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Úti er inni 
- Fréttabréf um útinám í Reykjavík 

3.desember 2015 
 

   

  Í ÞESSU TÖLUBLAÐI: 

Ágæti lesandi 
Nú er að koma út rafrænt fréttabréf 
Náttúruskóla Reykjavíkur um útinám. 
Hugmyndin er að það verði gefið út í 
desember, febrúar, apríl og júní, (4  tölublöð 
á ári). Markmiðið er að það komist til sem 
flestra sem sinna útikennslu og útinámi jafnt í 
leikskólum, grunnskólum, frístundaheimilum 
og félagsmiðstöðvum ásamt stjórnendum 
skóla- og frístundastarfs í Reykjavík. 

Fréttabréfið er liður í jafningjafræðslu um 
útinám sem lengi hefur fundist í skóla og 
frístundastarfi borgarinnar sem margir hafa 
komið að og tekið þátt í á undanförnum 
árum, ásamt því að kynna starfsemi 
Náttúruskóla Reykjavíkur og 
frístundamiðstöðvarinnar Gufunesbæjar í 
Grafarvogi. 

 

Þá munu eflaust fylgja með frásagnir og 
myndir frá starfi útikennslukennara. 
Fréttabréfinu er einnig ætlað það hlutverk að 
vera vettvangur þeirra sem vilja segja frá eða 
fræða aðra um útikennslu og útinám. Því væri 
mikill fengur í að fá aðsendar greinar eða 
myndir frá útikennslu eða annað efni sem 
gaman væri að birta. Höfundar greina í 
blaðinu eru einnig tilgreindir og á netföng 
þeirra er lesendum velkomið að senda 
fyrirspurnir sem tengjast efni pistlanna. 

Útinám hentar fyrir öll aldurstig hvort sem 
um er að ræða leik- og grunnskóla, 
frístundaheimili eða félagsmiðstöðvar og 
felur í sér fjölbreytt reynslunám sem æfir 
okkur í að kunna á aðstæðurnar og geta 
brugðist við óvæntum uppákomum. Nýlegar 
rannsóknir sýna að reglubundin útikennsla 
hefur góð áhrif á námsárangur enda er 
útikennsla stöðugt að verða algengari 
kennsluaðferð sem dýpkar og eykur 
fjölbreytni skólastarfsins. Það er því orðið 
„inni“ að vera úti! 

Ritstjóri og ábyrgðarmaður er Ævar 
Aðalsteinsson – verkefnistjóri útikennslu í 
Gufunesbæ og vill hann með þessum orðum 
fylgja fyrsta tölublaðinu úr hlaði. 

 

 

Jafningjafræðsla í útinámi    (Bls. 2)

Helena W. Óladóttir segir frá hóp leik- og grunnskóla-
kennara sem hittast reglulega og miðla þekkingu og 
reynslu. 

 

Náttúruskólinn í Gufunesbæ   (Bls. 2)

Hafsteinn Grétarsson segir frá samstarfi Gufunesbæjar 
og Náttúruskóla Reykjavíkur.  

 

Lesið í skóginn     (Bls. 3)

Ólafur Oddsson segir frá Lesið í skóginn verkefninu sem 
hefur verið í gangi frá þvi 1999.  

 

Útivistarmöguleikar í Gufunesbæ  (Bls. 4)

Nils Óskar Nilsson segir frá því sem hægt er að gera 
þegar komið er í Gufunesbæinn. 

 

Útivistarsvæði í þéttbýli  (Bls. 5) 

Ævar Aðalsteinsson segir frá þróun útivistarsvæða í 
þéttbýli 

 

Svipmyndir frá grenndarsvæðum  (Bls. 6)

Nokkrar myndir og texti frá ýmsum  Grenndarsvæðum 
sem eru í notkun í Reykjavík. 

Það er „inni“ að vera úti! 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 
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Á vegum Náttúruskóla Reykjavíkur hittast 
reglulega hópar leik- og grunnskólakennara 
til að miðla sín á milli þekkingu og reynslu í 
útinámi. Um er að ræða teymi um 
jafningjafræðslu í útinámi en markmið þeirra 
er að auka þekkingu og færni kennara til að 
nýta útinám í starfi með börnum og 
unglingum. 

Margir vilja meina að ein besta leiðin til náms 
sé að læra í og með hópi af jafningjum, fikra 
sig saman eftir nýjum leiðum og nema af 
þeim sem eru í svipuðum sporum og maður 
sjálfur. Það var einmitt það sem vakti fyrir 
fyrsta hópnum sem byrjaði að hittast fyrir 
þremur árum síðan. Þar komu saman 
reynslumiklir eldhugar sem áttu það 
sameiginlegt að brenna fyrir útinámi og vera 
helstu hvatamenn þess að útinám var hluti af 
starfi í viðkomandi skóla. 

 Jafningjateymin hittast sex sinnum yfir 
skólaárið, þrisvar að hausti og þrisvar að vori. 
Hver samverustund er tveggja tíma löng og 
fer alfarið fram utandyra, hvernig sem viðrar. 
Þátttakan er öllum að kostnaðarlausu en 
þeir, sem skrá sig til leiks, skuldbinda sig til 
að sjá um 30 min. vinnustofu eða verkefni 
fyrir hópinn einhvern tímann yfir veturinn. Í 

teymunum hefur miklum fjölda hugmynda 
og viðfangsefna verið miðlað. Margir hafa 
deilt upplýsingum um verkefni sem gefist 
hafa vel í eigin leik- eða grunnskóla, aðrir 
hafa valið að prófa ný verkefni og fá 
leiðbeiningar um hvernig hægt væri að gera 
öðruvísi og/eða betur. Enn aðrir hafa miðlað 
upplýsingum af ráðstefnum innanlands og 
utan, sýnt notkun mismunandi námsgagna í 
útinámi eða leitt faglegar umræður um 
útinám. Fjölbreytnin hefur verið gríðarleg og 
sl. vor var t.d. gefin út verkefnamappa fyrir 
leikskóla með um 70 útinámsverkefnum sem 
leikskólakennarar höfðu deilt sín á milli í 

jafningjateymum. 

 Á síðustu þremur árum hafa hátt í 100 
starfandi leik- og grunnskólakennarar tekið 
þátt í teymum Náttúruskólans. Nýr hópur 
þátttakenda fer af stað í nóvember en þeir 
hópar sem lengst hafa starfað eru á sínu 
fjórða starfsári. Þátttakendur eru sammála 
um að jafningjafræðsluteymi sé sérstaklega 
árangursríkur vettvangur til að efla fagvitund 
kennara og efla samstarf þeirra í milli í 
útinámi. 

 

 

Mikil uppbygging hefur átt sér stað á 
síðastliðnum árum á útivistarsvæðinu við 
Gufunesbæ. Þar er nú kominn vísir að 
skemmtilegum hverfisgarði með góðu rými 
til ýmiss konar samveru íbúa en markmiðið 
með uppbyggingunni er að skapa 
áhugaverðan valkost sem nýtist öllum 
aldurshópum.  Hugað hefur verið sérstaklega 
að aðstöðu til útikennslu og þróunar útináms 
og útivistar í tengslum við frítíma og skóla og 
gert er ráð fyrir að sú þróun haldi áfram í 
samstarfi  Gufunesbæjar og  Náttúruskóla 
Reykjavíkur.  

Gufunesbær hefur verið að taka við 
miðlægum verkefnum frá skrifstofu skóla- og 
frístundasviðs í útinámi, meðal annars 
samningum um grenndarsvæði. Verið er að 
leita leiða hvernig styðja megi enn frekar við 

þau fjölmörgu útináms verkefni sem eru í 
gangi í borginni og hvernig hægt er að gera 
þau sýnileg svo aðrir geti nýtt sér þá 
þekkingu sem þegar er til staðar. Samstarf 
Gufunesbæjar og Náttúruskólans felur í sér 
aukið framboð á námskeiðum í útinámi, 
jafningjafræðslu í leik- og grunnskóla og 
frístundastarfi, þróunar útikennslurýma, 
sjálfbærni í útinámi og tengsl skóla- 
frístundasviðs við önnur svið borgarinnar, 
miðlun námsefnis og verkefna í útinámi, 
aðgengi að sérfræðingum í útinámi ofl.  

Markmiðið er að til lengri tíma litið verði til 
upplýsinga og þekkingarmiðstöð fyrir útinám 
í borginni. Útivistarsvæðið er öllum opið en 
sími fyrir bókanir hópa og aðstoð á  
útivistarsvæðinu er 411–5600. 

Jafningjafræðsla í útinámi 
eftir Helenu W. Óladóttur (helena.oladottir@reykjavik.is) 

Náttúruskólinn í Gufunesbæ 
eftir Hafsteinn Grétarsson   (hafsteinn.h.gretarsson@reykjavik.is) 
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STYKLUR 

 

Útivist í Reykjavík 
Þessi mynd er tekin við Elliðaárnar í Elliðaárdalnum sem er 
fjölsótt útivistarsvæði. Þar eru fjögur Grenndarsvæði eða 
útikennslustofur sem skólar í Ártúnsholti, Árbæjarhverfi, 
Selás og Breiðholti nota. 

 

Aðstaða til útináms  
Í Gufunesbæ hefur verið unnið við að bæta 
útieldunaraðstöðuna. Skjólveggir hafa verið reistir 
umhverfis eldstæðið og ef hann blæs er líka hægt að fá 
skjól í þessu tjaldi sem hægt er að reisa inna 
skjólveggjanna. 

 

Leynirjóður  
Við Gufunesbæ er lítið leynirjóður þar sem hægt er að 
kveikja varðeld o.fl.  

 

 

 

Lesið í skóginn – með skólum hóf göngu sína 
1999 þegar fyrsta námskeiðið var haldið í 
Laugarnesskóla en fyrir þann tíma höfðu 
Guðmundur Magnússon smíðakennari á 
Flúðum og Ólafur Oddsson kynningarstjóri 
hjá Skógrækt ríkisins þróað saman 
námskeiðið „Lesið í skóginn- tálgað í tré“ 
sem gekk út á að tengja saman skógarnám 
með tálgutækninni frá Svíþjóð, ferskar 
viðarnytjar og skógarhirðu.  LÍS- verkefnið er 
systurverkefni erlendra verkefna s.s. Skoven i 
skolen í Danmörku. 

Lesið í skóginn er skólaþróunarverkefni sem 
miðar að því að efla þverfaglegt, samþætt 
skógartengt útinám á öllum skólastigum. 
Samstarfið við Guðmund í Flúðaskóla leiddi 
til þess að stofnað var til þróunarsamstarfs 
um skógartengt útinám á milli LÍS- 
verkefnisins, KHÍ og sjö skóla, sex á 
landsbyggðinni og einn í Reykjavík á árunum 
2002 til 2004. Á sama tíma var unnið að því 
að koma LÍS- verkefninu af stað í Reykjavík 
og Hvassaleitisskóli varð fyrsti skólinn sem 
fékk grenndarskóg og gerði 
samstarfssamning um þróun skógartengds 
útináms. Í dag eru á þriðja tug skóla sem eru 
með samning um grenndarsvæði. 

Nám í grenndarskógi er áhugaverður kostur í 
skólastarfi einkum og sér í lagi vegna þess 
hversu auðvelt er að tengja mörg fög og ólík 
verkefni við skóginn. Börnin læra að 
umgangast náttúruna, bera virðingu fyrir 
henni sem mikilvægri auðlind sem gefur 
okkur súrefni, bindur kolefni, gefur af sér 
viðarafurðir, er fjölbreytt vistkerfi sem hýsir 
m.a. skordýrog fugla og veitir okkur ólíka 
upplifun lita, forma, lyktar, hita, skjóls og 
fjölbreyttra verkefna í nær umhverfi sínu. Í 
nýrri aðalnámskrá er gert ráð fyrir fjölbreyttu 

skólastarfi og styður skógurinn vel við það og 
grunn þætti menntunar í samþættu útinámi. 

Þverfaglegt samstarf LÍS- verkefnisins er afar 
mikilvægur þáttur þar sem Skóla- og 
frístundasvið, menntavísindasvið HÍ, einstakir 
skólar, Umhverfis- og skipulagssvið 
borgarinnar og þá sérstaklega hverfisstöðvar 
og starfsmenn útmerkur sem sjá um einstök 
græn svæði borgarinnar þar sem flestir 
grenndarskógar skólanna eru. Þetta samstarf 
er afar mikilvægt þar sem skólarnir þurfa 
leiðsögn um uppbyggingu á aðstöðu í 
skógunum, skipulag verkefnavinnu nemenda 
við grisjun, gróðursetningu, nýtingu á efni s.s.  
til tálgunar og skapandi verkefna. Með þessu 
þverfaglega samstarfi byggist vonandi upp 
þekking í skólasamfélaginu á skógartengdu 
útinámi sem gerir það léttara og 
árangursríkara. 

 
Beita þarf réttu handbragði þegar tálgað er í tré. 

Mikilvægasti þátturinn í þessu samhengi er 
að til verði einfalt og skýrt verklag fyrir skóla- 
og frístundstarfsfólk við að  leita sér aðstoðar 
vegna grenndarskóga og skógartengda 
útinámsins. Það gerist með því að það viti 
hvert það getur leitað og með hvaða 
verkefni. Æskilegast væri að  hugmyndin um 
„Útinámsmiðstöð í Gufunesbæ“ verði þessi 
miðpunktur og til verði námskrá fyrir 
skógartengt útinám með tengingu við 
einstök aldursstig, fög og samþætt verkefni. 

Lesið í skóginn – með skólum 
eftir Ólafur Oddsson   (oli@skogur.is) 

Í skóginum er margt hægt að gera 
og þegar haustar verða marglit 
laufin ágætis efni í allskonar 
föndur og útikennsluverkefni. 
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Frístundamiðstöðin Gufunesbær hefur um 
árabil verið að bjóða hópum ýmist frá skóla- 
og frístundasviði eða ýmsum 
félagasamtökum upp á fjölbreytta 
afþreyingu á útisvæði bæjarins. Á svæðinu er 
gamall súrheysturn sem nýttur hefur verið til 
bæði ís- og hefðbundins klettaklifurs. Íslenski 
alpaklúbburinn hefur verið samstarfsaðili um 
ísklifrið og hafa hópar á vegum þeirra sem og 
björgunarsveitir á höfuðborgarsvæðinu nýtt 
turninn þegar aðstæður eru fyrir hendi. 

Undanfarið hefur útieldunaraðstaðan í 
lundunum við bæinn verið endurbætt og er 
nú orðið rýmra um gesti auk þess sem 
skjólveggjum hefur verið komið fyrir til þess 
að minnka vind og bæta þannig 
eldunaraðstæður. Lundirnir hafa aðallega 
verið nýttir af grunnskólum hverfisins þ.e. 
heimilisfræðikennurum fyrir matreiðslu, 
myndmenntakennurum til leirbrennslu, 
leikskólum og síðan hópum á vegum 
félagsmiðstöðva og frístundaheimila. Einnig 
hafa hópar sem heimsótt hafa svæðið verið 
að nýta grillaðstöðuna en mögulegt er að 
grilla á þremur stöðum á svæðinu. Hjá 
Hlöðunni er hlaðið kolagrill, við 
Gufunesbæinn er einnig hlaðið kolagrill og 
svo í grillskýlinu er stórt grill sem nýtist 
stórum hópum auk þess sem mögulegt er að 
grilla á eldstæðum í lundunum ef fólk kýs 
það. Hjá grillskýlinu er að finna 

ævintýrahólinn og leikkastalann en það eru 
afþreyingar sem ýta undir fjölbreytt 
hreyfimynstur barna og ungmenna í því skyni 
að auka hreyfiþroska þeirra. 

Hópar sem komið hafa á svæðið hafa einnig 
verið að nýta frísbígolfvöllinn sem er á 
svæðinu en hann telur átján holur og er hann 
eini slíki völlurinn á landinu. Þá er nýlega 
komin upp rathlaupabraut sem hönnuð var í 
samstarfi við Rathlaupafélagið Hekla. 
Rathlaup , eð „Orientering“ er vinsæl 
íþróttagrein í öðrum löndum en er að taka sín 
fyrsu skref hér á landi. 

Þrír strandblaksvellir eru einnig á svæðinu en 
hópar hafa ýmist nýtt völlinn fyrir blak, 
fótbolta eða sem stóran sandkassa með 
ýmsum möguleikum. Hópar hafa einnig nýtt 
hjólabrettaaðstöðu sem er á svæðinu en 
meginþorri þeirra sem nýta það svæði gerir 
það í frístundum eftir venjulegan skólatíma.  

Frístundamiðstöðin hefur verið í samstarfi við 
grunnskóla í hverfinu og komið að 
skipulagningu og útfærslu á útinámi sem 
tengist námsefni aðalnámsskrár 
grunnskólanna. Einnig hefur 
frístundamiðstöðin komið að því að 
skipuleggja ratleiki, þrautabrautir og 
hópefli á útisvæði bæjarins. 

Útisvæðið við Gufunesbæinn er tilvalið til 
leikja og íþróttaiðkunar bæði fyrir stóra og 
smáa hópa og kapp hefur verið lagt á að 
hanna svæði sem hentar vel til afþreyingar og 
frístunda. Svæðið á að vera vettvangur 
tómstunda, menntunar, menningar og 
uppeldis undir handleiðslu hæfra 
starfsmanna. 

 

 

  

NÁNARI UPPLÝSINGAR: 

SÍMI:  

411-5600 

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

Útivistarmöguleikar í Gufunesbæ - Fjölbreytt afþreying 
eftir Nils Óskar Nilsson  (nils@reykjavik.is) 

mailto:nils@reykjavik.is
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Þróun útivistarsvæða er forvitnileg saga. 
Hægt að rekja hana aftur í fornöld en þróun 
nútíma útivistarsvæða og almenningsgarða í 
hinum vestræna heimi hefst með 
upplýsingunni á átjándu öld og upphaf 
friðunar landsvæða um miðja nítjándu öldina. 
Til Íslands koma þessi áhrif seinna eins og í 
mörgu öðru en fyrstu friðanir og umræður 
um friðlýst svæði hefjast á seinni hluta 
nítjándu aldar og komast síðan vel af stað á 
tuttugustu öld. Um miðja átjándu öld hefur 
verið hægt að greina grænar bylgjur sem 
áhrif hafa haft á skipulagða veru fólks úti 
undir berum himni, þar sem hvatt er til að 
vistast annað hvort við manngerðar eða 
náttúrulegar aðstæður. Þetta hefur haft 
samfélagslega þýðingu og mikil áhrif á líf 
fólks í hinum vestræna heimi og 
útivistarsvæðin hafa þar leikið stórt hlutverk 
til að auka aðgengi almennings til 
náttúrulegs umhverfis, bæði á manngerðum 
svæðum sem og í ósnertri náttúrunni svo sem 
í friðlöndum og í þjóðgörðum.  

 Um aldir var lífsbaráttan hörð. Menn 
stunduðu veiðar, landbúnað og sjósókn. Til 
að skiptast á vörum varð fólk að ferðast milli 
staða og búferlaflutningar leiddu til langra 
ferðalaga. Upphaf þessarar þróunar var 
þegar gríðarlegar breytingar verða á högum 
manna með borgarvæðingu og flutningum 
fólks úr sveit í borg og bæi. Rómantíska 
stefnan sem á rætur að rekja til 18. aldar 
hafði gríðarleg áhrif, meðal annars á ferðalög 
fólks, útilíf og útivist í ólíkum myndum. Frá 
þeim tíma er hægt að greina ákveðnar 
breytingar á útivistarhegðun sem kallaðar 
hafa verið grænar bylgjur. Í þeirri fyrstu urðu 
heimspekingar, skáld og listamenn 
rómantíska tímans virkir þátttakendur og 
hvöttu til útivistar í ósnortinni náttúru. 
Eitthundrað árum síðar, í annarri grænu 
bylgjunni upp úr miðri 19. öld, er það 
iðnbyltingin og félagsleg þróun sem mestu 
ræður þegar borgarmenning og skipulagður 
vinnutími og tómstundir verða hluti af 
daglegu lífi fólks á vesturlöndum. Í þriðju 
grænu bylgjunni um 1970 eru umhverfismál 
og friðun náttúrunnar áberandi. Þessar 
grænu bylgjur hafa áhrif á það að menn fara 
að líta á landkosti, náttúru og landslag ekki 
eingöngu með landbúnað í huga. Þessar 
bylgjur eru merkir áfangar í sögunni og nú 
blasir við sú staðreynd að útivist er orðin ein 
af þeim vinsælu frístundagreinum sem 
stundaðar eru í heiminum í dag. Ísland er þar 

engin undantekning en þróunin hérlendis var 
í byrjun mun hægari og hlutirnir gerðust 
talsvert síðar en í þeim löndum Evrópu sem 
voru uppspretta upplýsingarinnar og hinna 
rómantísku áhrifa. 

Hugtakið útivistarmenning, sem á að túlka 
þau áhrif sem útivistin hefur á samfélagið, 
hefur ef til vill ekki verið augljós á Íslandi. En 
þegar betur er að gáð hafa þessir erlendu 
straumar og erlend áhrif haft mikið að segja í 
okkar þjóðfélagi með bæði félagslegum og 
einstaklingsmiðuðum hætti. 
Almenningsgarðar og útivistarsvæði eru hluti 
af þessari útivistarmenningu og er 
forvitnilegt að skoða hvernig sá angi útilífs 
okkar Íslendinga hefur þróast. 

Hægt er að rekja sögu almenningsgarða og 
útivistarsvæða á Íslandi aftur til 19. aldar og 
er það merkilegt hvernig þessi þáttur 
mannlífsins hefur haft áhrif og orðið hluti af 
þeim lífsgæðum sem við viljum flest hafa og 
búa við. Almenningsgarðar og opin græn 
svæði í Evrópu eiga sér mun lengri sögu. 
Flestir þeirra rekja upphaf sitt til einkagarða 
eða veiðilendna aðalsfólks eða garðarnir voru 
skipulagðir þegar borgirnar stækkuð út fyrir 
hina fornu borgarmúra sem víðast hvar 
afmörkuðu miðaldaborgirnar. Erlendis hafa 
útivistarsvæði víða verið flokkuð eftir 
ákveðnu kerfi sem tekur mið af hlutverki og 
gildi svæðisins. Miðað við þá flokka er ekki til 
nein ákveðin flokkun eða staðlaðar 
merkingar á íslenskum almenningsgörðum 
og útivistarsvæðum. Þar mætti bæta úr, en 
þó má nefna að aðgengi fatlaðra hefur verið 
skráð á nokkrum útivistarsvæðum.  

 

 

STYKLUR 

 

Hvar er þetta? 
Grenndarsvæði Langholtsskóla er hluti af 
almenningsgarði í Laugardal. Þar eru stórar flatir og há 
tré enda hverfið byggt fyrir nokkrum áratugum. 

 

Hvar er þetta? 
Í Laugardalnum er Grasagarðurinn. Hann er einn stærsti 
skipulagði skrúðgarður í Reykjavík með vel snyrtum 
grasflötum. Þar finnst mikill fjöldi ólíkra jurta, 
blómplöntur og trjágróður. 

 

Hvar er þetta? 
Elliðaárdalurinn  er fjölbreytt útivistarsvæði í austur-
hluta borgarinnar. Elliðaárnar, sem eru friðaðar 
stangveiðiár, renna um dalinn frá Elliðavatni og til sjávar 
í Elliðavogi. Mörg íbúðahverfi liggja að dalnum og nýta 
íbúarnir hann mikið til útiveru. 

  

Útivistarsvæði í þéttbýli 
sögulegt yfirlit um almenningsgarða og græn svæði 
eftir Ævar Aðalsteinsson  (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 
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Það var á uppahafsdögum Norðlingaskóla á 
skólaárinu 2005 - 2006 að farið var mikið í 
gönguferðir til að kynnast hverfinu sem var í 
uppbyggingu. Vegna þess að skólinn og 
hverfið var nýbyggt var markmiðið annars 
vegar að hrista saman hópinn sem allt voru 
nýir nemendur og þekktust lítið sem ekkert 
innbyrðis og hinsvegar að nemendur lærðu á 
umhverfi sitt sem var þeim framandi þar sem 
um nýtt hverfi var að ræða. Það var rambað 
fyrir tilviljun að lundi nokkrum þarna í 
grenndinni og við blasti afskaplega þreytt 
hlið en þar fyrir innan yndislega falleg 
trjágöng.  

Af einskærri forvitni fikraði hópurinn sig 
lengra inn í lundinn og þegar inn var komið 
var þar að finna þrjú sumarhús öll illa farin. 
Eftir þessa fyrstu ferð í lundinn var kominn 
mikill hugur í mannskapinn að skoða frekari 

möguleika á að nýta lundinn til kennslu. Til 
að fá frekari upplýsingar um lundinn var haft 
samband við skipulagsráð borgarinnar og 
fleiri aðila. Sumarhúsin voru fjarlægð en 
lundur þessi sem áður var í eigu Björn 
Ófeigssonar útgerðarmanns hlaut nafnið 
Björnslundur. Margar tegundir trjáa og 
plantna er að finna í lundinum og er ýmist um 
að ræða plantaðan eða villtan gróður. Elstu 
trén eru frá árinu 1937. 

Þess má geta að Norðlingaskóli fékk styrk frá 
Menntamálaráðuneytinu til að hanna 
útikennslustofu í Norðlingaholtinu (heimild af 
heimasíðu Norðlingaskóla - 
http://www.nordlingaskoli.is/starfsfolk/bjorn
slundur/sagan.html 
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Frístundamiðstöðin Gufunesbær 
við Gufunesveg 
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Svipmyndir frá Grenndarsvæði í Reykjavík 
Björnslundur í Norðlingaholti 
eftir Ævar Aðalsteinsson  (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

Í útikennslu er þýðingarmikið að geta látið nemendurna 
setjast niður til að vinna verkefni, tala saman um 
upplifunina eða finna fyrir samkennd og nánd í nýju 
umhverfi. Í Björnslundi eru þessir bekkir sem hægt er að 
breiða yfir segl eða plast yfirbreiðslu. 

Útikennslustofa, útileikhús eða „varðeldalaut“ er í 
Björnslundi. Þar er hægt að vera með stóran hóp og 
hafa dagskrá þar sem allir sjá og heyra vel. 

Skjólveggir úr náttúrulegu efni fara vel á 
útikennslusvæðinu. Þeir koma oft að góðum notum ef 
þarf að vinna verkefni eða vinna með efni sem gæti fokið 
burt. 

Eldstæði og útieldun er ómissandi hluti af góðu 
útinámssvæði. Eldstæðið í Björnslundi er frekar ílangt 
og því geta margir setið við „langeldinn“ og eldað og 
grillað. 

Gömlu trjágöngin sem vörðuðu leiðina  upp að 
sumarbústaðnum standa enn og setja skemmtilegan 
svip á svæðið. 

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  

http://www.nordlingaskoli.is/starfsfolk/bjornslundur/sagan.html
http://www.nordlingaskoli.is/starfsfolk/bjornslundur/sagan.html
mailto:uti@gufunes.is
http://www.gufunes.is/

