðaár eru nefndar eftir
var skip Ketilbjörns gamla landnámsmanns. Í
Landnámu segir: Ketilbjörn hét maður ágætur í
Naumudal; hann var Ketilsson og Æsu, dóttur
Hákonar jarls Grjótgarðssonar. Hann átti Helgu dóttur
Þórðar skeggja er nam Mofellssveit. Ketilbjörn fór til
Íslands, þá er landið var víða byggt með sjá [þ.e. sjó].
Hann hafði skip það er Elliði hét. Hann kom í
Elliðaárós fyrir neðan heiði.

Hjólaleiðir að Elliðavatni
Mjög gaman er að fara í Elliðaárdalinn á reiðhjóli.
Þangað liggja góðir hjólastígar úr öllum áttum. Upp
Fossvogsdal, úr Laugardal, frá Árbæjarhverfi og
Grafarvogi og frá Breiðholtinu. Einnig er góð leið niður
dalinn frá Norðlingaholti.

Grenndarsvæði í Elliðaárdal
Nokkur grenndarsvæði eða útikennslustofur eru í
Elliðaárdal. Neðan við stýfluna er Ártúnskóli með
grenndarsvæði nálægt Rafveituheimilinu. Árbæjarskóli
er með grenndarsvæði fyrir sunnan ána rétt fyrir ofan
gömlu brúna og leikskólinn Blásalir í Seláshverfi hefur
grenndarsvæði nálægt hesthúsahverfinu í Víðidal.

Samgöngur og strætó
Elliðaárdalur er mikilvæg samgönguæð fyrir gangandi
og hjólandi vegfarendur og tengjast göngu- og
hjólastígar við Fossvogsdal og Heiðmörk sem og
nálæg íbúðahverfi.
·
Strætóleiðir: 3-4-5-11-12-17-19-24-26-28-57-58-59

Stöðvar:
Elliðaárdalur/Blesugróf (3-11-12-17-57-58-59),
Árbæjarsafn (12-24),
Rafstöðvarvegur (19),
Sílakvísl/Laxakvísl (19),
Hraunbær/Hábær (5),
Fylkisvegur/Hraunsás(19-26),
Næfurás/Reykás/Sauðás (5/19),
Smyrilshólar/Stelkhólar (3-4),
Gerðuberg (3-4-12-17),
Ögurhvarf (28).
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Leiðbeinandi: Hrafnhildur Sigurðardóttir umsjónarkennari í Sjálandsskóla
Staðsetning: Hlaðan og svæðið við Gufunesbæ
 
Útikennsla hefur verið í stöðugri þróun og er víða notuð með góðum árangri þar sem hún býður upp á sérstaka nálgun í námi. Í
útikennslu fá nemendur tækifæri til að nálgast t.d. bóklegt námsefni með áþreifanlegum hætti í óhefðbundnum aðstæðum.
Við það vaknar oft á tíðum ný sýn, meiri áhugi og aukinn skilningur meðal nemenda á námsefninu.

Leiðbeinandi á námskeiðinu hefur langa reynslu af útikennslu með nemendum í 1.-7. bekk í stærðfræði, íslensku, samfélagsfræði og
náttúrufræði og mun taka dæmi sem reynst hafa vel. Á námskeiðinu verður lögð áhersla á hvernig nálgast má ýmsar bóklegar
greinar með skemmtilegum og spennandi útiþrautum þar sem reynir bæði á huga og hönd. 

Fyrri hluti námskeiðsins verður innandyra þar sem farið verður yfir hugmyndirnar að baka útikennslu og hvað gott er að hafa í huga
við undirbúning og framkvæmd útikennslustunda. Í seinni hluta námskeiðsins fer hópurinn út undir bert loft. Þar fá þátttakendur
tækifæri til að prófa og sjá útfærslur á ýmsum verkefnum sem nýst geta í kennslu en markmiðið er að allir geti farið heim með
hugmyndir sem auðvelt er nota í flestum námsgreinum.

ÚTINÁM - FASTUR LIÐUR Í DAGLEGU SKÓLASTARFI

TAKTU JÁKVÆÐ SKREF Í ÁTT AÐ MEIRI HAMINGJU
Leiðbeinandi: Erla Súsanna Þórisdóttir grunnskólakennari

Staðsetning: Hlaðan í Gufunesbæ

 

Vinna með jákvæða inngripið þakklæti sem er byggt á vísindalegum grunni jákvæðrar sálfræði. Að námskeiði loknu ættu

þátttakendur að þekkja hugtökin jákvæð sálfræði, hamingja, jákvæð inngrip og þakklæti og læra æfingar sem stuðla að aukinni

vellíðan sem hægt er að nýta í leik og starfi.

 

Leiðbeinandinn er skapandi, lærdómsfús og hugmyndarík manneskja. Hún er með b.ed í grunnskólafræðum og hefur starfað í 12 ár í

grunnskóla í Reykjavík. Erla Súsanna hefur brennandi áhuga á jákvæðri menntun og vellíðan nemenda og hefur sl. 10 ár eða svo

viðað að sér ýmsum fróðleik, lært og iðkað sjálf ýmislegt sem tengist andlegri heilsu.  Erla Súsanna er með diplóma á meistarastigi í

jákvæðri sálfræði og lokaverkefni hennar í náminu vorið 2020 var námskeið í þakklæti og núvitund þar sem aðal verkfæri var skrif í

sérsniðna þakklætisdagbók.

 

Á námskeiðinu fá þátttakendur fræðslu um jákvæða sálfræði og þakklæti sem er dæmi um jákvætt inngrip sem hefur verið töluvert

rannsakað meðal fræðimanna innan jákvæðrar sálfræði. Unnið verður með þakklæti og kenndar verða æfingar í þakklæti sem

rannsóknir hafa sýnt að auki hamingju fólks. Farið verður í ávinning þess að skrifa í þakklætisdagbók og kenndar leiðir til að sú iðja

verði árangursrík. Þátttakendur fá þriggja vikna þakklætisdagbók (hefti)til eignar  að námskeiði loknu.
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ÚT VIL EK
N Á M S K E I Ð
á sumarsmiðjum kennara í ágúst 2020

SKÖPUN ÚR SKÓGAREFNI – SMÍÐAÐ ÚR SKÓGI
Leiðbeinandi: Björn Steinar Blumenstein vöruhönnuður

Staðsetning: Lundurinn við Gufunesbæ

 

Nýtt námskeið þar sem unnið er með skógarefni, greinar og trjáboli frá Efnisveitu Miðstöðvar útivistar og útináms. Að smíða og

skapa eitthvað úr náttúrulegu efni gefur okkur beina tengingu við umhverfi okkar og virkjar oft ímyndunaraflið. Skapaðir verða

skemmtilegir munir þar sem þátttakendur fá að upplifa það að smíða og skapa hluti beint úr skógarafurðunum. Það er skemmtileg

leið að útinámi og umræðum um sjálfbæra þróun og nýtingu skógarafurða. Leiðbeinandinn er menntaður vöruhönnuður og hefur

mikla reynslu og þekkingu á bæði efni og tækni. Hann hefur tekið þátt í hönnunarsýningum og haft verk og muni til sýnis og sölu.  

Smíði og handavinna er oftast stunduð innandyra og nemendur hafa oft og tíðum ekki mikil tengsl við uppruna efnisins sem unnið

er með. En þegar nemendur fá tækifæri til að vinna beint úr náttúrulegu efni myndast nýtt sjónarhorn sem getur stuðlað að

þroskaðri umhverfisvitund. Börnum finnst gaman að föndra og tálga úr trjágreinum og þetta námskeið gefur kennurum tækifæri til

að kynna sér fyrstu skrefin til að leiðbeina nemendum á þessu sviði.

13.ÁGÚST 2020



Skóla-  og fr ístundasv ið  (SFS)  og Umhverf is-  og sk ipu lagssv ið  (USK) eru í  samstarf i  sem miðar  að þv í  að nýta náttúru legt

efn i  ( tr jágre inar ,  afk l ippur  og f le i ra)  sem fe l lur  t i l  á  höfuðborgarsvæðinu .  Verkefn ið  teng ist  Umhverf isstefnu USK og

s já l fbærn i  v innu SFS í  tengs lum v ið  ný ja  Menntastefnu Reyk jav íkur ,   Látum draumana rætast .   Stefnt  er  að þv í  að hafa

f jö lbreytt  efn i  í  boð i .  Le ik-  og grunnskó lar  og fr ístundamiðstöðvar  geta pantað efn i  sér  að kostnaðar lausu og ná lgast  það

h já  Miðstöð út iv istar  og út ináms

Mik ið  fe l lur  t i l  v ið  gr is jun í  borgar land inu Í  Reyk jav ík  fe l lur  ár lega t i l  mik ið  magn skógarafurða ,  tr jábo la  og gre ina v ið

gr is jun á  opnum svæðum og í  útmörk borgar innar .  Það er  mik i l  s já l fbærn i  fa l in  í  þv í  að geta notað þetta  efn i  að e inhver ju

le i t i  í  skó lastarf inu og styrk i r  e inn ig  tengs l  nemenda v ið  umhverf i  okkar  með þv í  að nota á  þennan hátt  þetta  náttúru lega

efn i  sem fe l lur  t i l  innan borgar innar .  Efn isve itan er  staðsett  í  Miðstöð út iv istar  og út ináms í  Gufunesbæ í  Grafarvog i .  Þar

verður  í  boð i  f jö lbreytt  úrva l  skógarafurða bæði  óþurrkað og þurrkað efn i  og þangað eru a l l i r  ve lkomnir ,  le iðbe inendur ,

kennarar  og skó last jórnendur  sem v i l ja  nýta  þessa þ jónustu t i l  smíða og út ikenns lu .

 

Lengd: 1 – 4 metra , greni og ösp
Sverleiki:  30 cm – 50 cm sverir og 15 – 30 cm sverir

Lengd: 4 – 6 m (jafnvel lengra), greni og víðir
Sverleiki: 5 – 15 cm. 

Lengd: 50 – 100 cm
Sverleiki: 1 – 2 cm ferskar greinar og mjóir trjástofnar,
birki, víðir, fura

Lengd: 30 – 100 cm
Sverleiki:  1 – 10 cm 

Lengd: 30 – 40 cm 
Breidd: 5 – 15 cm.  

Óþurrkað efni 
Bolviður: 

Spýrur/Trönur:  

Tálguefni:

Þurrkað efni 
Smíðaefni, sérvalið efni fyrir handmennt, mjóir bolir og
greinar í ýmsum lengdum:

Eldiviður, klofið efni - notað í eldivið og afhent í búntum
(fura og birki):

Sag og spænir, notað í uppkveikju og ýmislegt föndur. 

E F N I S V E I T A  S K Ó G A R A F U R Ð A  
í Gufunesbæ



... eru í Elliðaárdal og í Fjölskyldu og húsdýragarðinum. Vísindakistan er verkefni sem sett var á laggirnar fyrir rúmu ári sem tilraunaverkefni. Margir skólar
hafa góða reynslu af notkun grenndarsvæða og útikennslustofa og nýta þau vel til að brjóta upp hefðbundna kennslu og fara með skólahópana þangað. 
En það getur líka verið skemmtileg tilbreyting að fara eitthvað annað, sérstaklega þegar bæði kennari og nemendur hafa reynslu af útinámi og
vettvangsferðum.
 
Vísindakistan snýst um að auka aðgengi leik- og grunnskóla og frístundamiðstöðva að útivistarsvæðum í Reykjavík til að nota markvisst í starfi með
börnum og unglingum. Það felst meðal annars í því að hafa góðan aðgang tilbúnum verkefnum, tækjum og tólum í kistunni auk þess að bjóða upp á
húsaskjól og salernisaðstöðu. Með þessu móti verður vettvangsferðin auðveld og þægileg í framkvæmd og ætti því að geta hvatt kennara til að fara með
hópinn sinn á nýar slóðir, læra, leika og kynnast nýju umhverfi.
 
Fyrsta Vísindakistan var sett upp í Elliðaárdal, við síðalyftuna í Ártúnsbrekkunni, vorið 2019. Með því að hafa kistuna staðsetta þar þá eykst aðgengi leik-
og grunnskóla og frístundar til ýmiss konar fræðslu í   náttúruperlunni í Elliðaárdal. Önnur Vísindakistan var síðan opnuð nú í vor í Fjölskyldu- og
húsdýragarðinum en hún er hugsuð á sama hátt og kistan í Elliðaárdalnum. Það þarf að skrá fyrir fram notkun á aðstöðinni. Skráning í Vísindakistuna fer
fram á hlekknum: muu.reykjavik.is/visindakistan/

Vísindakistur MÚÚ

Úti er Inni
Miðstöð útivistar og útináms
Frístundamiðstöðin Gufunesbær
við Gufunesveg
112 Reykjavík

Úti er inni má nálgast á: 
http://muu.reykjavik.is/uti-er-inni/

Ef þú ert ekki á póstlistanum hjá okkur og vilt fá Úti er inni sent til þín þá
endilega hafðu samband: muu@reykjavik.is
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