
ÚTI ER INNI - FRÉTTABRÉF UM ÚTINÁM Í REYKJAVÍK 2016 Tölublað 2  
 

 

 

 

Úti er inni 
- Fréttabréf um útinám í Reykjavík 

8.apríl 2016 
 

   

  Í ÞESSU TÖLUBLAÐI: 

Ágæti lesandi 
Í starfi Náttúruskóla Reykjavíkur í Gufunesbæ 
hefur verið mikið að gera að undanförnu og 
líf og fjör í vetur. Vel heppnuð námskeið, opin 
dagskrá og skipulagðar heimsóknir leik og 
grunnskólabarna ásamt kennurum, hefur sett 
svip sinn á síðustu mánuði. Allt miðar að því 
að styðja við útinám og útikennslu og efla 
kennara í viðleitni þeirra til að stunda hana.  

 

Stöðug þróun og uppbygging hefur verið 
undanfarin ár á útivistarsvæði Gufunesbæjar 
og starfsemi tengdu því. Samhliða 
uppbyggingunni hafa komið betur í ljós þau 
tækifæri sem felast í því að stofna miðstöð 
útináms undir hatti frístundamiðstöðvar-
innar. Miðstöðin gæti verið hugsuð sem 
fræðslusetur og vettvangur menntunar 
útináms og jafningjafræðslu í samstarfi við 
Náttúruskóla Reykjavíkur.  

Jörðin Gufunes var stórbýli og kirkjujörð um 
aldir en frístundamiðstöðin Gufunesbær 
hefur verið starfrækt á staðnum síðan 1998. 

Samkvæmt deiliskipulagi frá árinu 2010 er 
svæðið við bæinn skilgreint sem 
borgargarður og er því í góðum félagsskap 
t.d. Elliðaárdals, Öskjuhlíðar og 
Hljómskálagarðs. Borgargarðar eru stór græn 
svæði og gegna lykilhlutverki sem 
útivistarsvæði í Reykjavík og setja mikinn 
svip á borgarlandið. Í flestum borgargörðum 
má finna sambland af upprunalegri náttúru 
og manngerðu umhverfi eins og á 
Gufunessvæðinu.  

Reykjavíkurborg hefur nýlega auglýst eftir 
þátttakendum í forval fyrir lokaða 
hugmyndasamkeppni um skipulag 
Gufunessvæðisins í Grafarvogi. Innan þess 
svæðis sem um ræðir fellur Gufunesbærinn 
og lóð Áburðarverksmiðjunnar. Samkeppnin 
er haldin í samstarfi við Félag íslenskra 
landslagsarkitekta. Hugmyndasamkeppnin 
gengur út á að kalla eftir hugmyndum að 
skipulagi og hönnun, sem er í samræmi við 
meginstefnu í gildandi aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010 – 2030.  

Því er mjög mikilvægt að fá  hugmyndir og 
raunhæfar tillögur um framtíðarþróun 
svæðisins þar sem tekið er mið af lýðheilsu 
og heilseflandi starfsemi. Slík nálgun er í dag 
ákveðið leiðarljós í starfseminni og spennandi 
að fylgjast með hvernig sú  þróun  verður í 
framtíðinni. 

 

 

 

Fagnámskeið vorönn 2016    (Bls. 2)

Ævar Aðalsteinsson segir frá fagnámskeiðum sem verða 
í boði á vorönn. 
 
 
 
 
 

 
 

Veturinn kveður og vorið heilsar  (Bls. 3)

Mörg hundruð börn ásamt kennurum komu í vetrardag-
skrána í Gufunesbæ.  
 
 
 
 
 

 

 

Rathlaup-Töff, magnað og lærdómsríkt   (Bls. 4)

Rathlaup er eins konar ratleikur þar sem markmiðið er 
að finna merki sem hafa verið sett upp og nota til þess 
sérstakt kort sem sýnir hvar er hægt að finna merkin. 
Íþróttin er frábær tenging við útinám og útikennslu. 

 

 
Útivistarsvæði í þéttbýli            (Bls. 5-6)

Skipulag útivistarsvæða þarf að taka mið af þörfum 
fólks, ólíkum útivistargreinum, aðgengi og 
áhugamálum. Því þurfa útivistarsvæðin að fá að þróast 
og dafna samhliða breyttri notkun. 

 

Gufunesbær – byggjum upp miðstöð útináms 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 
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Námskeiðin eru fyrir alla kennara og leiðbeinendur sem vilja dýpka skilning á tilteknu efni. 
Hentar vel til að þróa útinám og hvetja kennara til að stunda útikennslu og vettvangsferðir með 
skólabörnum. Áhersla er lögð á grunnatriði viðfangsefnisins og hvernig það birtist okkur í nær 
umhverfinu til þess að nýta og nálgast með nemendum. Kennarar verða öruggari á 
kennsluaðferðum og framsetningu kennsluefnisins. Útikennslan verður hnitmiðuð og auðveldar 
kennaranum að staðfæra kennsluna.  Um er að ræða fimm námskeið á vorönn 2016. 

Jarðfræði – kennari Jóhann Ísak Pétursson, jarðfræðikennari í MK og Leiðsöguskólanum. 

Markmiðið er að nemendur fái fræðslu og öðlist þekkingu á jarðfræði nær umhverfisins, 
náttúrulegum fyrirbærum og geti tengt þekkinguna við fræðslu í vettvangsferð með nemendum. 
Námskeiðið fer fram í Gufunesbæ ásamt stuttri vettvangsferð í í seinna skiptið.                                                             
Dagsetning:  fimmtudagur 14. apríl og mánudagur  18. apríl. 15.00 – 17.00. 

Skógfræði  - skógartengt útinám – Úlfur Óskarsson, kennari við Landbúnaðarháskóla Íslands. 

Stöðvafræðsla í skógartengdu útinámi. Sjálfbærniþættir í skógartengdu útinámi. Lífríki og 
vistfræði skógarins. Hvernig myndast skógur. Námskeiðið fer fram í Gufunesbæ ásamt stuttri 
vettvangsferð í í seinna skiptið.  
Dagssetning : mánudagur 2. maí og mánudagur 9. maí. 15.00 – 17.00 

Veðurfræði – kennari: Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur. 

Markmiðið er að nemendur fái fræðslu og öðlist þekkingu á veðurfyrirbærum og ýmsu sem 
tengist breytingum í loftslagsmálum. Námskeiðið fer fram í Gufunesbæ ásamt stuttri 
vettvangsferð í í seinna skiptið. 
Dagsetning: fimmtudagur 19. maí og þriðjudagur 24. maí. 15.00 – 17.00 

Útieldun fyrir lengra komna – kennari Guðmundur Finnbogason matreiðslukennari og 

forstöðumaður Útilífsmiðstöðvar skáta á Úlfljótsvatni. 
Að kveikja bálið, mynda orku sem bæði hitar mat og drykk og vermir umhverfið er hluti 
viðfangsefnisins. 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 17. maí og mánudagur 23. maí. 15.00 – 17.00 

Fuglafræði – kennari Snorri Sigurðsson á umhverfissviði Reykjavíkur.  

Hverfisfuglinn heitir verkefnið – námskeiðið er um fuglaskoðun í borginni. Hvernig opna ég augu 
nemendanna fyrir fuglum í nær umhverfi okkar. Hvað hentar fyrir hvaða fugl og hvar vill hann 
vera. Námskeiðið fer fram í Gufunesbæ og í innri hluta Grafarvogs.  
Dagsetning: miðvikudagur 25. maí og fimmtudagur 26. maí  15.00 – 17.00 

 

Upplýsingar: 411-5600 og á www.gufunes.is 

 Skráning á uti@gufunes.is 

 

 

 

 

Stiklur 

 

Sum útikennslusvæðin eða Grenndarsvæðin hafa 
lítinn sem engan skóg. Þessi mynd er frá einu af nýrri 
hverfum borgarinnar. Myndin er frá Úlfarsárdal þar 
sem Úlfarsáin liðast niður graslendið á leið sinni til 
sjávar í Blikastaðakró.  

 

Mikið vetrarríki var í Gufunesbæ í kringum 
áramótin. Hér er Grillskýlið og grenitrén, þar 
sem litla Leynirjóðrið er, komin í vetrarbúning. 
Myndin var tekin 3. desember 2015. 

 

 

 

Fagnámskeið vorönn 2016 – Útinám Gufunesbæ 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

Athugið !  

Uppselt er á öll Örnámskeiðin sem í boði eru á þessari önn. 

http://www.gufunes.is/desktopdefault.aspx/tabid-170/
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Í vetur hefur frístundamiðstöðin Gufunesbær 
staðið fyrir fjölbreyttri dagskrá fyrir 
frístundaheimili, leikskóla og yngri deildir 
grunnskólans. Í kringum jólin og áramót 
einkenndist dagskráin af jóla- og 
áramótaþema þar sem jólasögur voru lesnar, 
genginn var jólastígurinn eða jólasveinar 
kíktu í heimsókn. 

Skömmu eftir jól og áramót tók síðan 
vetrardagskráin við en hún var þríþætt þar 
sem hópar gátu óskað eftir að ganga 
vetrarstíginn, fara í álfa- og huldufólksgöngu 
eða búa til ís. Starfsmenn Náttúruskóla 
Reykjavíkur í Gufunesbæ undirbjuggu 
vetrardagskrána og kom þá í góðar þarfir 
nýkomið beltahjól við ýmsar framkvæmdir 
sem tengdust dagskránni. 

Vetrarstígurinn fól í sér gönguferð eftir 
merktri leið um svæði Gufunesbæjar. Á 
leiðinni leystu hóparnir fjögur skemmtileg 

verkefni sem tengdust skammdeginu. 
Verkefnin fjölluðu um Þorrann, listaverk úr 
náttúrunni og svo fengu hóparnir að heyra 
stutta skammdegissögu. Auk þess fengu 
hóparnir að spreyta sig á skemmtilegum 
verkefnum eins og til dæmis að fara í mjög 
nýstárlegan eltingaleik þar sem þátttakendur 
urðu að halda sig á sérstökum brautum sem 
merktar höfðu verið í snjóinn. Þessi þraut er 
kölluð snjóhjól og sést vel á meðfylgjandi 
teikningu. 

 

Í álfa- og huldufólksgöngunni fóru hóparnir í 
stutta gönguferð og heimsóttu 
huldufólksbyggðina í Gufunesi. 
Huldufólksbyggðin er í skemmtilegu 
stórgrýtisholti syðst á útivistarsvæðinu. Til að 
komast þangað varð að ganga yfir mátulega 
hættulega en spennandi brú sem lá yfir 
votlent svæði á leiðinni í huldufólksbyggðina.  

Ísgerðin fól í sér að hóparnir bjuggu til ís frá 
grunni með því að blanda saman rjóma, 
mjólk, sykri og bragðefnum. Blöndunni var 
síðan komið fyrir í sterkum plastpoka sem 
kólnaði vegna efnafræðilegra áhrifa frá 
ísmolum og salti. Ísgerðin átti sér stað undir 
berum himni. 

 

Mörg hundruð börn ásamt kennurum komu í 
vetrardagskrána í Gufunesbæ. En nú er vorið 
að heilsa með nýjum og spennandi 
verkefnum. Í Gufunesbæ erum við  þegar 
byrjuð að taka á móti bókunum á svæðið 
núna í vor en í gegnum árin hafa skólar, 
leikskólar og frístundaheimili verið duglega 
að kíkja til okkar í ýmis konar dagskrá. Við 
hvetjum þá hópa sem ætla sér að heimsækja 
okkur með hækkandi sól til að panta 
tímanlega þar sem dagarnir fyrir sumarfrí eru 
oft þétt setnir gestum. 

 

 

Veturinn kveður og vorið heilsar í Gufunesbæ 
eftir Nils Óskar Nilsson (nils@reykjavik.is) 
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Gufunesbæ hefur nú verið sett upp 

rathlaupabraut sem er opin fyrir allann 

almenning. Eina hjálpartækið sem þú þarft er 

kort af svæðinu sem sýnir hvar er hægt að 

finna merkin sem er búið að setja upp..  

 

Rathlaup er eins konar ratleikur þar sem 

markmiðið er að finna merki sem hafa verið 

sett upp og nota til þess sérstakt kort sem 

sýnir hvar er hægt að finna merkin.  

Fyrir um sex árum var stofnað félag utan um 

íþróttina rathlaup sem eru mikið stundað á 

Norðurlöndunum. Félagið nefnist 

Rathlaupafélagið Hekla. Frá því félagið var 

stofnað hefur það haft það að markmiði að 

kynna íþróttina hér á landi og halda úti opnum 

æfingum.  

 

Árið 2015 hóf félagið uppsetningu á föstum 

rathlaupabrautum sem varða teknar í notkun 

nú á vormánuðum. Fyrsta brautin er eins og 

áður sagði í Gufunesbæ og opin öllum hvenær 

sem er. Hægt verður að nálgast kort á netinu 

eða í gegnum símann á rathlaup.is og á 

skrifstofu Gufunesbæjar. Af þessu tilefni 

verður haldið upp á alþjóðlegan rathlaupadag 

11. maí 2016 á rathlaupasvæðinu í 

Gufunesbæ. 

 

Kortakunnátta er mikilvægur hluti af námskrám 

skóla og kennarar þurfa aðstoð með 

kennslugögn. Í því skyni hefur verið þýdd sænsk 

bók sem nefnist: 

“Töff, magnað og lærdómsríkt”  

sem kennslu- og verkefnabók fyrir 

grunnskólakrakka á aldrinum 6- 12 ára. Bókin er 

ræfræn og aðgengileg öllum hér: 

"Töff, magnað og lærdómsríkt" 

 

Bókin er hluti af samstarfsverkefni 

Rathlaupafélagsins Heklu, Gufunesbæjar og 

nokkurra grunnskóla og nefnist verkefnið “skóla-

sprettur”. Það felur í sér að gerð verða 

nákvæm kort af skólalóðum þannig að 

kennara geti þjálfað rötun á 

skemmtilegan og spennandi hátt í 

skólastarfinu.  

 

Vonandi er að flestir skólar verði farnir að 

stunda áhugaverða rötunar- og 

kortakennslu á næstum árum og 

rathlaupafélagið er tilbúið til að styðja 

við kennara og útvega þau hjálpargögn 

sem til þarf til þess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rathlaup - Töff, magnað og lærdómsríkt 
eftir Gísla Örn Bragason (gbragason@gmail.com) 

 

http://np.netpublicator.com/netpublication/n32355349
mailto:gbragason@gmail.com
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Í desember hefti fréttablaðsins Úti er Inni var 

fjallað um þróun útivistarsvæða. En hver 

hefur verið uppbygging þeirra og notkun á 

Íslandi? Í þessari grein verður fjallað um ólík 

svæði og hugsanlegum ástæðum fyrir því.  

Það er greinilegt að fólk sem bjó í þéttbýli 

hefur snemma sótt í náttúrulegt umhverfi í 

leit að slökun og jafnvægi ásamt þeirri 

upplifun sem því fylgir að vera virkur og 

hreyfa sig úti undir berum himni við 

náttúrulegar aðstæður. Því má spyrja hvort 

menn hafi jafnvel í fornöld fundið fyrir 

jákvæðum áhrifum náttúrunnar á heilsu og 

líðan, sérstaklega á þeim stöðum þar sem 

náttúrutenging var mikil. Með þá vitneskju 

eða hugmynd í farteskinu er eðlilegt og 

sjálfsagt að góður aðgangur að náttúrulegu 

útivistarumhverfi sé hluti af 

grundvallarlífsgæðum í okkar daglega lífi.  

Viðfangsefni útivistarfólks þróast og áhrif frá 

öðrum löndum, nýjar greinar, ný þekking og 

útivistarsvæði koma til sögunnar. Til þess að 

útivistarsvæði verði alltaf vel sótt og lögð sé 

áhersla á nýtingu þeirra í stað stórra 

mannlausra svæða þarf að líta á málin frá víðu 

sjónarhorni. Skipulagið þarf að taka mið af 

þörfum fólks, ólíkum útivistargreinum, 

aðgengi og áhugamálum. Í stuttu máli sagt – 

það þarf að gera útivistarsvæðin þannig úr 

garði að fólk vilji koma þangað og njóta 

náttúrunnar með áhugamálum sínum eða í 

hvíld. Því er líka nauðsynlegt að huga betur að 

tengingu milli frístunda og skólastarfs með 

því að hafa útinámshugtakið til hliðsjónar. 

Útinámið getur dýpkað og hvatt til útivistar 

ásamt ákveðinnar og uppbyggilegrar 

notkunar á útivistarsvæðum. 

Ólík svæði 

Þessi þróun er í raun stutt á veg komin á 

Íslandi. Til að gefa lesendum fréttabréfsins 

hugmynd um fjölbreytnina þá verður fjallað 

um tvö ólík útivistarsvæði á 

höfuðborgarsvæðinu. Svæðin eru manngerð í 

mismiklum mæli. Öðru svæðinu hefur verið 

umbylt og það hannað frá grunni með 

landmótun, meðan hitt svæðið sem fjallað er 

um er bæði manngert og náttúrulegt. Líta má 

á svæðin sem fulltrúa ákveðinnar gerðar af 

útivistarvæðum.  

Gufunes 

Frístundamiðstöðin Gufunesbær var stofnuð 

haustið 1998 og er rekin af Skóla- og 

frístundasviði Reykjavíkur. Eitt af 

upphaflegum markmiðum í starfi 

Gufunesbæjar var að stuðla að samheldni 

íbúanna í hverfinu og taka þátt í samstarfi og 

samskiptum við ýmsa aðila, bæði innan og 

utan hverfis. Aðstæður í „sveitinni“ í Gufunesi 

eru mjög góðar til iðkunar útivistar. Svæðið í 

heild er skilgreint sem borgargarður í 

skipulagi Reykjavíkur. Á svæðinu er m.a. 

gamli bóndabærinn í Gufunesi, Hlaðan og 

súrheysturninn sem nýttur er til veggjaklifurs 

og auk þess er folfvöllur, rathlaupsbraut og 

hjólabrettapallar á túnunum við Gufunesbæ. 

Þá er þar strandblakvöllur úr ósviknum 

skeljasandi, nýbyggður klifurkastali og góð 

aðstaða til útieldunar. Túnin og umhverfi 

Gufunesbæjar eru tilvalin til leikja og 

íþróttaiðkunar. Staðurinn er hannaður með 

það að markmiði að bjóða upp á fjölbreytta 

aðstöðu til útivistar án þess að ólíkar greinar 

trufli hver aðra. Hér er í þróun staður sem 

gæti staðið undir nafni sem útivistarmiðstöð 

og frístundagarður. Enn er nóg af ónýttu landi 

og skipulag svæðisins í mótun. Uppbygging 

þjónustu í frístundum er ein af kröfum 

nútímans og því vill Gufunesbær sinna. Þar á 

að vera vettvangur tómstunda, menntunar, 

menningar og uppeldis. 

Öskjuhlíð 

Öskjuhlíð er skilgreind sem borgargarður 

samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur og er 

áhugavert útivistarsvæði með fjölbreytilegu 

náttúrufari, merkilegum jarðminjum, mikilli 

skógrækt og einstökum jarðmyndunum og 

mannvistarminjum frá stríðsárunum. 

Öskjuhlíðin er afar vinsælt útivistarsvæði 

sökum nálægðar sinnar við miðbæ 

Reykjavíkur og í og við Öskjuhlíð fer fram 

fjölbreytt tómstundastarf. Þar má nefna 

siglingastarfsemi og aðstaða til sjósunds í 

Nauthólsvík, reglulegar rathlaupsæfingar um 

skógarsvæðin, hjólreiðaþrautir og fjölbreyttar 

hlaupaleiðir auk þess sem Öskjuhlíðin er 

vettvangur fuglaáhugamanna. Þá eru í 

Öskjuhlíð staðsett fimm grendarskógarsvæði 

fyrir útinám. Öskjuhlíð er mjög heppileg til 

útivistar enda fjölsótt. Þar hefur skógurinn 

mikið aðdráttarafl og nálægð við sjóinn gerir 

svæðið fjölbreytt. Þar er engin bílaumferð 

leyfð og eykur það nándina við náttúruna og 

stígakerfi svæðisins er skemmtilega flókið.  

Útivistarsvæði í þéttbýli  
Íslensk útivistarsvæði – uppbygging þeirra og notkun 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

(framhald á næstu síðu) 
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Engin hestamennska er leyfð í Öskjuhlíð. Þá 

eru á svæðinu aðsetur félagasamtaka sem 

gerir það að verkum að mikil umferð er um 

svæðið auk þess sem margir fara um hjóla- og 

göngubraut sem liggur á bökkum Fossvogs 

og sér til þess að stöðugur straumur fólks er 

inn á  svæðið. Á þröngum stígum hafa 

hjólreiðamenn þurft að vara sig á gangandi 

fólki og víða mætti eftirlit og umhirða vera 

betri í skóginum.  

 Bæði útivistarsvæðin sem hér hafa verið 

nefnd eru dæmi um fjölbreytt og vel nýtt 

útivistarsvæði. Forvitnilegt er að velta fyrir sér 

nokkrum atriðum sem tengjast þeim og geta 

þess sem einkennir þau umfram annað. 

Öskjuhlíð er gamalt útivistarsvæði og þar 

hefur orðið mikil breyting á skipulagi, 

stígagerð og fleiru á liðnum áratugum. 

Gufunesbær er aftur á móti nýrra svæði, 

byggt á gömlu öskuhaugunum. Á þessum 

útivistarsvæðum  er umferð vélknúinna 

ökutækja bönnuð að mestu. Umferð 

gangandi fólks og hlaupandi er langalgengust 

en hjólreiðar eru þó leyfðar og hafa aukist 

mikið.  

Í næsta fréttabréfi verður fjallað um 

Elliðaárdal og útivistarsvæði Mosfellsbæjar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úti er inni 
- Fréttabréf um útinám í Reykjavík 

 

 

 

Frístundamiðstöðin Gufunesbær 
við Gufunesveg 

112 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  

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

