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bls.2

Jóla – útinám í skammdeginu
eftir

Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is)

Úti er ævintýri er útinámsverkefni sem Miðstöð útivistar
og útináms (MÚÚ) hefur boðið leikskólum, grunnskólum
og frístundaheimilum að nýta sér. Kennarar og
leiðbeiniendur hafa komið með hópana og fengið að
framkvæma og vera með í útikennsluverkefni sem er
sniðið að þörfum viðkomandi aldurs. Í útikennslu er oft
tekið mið af árstíðunum og útinámsverkefnin tengjast
því sem fyrir augu ber í umhverfinu. Verkefnin taka líka
mið af veðráttunni og þeim náttúrulegum aðstæðum
sem í boði eru á hverjum tíma. Þetta má því nýta á
margvíslegan hátt. Á haustin fella trén laufið og litir
náttúrunnar verða sterkari. Um jól og áramót er margt
hægt að gera sem minnir á jólasiði og jólahald. Veturinn
minnir á sig á Þorranum og þegar fer að vora koma
farfuglarnir og gróðurinn lifnar við. Margir hópar komu
hingað í haust og nú í desember hafa margir skólahópar
komið hingað í Gufunesbæ og fengið tækifæri til að taka
þátt í skemmtilegu úti-jóla ævintýri. Verkefnin hafa
verið í formi jólaratleiks sem fram fer á útivistarsvæðinu
í Gufunesbæ og heimsóknar í jólatjaldið í Lundinum.
Jólaratleikurinn byggir á fræðslu um ólíka siði og venjur
sem tíðkast við jólahald í ýmsum löndum. Hvaðan
kemur jólasveinninn? Af hverju er jólasokkurinn hengdur
á arinhilluna? Hvaðan kemur jólatréð og hvernig eru
jólin haldin í Rússlandi? Í þessum jólaratleik er leitað
svara við þessum spurningum. Í jólatjaldinu er aftur á
móti lesin skemmtileg og spennandi jólasaga. Hún
fjallar gjarnan um íslensku jólasveinana og vandræði
þeirra í nútímaumhverfi. Síðan fá allir kakó sem hitað er
upp á opnum eldi og piparkökudósin er ekki langt
undan. Þessar heimsóknir hafa tekist mjög vel og færri
komast að en vilja. Þeir dagar sem boðið er uppá eru
fljótir að bókast um leið og auglýsingin fer til skólanna.
Með þessari jólaheimsókn fá börnin að upplifa annað
umhverfi í skammdeginu, fræðast og læra um jólin á
nýstárlegan hátt. Kennararnir kynnast líka starfsemi
Miðstöðvar útivistar og útináms svo það má segja að
marmiðin séu fjölmörg með slíkri starfsemi. Það bregst
heldur ekki að allir fara heim glaðir í bragði og kveðjast
með góðum óskum um gleðileg jól. Við hjá Miðstöð
útivistar og útináms viljum einnig þakka öllum þeim sem
við höfum verið í samskiptum við á árinu sem er að líða
fyrir skemmtilegt samstarf um leið og við sendum öllum
sem þetta lesa ósk um gleðileg jól og farsælt komandi
ár.
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Innblástur
eftir

Guðrúnu Maríu Ólafsdóttur (gudrun.maria.olafsdottir@reykjavik.is)

Þann 6. september sl. tók Miðstöð
útivistar og útináms þátt í viðburðinum
Innblæstri
sem
var
haldinn
á
Kjarvalsstöðum. Þessi viðburður er
hugsaður
til
að
vekja
athygli
skólastjórnenda,
kennara
og
leiðbeinenda innan SFS á ýmsu starfi,
fræðslu og menningarstarfsemi sem
fram fer í Reykjavík og er opin öllum. Þar
kynnti MÚÚ vetrardagskrá sína ásamt
öðrum menningar- og fræðslustofnunum
en hún er að mestu leyti gjaldfrjáls fyrir
alla skóla- og frístundastarfsemi innan
Reykjavíkur. Yfirskrift þessa viðburðar
var að auka fjölbreytni í menntun barna.
Allir starfsmenn skóla- og frístundasviðs
og aðrir áhugasamir um fræðslustarf fyrir
börn og ungmenni voru boðnir velkomnir
og fengu þá tækifæri til að bæta við
nýjum sjónarhornum í námi og kennslu
hjá sér.

bls.3
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Vísindakistan er nýtt útikennslutilboð
eftir

Guðrúnu Maríu Ólafsdóttur (gudrun.maria.olafsdottir@reykjavik.is)

http://gufunes.is/muu/muu-visindakistan

bls.4
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bls.5

Landafræði „leiðangur“ í Gufunesbæ
eftir Ingveldi

Ævarsdóttur (ingveldur.aevarsdottir@rvkskolar.is) og Öglu Ástbjörnsdóttur (agla.astbjornsdottir@rvkskolar.is)

Í Fossvogskóla í Reykjavík hefur útinám verið stundað sem
kennsluaðferð í mörg ár. Skólinn er vel staðsettur með tilliti til
útináms, því Fossvogurinn er eitt skemmtilegasta útivistarsvæðið í
Reykjavík. Svæðið nær í raun frá flæðarmáli og upp í Elliðaárdal og
býður því upp á mjög fjölbreyttar aðstæður til útikennslu.
En þó skólinn sé vel í sveit settur þá er samt tilvalið að fara stundum
að heiman eins og við gerðum fagran haustdag í október. Við höfum
umsjón með 52 sjöttu bekkingum og ásamt þeim og henni Önnu
stuðningsfulltrúa hjóluðum við sem leið lá á útivistarsvæðið við
Gufunesbæ. Í hjólaferðum getur ýmislegt komið upp á, m.a. sprakk á
einu hjólinu og keðjan slitnaði á öðru. En í Gufunesbæ komst hópurinn
þar sem Guðrún María og Ævar tóku vel á móti okkur. Börnin voru sátt
við að byrja á útinestinu sínu og var heita kakóið kærkomin hressing.

Eldbakað brauð, hrikalega gott.

Að nesti loknu tók við fjölbreytt dagskrá sem tengdist m.a. kennslu í
landafræði og rötun. Nemendum var skipt í hópa og leystu þeir ýmis
verkefni á stöðvum. Auk ratleiks hnoðuðu þeir deig, eldbökuðu brauð
yfir opnum eldi og tálguðu.
Heimferðin gekk vel, sérstaklega niður brekkuna við Gullinbrú! Við
vorum ótrúlega heppin með veðrið þennan dag og það gerði alla
framkvæmd mun auðveldari en ella. Við mælum með ferðalagi í
Gufunesbæ. Það auðgar skólastarfið og gefur bæði kennurum og
nemendum tækifæri til að prófa nýja og spennandi hluti. Hér fylgja
nokkrar myndir frá heimsókninni sem hefði aldrei gengið svona smurt
ef ekki væri fyrir fagfólkið góða á staðnum.

Brauðið hnoðað í plastpokum sem voru þvegnir og bíða þess að verða notaðir aftur.
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Útinám og smíðakennsla
eftir

Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is)

Við vitum að í útinámi er hægt að upplifa fjölbreytt
skólastarf í flestum námsgreinum. Við þekkjum
náttúrutenginguna sem setur sterkan lit á
viðfangsefnið og umhverfið undir berum himni hefur
oftast nær mikil áhrif. Verklegt nám og verkefni sem
unnin eru með höndunum er oft stór hluti af útinámi
og því reynslunámi sem gerir inntak námsins að því
sem það er.
Smíðakennsla hefur verið fastur þáttur í skólastarfi í
langan tíma. Við þekkjum krossviðinn og heflað efni
sem unnið var úr. Hver hefur ekki sagað gamla góða
hestinn eða ísbjörn út úr krossvið á sínum
grunnskólasmíðaferli.
Hægt er að sjá tengingu milli smíðakennslunnar og
útinámsins. Að handleika náttúrulegt smíðaefni er
talsvert öðruvísi en að hafa hreinan og sléttan
krossvið á milli handa, enda hafa margir
smíðakennarar notað náttúrulegan við, trjáboli og
tjágreinar til smíða með góðum árangri. Nýlega fór
undirritaður á fund Smíðakennarafélags Reykjavíkur
og eitt af því sem fjallað var um var smíðaefni sem
kæmi beint af trénu. Fyrir utan að skoða ýmsa gripi
og ræða um þá tækni sem þarf í meðhöndlun
náttúrulegs efnis, beindist athyglin að efnisöfluninni.
Á fundinum kom fram að margir kennararnir höfðu
þurft að útvega sjálfir það efni sem átti að nota. Þeir
lögðu leið sína í SORPU eða fóru út í eigin trjágarða
til að nálgast greinar og trjáboli. Þetta er erfitt og
gerir það að verkum að náttúrulegt efni er ekki alltaf
við hendina.
Í samstarfi við umhverfis- og skiplagssvið hefur
Miðstöð útivistar og útináms hafið vinnu við að setja
upp efnislager þar sem hægt verður að nálgast
ýmsar skógarafurðir og auka þannig sjálfbæra
nýtingu á efni sem fellur til innan borgarinnar.
Samstarf við smíðakennara styrkir þetta starf og
stuðlar að því að efni sem fellur til í Reykjavík yrði að
einhverju leyti endurnýtt og notað í skólastarfinu.
Meðfylgjandi eru nokkrar myndir af smíðisgripum
sem koma beint af trénu. Smíðavinna úr
náttúrulegum
efnivið
eykur
sköpunargleði
nemandans og gefur honum færi á að hugsa á
sjálfstæðan og skapandi hátt.

bls.6
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bls.7

Skipulag borgarumhverfis, notkun og sjálfbærni
eftir

Hildi Hreinsdóttur (hildur.sif.hreinsdottir@reykjavik.is)

Í borgarsamfélagi horfumst við í augu við ýmsar áskoranir. Hvernig á
að koma börnunum á sem öruggastan hátt í skólann, hvernig geta
íbúar notið útivistar án þess að þurfa að fara langt út fyrir borgina,
hvernig skipuleggjum við göturnar og íbúðahverfin með þarfir allra í
huga, gangandi, akandi og hjólandi?
Stærstu áskoranirnar eru þær sem snúa að neikvæðum þáttum
borgarlífsins; hávaða, loftmengun, umferðarþunga og vistkerfi hverfa.
Aukinn íbúafjöldi og sístækkandi þéttbýlissvæði veldur því að mikill
ágangur er á vistkerfin og gengið er á auðlindir. Með auðlind er ekki
bara verið að tala um fiskinn í sjónum eða virkjanleg vatnsföll.
Náttúran og vistkerfið sem við búum í er líka auðlind. Sá hagur sem við
höfum af vistkerfum í okkar nánasta umhverfi er kallaður
„vistkerfisþjónusta“. Til þess að borgir séu lífvænlegar er öll
vistkerfisþjónusta nauðsynleg og þarf að vera í góðu lagi. Sjálfbær
þróun er sú þróun sem mætir okkar nútímalegu þörfum án þess að
möguleikar komandi kynslóða á að mæta sínum þörfum séu skertir.
Með öðrum orðum, þá megum við ekki ganga svo freklega á auðlindir
jarðar að lífsmöguleikar barna okkar og barnabarna skerðist.
Síðustu ár hefur verið að ryðja sér til rúms sú hugmyndafræði að
skipuleggja þurfi borgir með sjálfbæra þróun í huga, að
framtíðarborgir verði töluvert öðruvísi en þær eru nú. Þá er aukin
áhersla á að minnka mengun, auka aðgengi að náttúru innan
borgarmarkanna, varðveita fjölbreytni í mannlífi og lífríki, tryggja
jafnrétti og lýðræði til dæmis með íbúasamráði og almenningsrétti,
sem birtist til dæmis í því að götur eiga ekki eingöngu að tilheyra bílum
og akandi umferð, þær eiga helst að flokkast undir sameiginlegt rými.
Sjálfbær þróun í borgarskipulagi tekst á við allar þessar áskoranir og
vinnur að breytingum í jákvæða átt til þess að borgin sé lífvænlegri
fyrir okkur.

Útivistarsvæði í Reykjavík - Elliðaárdalur

Í Miðstöð útivistar og útináms vinnum við mikið á grænum svæðum.
Við þurfum á grænum svæðum að halda til þess að við getum lifað
góðu lífi í borgarsamfélagi. Grænu svæðin næra okkur bæði líkamlega
og andlega, gefa okkur frelsi til að hreyfa okkur, leika, fá skjól, finna
ilm, sjá litadýrð og upplifa landslag í borginni sem er eitthvað annað en
steinveggir og malbik. Enn fremur þurfum við á öllu því vistkerfi og
vistkerfisþjónustu að halda sem grænu svæðin tryggja okkur og þess
vegna er mikilvægt að tryggja stefnu í átt til sjálfbærrar þróunar í öllu
starfi innan borgarinnar.
Unnið er að því að koma sjálfbærnisstefnu innan Skóla-og
frístundasviðs í góðan farveg. Í þeirri vinnu er hugað að mjög mörgu,
eins og aðgengi og rétti barna að útivistarsvæðum og náttúru,
öruggum leiðum og hreinu loft á leiðinni í skólann, fjölbreyttu mannlífi
og menningu í skólastarfi, jafnrétti fyrir alla óháð þjóðerni eða getu, að
virkja börnin í samfélaginu og það sem mikilvægast er: að auka
meðvitund okkar allra um að ákvarðanir okkar í dag hafa áhrif á
lífshætti framtíðarinnar.
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Úti er jóla-ævintýri - Skemmtilegur ratleikur sem fjallar um jólasiði í ýmsum löndum
eftir

Nils Óskar Nilsson (nils@reykjavik.is)

Dagskráin „Úti er ævintýri“ er útikennsluverkefni þar sem kennarinn
getur komið með bekkinn sinn og fengið að framkvæma í samstarfi við
starfsmenn MÚÚ skemmtilegt og krefjandi útikennsluverkefni. Árinu er
skipt í haust-, jóla-, vetrar- og vorævintýri.
Jólin hafa verið haldin meðal kristinna þjóða í mörg hundruð ár. Á 5. öld
í hinu Rómverska keisaradæmi var jólahátíðin orðin miðlæg um allan
hinn kristna heim. Hinar kristnu þjóðir héldu uppá fæðingu Jesú, en
hver á sinn hátt. Þessir ólíku jólasiðir eru viðfangsefni þessa ratleiks sem
gengur núna í desember hér í Gufunesbæ.
Ratleikurinn byggist upp á 11 póstum. Búið er að fela spjöld í skóginum í
Gufunesbæ. Á spjöldunum er sagt frá ýmsum jólasiðum meðal annars
um Ameríska jólasveininn, rússneskan jólagraut, sálminn Heims um ból
og hvernig jólin eru í Ástralíu. Börnin þurfa að finna ákveðin tákn eða
leysa orðarugl til að finna lausnarorð sem tilheyrir hverju landi. Þannig
klára þau ratleikinn.
Þegar allir staðirnir eru fundnir koma allir í upphitað tjaldið og gæða sér
á kakói og piparkökum. Í þessa dagskrá er alltaf mikil aðsókn og því
miður komast færri að en vilja.

bls.8
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bls.9

Útinámsráðstefna EOE í Bohinj - Slóveníu, september 2018
eftir

Önnu Margréti Tómasdóttur (laugar@umfi.is)

Samtök áhugafólks um útinám SÁÚ á Íslandi eru þátttakendur í
alþjóðlegum samtökum sem heita „the European Institute for Outdoor
Adventure Education and Experiential Learning“ eða EOE. Samtökin
hafa það á stefnuskrá sinni að vera sameiningaraðili þeirra
útikennslufélaga og áhugamanna sem finnast í flestum löndum
Evrópu. Samtökin hafa á undanförnum árum staðið fyrir ráðstefnum
um útinám og útikennslu og hefur SÁÚ í nokkur ár verið virkur
þátttakandi í EOE. Íslensku samtökin skipulögðu meðal annars
alþjóðlega ráðstefnu hér á Íslandi haustið 2014 sem enn er talað um.
Haustið 2018 var komið að Slóveníu að vera gestgjafinn.
Ráðstefnunni var valinn staður við hið undurfallega Bohinj vatni, þar
sem staðsett er ein af fjölmörgum útinámsmiðstöðvum í Slóveníu. Í
frábæru umhverfi og ennþá betra veðri voru um 120 áhugamenn og
konur saman dagana 19. - 23. september. Þar á meðal voru tveir
Íslendingar, Anna Margrét Tómasdóttir frá Ungmennabúðunum á
Laugum í Sælingsdal og Ævar Aðalsteinsson verkefnastjóri hjá
Miðstöð útivistar og útináms. Þau sitja bæði í stjórn SÁÚ.
Þema ráðstefnunnar snerist að þessu sinni um tölvur og tækni í
útinámi; möguleikana, kostina og gallana. Eða með öðrum orðum:
The Mediation of Experiences by Technology in the Outdoors
Opening or Losing Connections with the World
Á ráðstefnunni voru margir fyrirlestrar og smiðjur sem fjölluðu um
þetta áhugaverða efni auk annarra útinámsviðfangsefna. Spurningin
sem oft kom upp var hvort tölvurnar og tæknin í kringum þær væru
að opna eða loka dyrum þegar um útinám væri að ræða.
Vitað er að margir útikennslukennarar eru miklir umhverfissinnar og
oft á tíðum nægjusamir naumhyggjumenn. Tölvunotkun og tækni er í
ákveðinni mótsögn við þann einfaldleika sem einkennir útinámið oft
og tíðum. Auðvitað hefur útikennslan notfært sér tölvutækni á ýmsan
hátt, en athyglisvert var að hægt er að nota tölvur, stafrænar myndir
og myndbönd beinlínis í útinámi. Það gera til dæmis Finnar með
góðum árangri. Slík kennsla er hluti af þeim úrræðum sem unglingar
með tölvufíkn stendur til boða. Þá er hugmyndafræðin að nálgast
unglinginn á þeim sviðum sem hann hefur áhuga á og finnur
styrkleika sína.
Þetta og margt annað var til umræðu og umfjöllunar. Við,
Íslendingarnir, vorum líka með sitt hvorn fyrirlesturinn. Undirrituð
fjallaði um starfsemi unglingabúðanna út frá hvíld (afeitrun) frá
tækninni sem er það sem skólarnir og foreldrar sækja stöðugt meira
eftir í starfi búðanna. Ævar fjallaði um staðbundið útinám, námskeið
sem haldið var af HÍ síðla sumars og tókst vel til.
Þetta var fín ráðstefna. Aðbúnaður og umhverfi var alveg frábært og
Slóveníumenn tóku sérlega vel á móti okkur. Næsta ráðstefna verður
á Írlandi næstkomandi haust 2019, þar sem þemað verður fatlaðir og
útinám. Þangað vildum við gjarnan fara og taka þannig upp þráðinn
frá því sem hér var sagt og gert. Eftir ráðstefnuna voru nokkrir dagar
teknir í að kynna sér skólabúðir og útinám þar í landi, en útinám er til
fyrirmyndar í Slóveníu. Áhugasömum er velkomið að hafa samband.
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Tuttugu ára starfsafmæli Gufunesbæjar
eftir

Atla Stein Árnasson framkvæmdastjóra (atli.steinn.arnason@reykjavik.is)

Frístundamiðstöðin Gufunesbær fagnaði tuttugu ára starfsafmæli
með veglegri afmælisveislu sem haldin var í Hlöðunni þann 8.
nóvember s.l.
Gufunesbær var fyrsta frístundamiðstöðin sem stofnuð var í
borginni og hefur allt frá stofnun hennar haft aðsetur í Gufunesi. Í
upphafi voru aðstæður í Gufunesinu frekar bágbornar enda öll
húsakynni í mikilli niðurníðslu og lítið um gróður og græn svæði.
Nú tuttugu árum síðar hafa aðstæður breyst til hins betra. Gamla
hlaðan var gerð upp árið 2008 og hefur hún nýst vel sem fjölnota
salur fyrir ýmsa viðburði á vegum frístundamiðstöðvarinnar auk
þess sem stofnanir og félagasamtök hafa nýtt sér salinn m.a. fyrir
fundi og starfsdaga. Súrheysturninn fékk fljótlega nýtt hlutverk
sem klifurturn og hefur mikill fjöldi fólks spreytt sig þar á
veggjaklifri í gegnum tíðina. Gamli bóndabærinn hýsti skrifstofur
frístundamiðstöðvarinnar allt til ársins 2017 en nú eru
skrifstofurnar í tímabundnu húsnæði á svæðinu. Útivistarsvæðið í
kringum bæinn er nú orðið að frístundagarði. Í garðinum er boðið
upp á fjölbreytta útivistarmöguleika fyrir fólk á öllum aldri, árið um
kring. Á svæðinu er m.a. strandblaksvöllur, átján brauta frisbígolf
völlur, rathlaupsbraut, petanque völlur, hjólabrettasvæði, útigrill,
vaðtjörn og leikkastalar.
Allt frá upphafi hefur frístundamiðstöðin gegnt því hlutverki að
bjóða íbúum Grafarvogs upp á félags- og tómstundastarf sem
hefur forvarnar-, menntunar- og afþreyingargildi. Í dag heyra undir
Gufunesbæ átta frístundaheimili og fimm félagsmiðstöðvar.
Gufunesbær starfrækir einnig Miðstöð útivistar og útináms (MÚÚ)
en sú starfsemi hefur það hlutverk að efla og styrkja fagþekkingu
starfsfólks í skóla- og frístundastarfi borgarinnar varðandi útivist,
útinám og sjálfbærni. Þá hefur Gufunesbær umsjón með rekstri
Hlöðunnar og starfsemi frístundagarðsins við Gufunesbæ. Í
samstarfi við ÍTR sér Gufunesbær um rekstur og starfsemi þriggja
skíðabrekkna innan borgarmarkanna, í Húsahverfi, Ártúnsbrekku
og í Seljahverfi.
Frístundamiðstöðin Gufunesbær vill á þessum tímamótum þakka
öllum samstarfsaðilum og starfsfólki sem unnið hefur hjá
frístundamiðstöðinni fyrir frábært starf í þágu frístundamála í
Grafarvogi. Ljóst er að mikill árangur hefur náðst í fagstarfi og
uppbyggingu frístundastarfs á þessum tveimur áratugum í
starfsemi Gufunesbæjar. Starfsfólk Gufunesbæjar lítur björtum
augum fram á veg, tilbúið að halda áfram að takast á við áskoranir
sem frístundamiðstöðin stendur frammi fyrir tengt fagstarfinu og
áframhaldandi uppbyggingu á húsnæði og aðstöðu Gufunesbæjar
á svæðinu í Gufunesi.

bls.10
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Sjálfbær þróun í gegnum skólabrag
eftir

Hafstein Grétarsson (hafsteinnhg@reykjavik.is)

Erasmus+ verkefnið „ECORoad – a Roadmap To An ESD
School“ er samstarfsverkefni Ártúnsskóla, Miðstöðvar útivistar
og útináms og skóla frá Finnlandi, Englandi og Belgíu.
Verkefnið hófst árið 2016 er núna að ljúka með útgáfu
leiðbeinandi bæklings um leið að sjálfbærni í gegnum
skólabrag. Þær Anna Skúladóttir, Ellen Gísladóttir og Sesselja
Guðmundsdóttir tóku þátt í verkefninu fyrir hönd Ártúnsskóla
og undirritaður fyrir hönd MÚÚ.
Rauði þráðurinn í bæklingnum er sá að markmið um menntun
til sjálfbærni náist ekki nægilega vel með beinni fræðslu í
afmörkuðum viðfangsefnum er snerta sjalfbærni heldur náist
meiri árangur ef menntun til sjálfbærni sé samofin skólabrag
og nærumhverfinu. Í verkefninu var lögð áhersla á fjóra þætti
sem hafa áhrif á hvernig skólabragur myndast. Þeir eru
starfsþróun starfsmanna (Professional Orientation), stjórnsýsla
skólans (Organisational Structure), viðfangsefni og áherslur í
verkefnavali fyrir nemendur (Teaching and learning) og
persónuleg upplifun nemenda í raunverkefnum (Student
Centered Focus). Allir þessir þættir hafa áhrif hver á annan og á
það hvernig skólabragurinn þróast, sem hefur áhrif á árangur
nemenda.
Til að meta verkefnið voru spurningalistar lagði fyrir nemendur,
kennara og foreldra í upphafi og svo aftur í lok verkefnisns.
Niðurstöðurnar gáfu áhugaverða innsýn á marga þætti í
skólastarfinu og eins hvort þau verkefni sem framkvæmd voru
á milli kannana, breyttu einhverju og þá hvernig.
Hægt er að nálgast spurningarlistana í bæklingnum og eins
sýnishorn af þeim verkefnum sem skólarnir framkvæmdu í
tengslum við þetta verkefni. Bæklinginn má nálgast á vefsíðu
verkefnisins: https://ecoroad.weebly.com/.

bls.11
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Út vil ek – námskeið í útinámi - vor 2019
Nánari upplýsingar

með því að smella hér

Miðstöð útivistar og útináms hefur á undanförnum árum staðið fyrir
fjölbreyttum námskeiðum undir nafninu Út vil ek. Námskeiðin eru fyrir alla
kennara og leiðbeinendur sem vilja auka við þekkingu sína í útinámi og þróa og
auka færni sína í þessari kennsluaðferð.

12.09.18 – Lundurinn
13.09.18 – Útieldun – opnar hlóðir og útieldhús

Námskeiðin eru nú orðin um þrjátíu af mjög ólíkum toga og haldin misjafnlega
oft. Sum námskeiðin hafa verið haldin oft og virðast henta og vekja áhuga
margra kennara. Á starfsárinu 2018 – 2019 eru eftirtalin námskeið í boði:

19.09.18 – Gullkistan
27.09.18 – Stærðfræðin í nærumhverfinu
01.10.18 – Spírur, snæri, hengirúm og skýli
04.10.18 – Leikir og samvinnuþrautir
08.10.18 – Listin í náttúrunni
08/09.10.18 – Fuglar og fuglaskoðun í náttúrunni
11.10.18 – Hreyfifærni í náttúrulegu umhverfi
15. 10.18 – Gufuneseyjan
19.11.18 – Desember í skóginum
17.01.19 – Stjörnufræði
14.02.19 – Oft er í holti heyrandi nær
18.03.19 – Könnunarleiðangur – Outdoor Journey
25.03.19 – Lífið í fjörunni
29.04.19 – Læsi - Listir – Líf
02.05.19 – Leikir og samvinnuþrautir
06.05.19 – Náttúran í listinni og sköpun í náttúrunni
09.05.19 – Gufuneseyjan
04.06.19 – Spírur, snæri, hengirúm og skýli

http://gufunes.is/muu/muu-ut-vil-ek/
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http://gufunes.is/muu/muu-lundurinn
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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 

