ÚTI ER INNI – FRÉTTABRÉF UM ÚTINÁM Í REYKJAVÍK

SEPTEMBER 2018 Tölublað 3

ÚTI ER INNI – FRÉTTABRÉF UM ÚTINÁM Í REYKJAVÍK | Tölublað 3

bls.2

Staðbundið útinám SBÚN– frábær aðferð við útinám
eftir

Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is)

Útikennsla er eins og allir vita mjög fjölbreytt kennsluaðferð sem getur tekið á sig
ýmsar myndir og notað allskonar aðferðir við ólík viðfangsefni. Innan
útinámsfræðanna hefur Staðbundið útinám (SBÚN) (e. Place Baced Outdoor
Education) fundist í langan tíma, en ef til vill ekki verið ofarlega í þeim
áhersluþáttum sem mest eru ræddir og framkvæmdir. SBÚN hefur það að
markmiði að skoða þann stað og þá stund þegar kennslan fer fram. Viðfangsefnin
geta því verið fjölmörg. Enda má segja að hver staður hefur sína sögu og sérkenni
sem staðbundið útinám nýtir.
Við fyrstu sýn virðist SBÚN taka ákveðna þætti úr starfi leiðsögumanna og
landvarða. Til að útskýra það má segja að starf leiðsögumannsins byggist á rötun og
þekkingu á staðháttum og sögu þeirra staða sem ferðast er um (e. location Guide).
Starf landvarða snýst aftur á móti um að taka á móti gestum á ákveðnu og
afmörkuðu svæði og geta á fræðilegan hátt sagt frá því sem fyrir augu ber í
náttúrunni og í umhverfinu (environmental interpretation). Þessar aðferðir skarast
því að einhverju leiti við hugmyndafræði SBÚN nema að því leiti að í útinámi viljum
við að gagnvirkt nám fari fram, reynslunám og upplifun sem nemandinn fær í
kennslustundinni.
Útikennslukennarar nota jafnan nærumhverfið til kennslunnar og kostur ef ekki þarf
að fara um langan veg og grenndarsvæði er í boði. En það væri frábær viðbót að
stunda líka vettvangsferðir og heimsækja áhugaverða staði, kafa á djúpið í sögu,
náttúrufari og umhverfi staða, þar sem fortíð, nútíð og framtíð er fléttað inn í
viðfangsefnið. Þá fæst innihaldsríkt námsefni sem auðvelt er að tengja við
námsskrá og framvindu í leik- og grunnskólastarfi. Verkefnavinna og annað þessu
tengt kæmi síðan í kjölfarið.
Nýlega tók sá sem þetta ritar þátt í 10 eininga sumarnámskeiði sem haldið var á
vegum Menntavísindasvið HÍ þar sem viðfangsefnið var Staðbundið útinám
(SBÚN). Þetta var samstarfs og tilraunaverkefni þar sem þátt tóku bæði íslenskir og
erlendir kennarar og nemendur. Að þessu sinni var þema námskeiðsins sjórinn,
sjómennska og lífið við ströndina. Þetta námskeið tókst vel og var gott dæmi um
það hvernig hægt er að breyta aðferðum SBÚN á frumlegan og gagnvirkan hátt. Má
því segja að allt okkar umhverfi, manngert sem náttúrulegt, er í boði og að
endalausir möguleikar felast í aðferðinni.
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Íþrótta og útivistardagur í Ártúnsskóla
eftir

Önnu Sigríði Skúladóttur, kennara (anna.sigridur.skuladottir@rvkskolar.is)

Þann 5. september sl. var íþrótta og
útivistardagur
hjá
okkur
í
grunnskóladeild
Ártúnsskóla.
Í
Ártúnsskóla
hefur
verið stunduð
útikennsla í mörg ár og börnin eru því
vön að taka þátt í svona dagskrá. Að
tengja saman íþróttir, hreyfingu og
útiveru er frábær aðferð til að fá
fjölbreytni í skólastarfið. Allir kunna vel
að meta slíkt uppbrot á venjulegum
skóladegi og allir taka þátt.
Göngum í skólann og íþróttahringekja
Dagurinn hófst á setningu verkefnisins
,,Göngum í skólann" sem allir höfðu
gaman af að taka þátt í. Frá kl. 10.00 tók
svo við íþróttahringekja þar sem
nemendur fóru á milli stöðva í
aldursblönduðum hópum. Verkefnin voru
fjölbreytt og skemmtileg og veðrið lék
við okkur. Meðal verkefna voru m.a.
hlaupahjólaþraut,
boltaæfingar,
þrautabraut, kubbspil, dans og „Tarzan“
frumskógaþrautir.
Dr.Bike mætti á svæðið
Dr. Bike kom í heimsókn og fór yfir hjól
og hjólareglur með nemendum og við
leituðum að bangsa í náttúrunni. Á
íþróttadegi reynir á samvinnu nemenda
og eldri nemendur eru einstaklega lagnir
við að aðstoða yngri nemendur skólans í
gegnum
verkefnin.
Annars
tala
myndirnar sínu máli.

bls.3

ÚTI ER INNI – FRÉTTABRÉF UM ÚTINÁM Í REYKJAVÍK | Tölublað 3

bls.4

Unglingar úr Grafarvogi fóru í 3 daga hálendisferð á hjólum
eftir

Ingu Láru Björnsdóttur (inga.lara.bjornsdottir@reykjavik.is)

,, Þvílíkt og annað eins ævintýri!!“ Áskorun og erfiði. Vont veður og vegleysur
Í byrjun júlí sl. fór hópur unglinga á vegum félagsmiðstöðva í Grafarvogi í
þriggja daga og tveggja nátta hjólaferð upp á Fjallabak. Þetta var spennandi
tilraun og viðbót við félagsmiðstöðvarstarfið. Útivist er frábær aðferð til að
starfa og ná til unglinga og nokkurra daga samvera eykur gildi svona starfs
með samfellunni sem næst í dagskránni og samverunni.
Lagt var af stað á þrem bílum, einn þeirra var svo skilinn eftir þegar hann
dreif ekki lengra. Þar byrjaði hjólaævintýrið, átta unglingar hjóluðu ásamt
starfsmönnum 24 km í átt að Hungurfitjum, en þar er skáli sem gist var í.
Þegar þangað var komið hófst massífur undirbúningur fyrir kvöldmatinn sem
var ekki af verri endanum. Kótelettur af grillinu voru góð undirstaða fyrir það
sem í vændum var.
Á öðrum degi sem varð sannkallaður ævintýradagur var stefnan sett inn að
Nafnlausa Fossinum eftir góðan hafragraut í morgunmat. Það voru um það
bil 18 km. Þaðan var planið að ferja þreytta fætur til baka á einum bílnum.
Svo fór svo sannarlega ekki þar sem að bíllinn festist í snjóskafli og við tók
rennblautur hjólaleiðangur aftur tók baka í skálann. Þá fengu unglingarnir að
reyna erfiðar aðstæður og sigrast á erfiðleikum en komu aftur í skála
verðurbarin en stolt af afreki dagsins.
Ævintýramennskan var ekki búin, en á þriðja degi byrjaði hópurinn daginn á
því að fara í hjólaferð í nágrenni skálans þar sem þurfti að vaða yfir nokkrar ár
og læki. Á leiðinni var stoppað til þess að grilla sykurpúða og setja á
súkkulaðikex. Smá bleyta í tærnar eftir árnar stoppaði svo ekki nokkra
ofurhuga frá því að hjóla niður í móti í átt til byggða og aftur að bílunum.
Góð hópastemning myndaðist í ferðinni en hvatning og samvinna var
ríkjandi. Unglingarnir mega vera stoltir af sér og öllum þeim stóru sigrum
sem unnust í ferðinni. Þessi ferð, erfiðið og áreynslan var sannarlega þess
virði og allir hlakka til að endurtaka leikinn við fyrsta tækifæri.
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Í leikskólanum Drafnarsteini er farið í „leynigarðinn“ þar læra börnin um unhverfið og náttúruna
eftir Halldóru Sigtryggsdóttur leikskólakennara (halldora.sigtryggsdottir@reykjavik.is)

Í leikskólanum Drafnarsteini er útivera stór þáttur í okkar starfi og
leggjum við áherslu á að börnin fái tækifæri til að styrkja
umhverfisvitund sína. Útivist fléttum við inn í allan leik og starf skólans
m.a. umhverfismennt sem við vinnum markvisst með sem grænfána
leikskóli. Í næstu götu við skólann er lítill almenningsgarður sem við
köllum „leynigarðinn“ og þangað förum við reglulega með börnin.
Þessi staður virkar eiginlega sem útikennslustofan okkar og er frábær
viðbót við leikskólalóðina.

Urðu einhverjar breytingar á

Hvað verður um ruslið?
Síðastliðið haust unnum við í því að kynna fyrir börnunum hvernig
mismunandi efniviður, rusl og drasl eða náttúrulegir hlutir geta verið
„góðir fyrir umhverfið eða vondir“ Til að vinna verkefni þessu tengt
fórum við með elstu börnin í áður nefndan leynigarð og grófum niður í
moldina nokkra hluti sem við vorum búin að ákveða og velja áður en
við héldum af stað. Þetta var plast, bananahýði, pappi, laufblað og ál.
Börnin bjuggu til skilti og merktu staðina þar sem þau grófu hlutina
niður.
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áframhald… Í leikskólanum Drafnarsteini er farið í

Urðu einhverjar breytingar á ruslinu?
Í vor fórum við svo til að grafa þá upp aftur og sjá hvort einhver
breyting hefði orðið á þeim. Við komumst að því að plastið og álið var
nánast eins og þegar við grófum það niður, bara skítugt. Pappinn og
bananahýðið voru mýkri og laus í sér, en laufblaðið áttum við erfitt
með að finna, við töldum okkur hafa fundið það í tætlum þegar við
grófum á þeim stað.

bls.6

„leynigarðinn“

Þetta var gríðarlega skemmtilegt verkefni sem bæði börn og fullorðnir
höfðu mikinn áhuga á, fannst gaman og forvitnilegt að taka þátt í.
Meðfylgjandi myndir tala sínu máli.
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Gufuneseyjan – ævintýri fyrir krakka
eftir

Nils Óskar Nilsson (nils@reykjavik.is)

Frístundaheimilin og félagsmiðstöðvarnar í Grafarvogi nota
útivistarsvæðið í Gufunesbæ jafnan mikið, enda hæg heimatökin og
stutt að fara. Svæðið er líka að verða mjög fínt, gróið og skjólsælt með
hækkandi trjám og aðstöðu bæði til kennslu og afþreyingar. Miðstöð
útivistar og útináms, sem aðsetur hefur í Gufunesbæ, hefur á
undanförnum árum skipulagt fjölbreytta dagskrá fyrir skóla,
frístundaheimili og félagsmiðstöðvar bæði í formi námskeiða,
kennsluverkefna og afþreyingar. Það er því ýmislegt brallað og alltaf
verið að finna ný og skemmtileg verkefni sem sameina útivist við nám
og skemmtun.

Eitt af því sem vel hefur tekist og því verið endurtekið er dagskrá
sem nefnd hefur verið „Gufuneseyjan“. Gufuneseyjan er hluti af röð
sumarsmiðja sem í boði eru fyrir fyrir krakkar á aldrinum 10-12 ára.
Þetta er fjórða sumarið sem boðið er upp á þessa smiðju og hefur
gott veður, leikur og gleði verið mjög áberandi.
Markmið dagskrárinnar er að draga saman ákveðna þætti
aðalnámskrár og flétta þá saman við spennandi „survivor“/eyðieyju
þema. Börn á þessum aldri hafa ríkt ímyndunarafl og eru líka fljót að
búa sér til heimatilbúna veröld sem hægt er að nýta til
skemmtilegrar verkefna. Verkefnin fólu í sér heilmikla hreyfingu þar
sem þátttakendur þurftu að klifra, ganga og rata,, skjóta úr boga og
kasta í mark svo eitthvað sé nefnt.
Einnig var lifað tjaldbúðalífi þar sem krökkunum voru kenndir
grunnþættir útieldunar, notkun áttavita og korta ásamt því að
þátttakendur lærðu hnúta og þurftu að reisa sér einfalt skýli. Með
þessum verkefnum tókst oft að fá fram það flæði sem
eftirsóknarvert er að náist með svona dagskrá þar sem óformleg
kennsla og reynslunám eru kennsluaðferðirnar. Börnin læra um leið
og þau fá tækifæri til að framkvæma og gera hlutina eftir sínu höfði,
ein eða í hóp.
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Vefsíða Miðstöðvar útivistar og útináms (MÚÚ)

www.gufunes.is/muu

bls.8
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bls.9

Fréttabréf um útinám í Reykjavík
Þetta fréttabréf er sent rafrænt á kennara og
forstöðumenn á skóla- og frístundasviði
Reykjavíkur ásamt stjórnendum. 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/muu

Miðstöð útivistar og útinams
Frístundamiðstöðin Gufunesbær
við Gufunesveg
112 Reykjavík

VILTU SKRIFA GREIN Í FRÉTTABRÉFIÐ

HAFÐU SAMBAND 

