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Leyfum börnunum að læra ”af eigin sjón og raun”
eftir

Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is)

Útinám og útikennsla er smám saman að verða viðurkennd
kennsluaðferð. Íslenskt skólakerfi og íslenskir skólamenn hafa á
síðustu árum veitt þessari frábæru aðferð meiri athygli, en það
hefur tekið samt nokkurn tíma að komast á þann stað. Samt er
hægt að finna gamlar heimildir, frá fyrri hluta 20. aldar þar sem
mæt er með því að kennarar nýti útivist og útikennslu í starfi sínu
og tileinki sér aðferðir reynslunáms sem Dewey var þá nýbúin að
finna upp með starfi sínu í tilraunaskólanum í Chicago.
Nú í ár eru einmitt 100 ár síðan Magnús Gíslason sem þá var
skólastjóri Kennaraskólans skrifaði bókina „Uppeldismál til
leiðbeiningar barnakennurum og heimilum“, sem út kom 1919. Þar
mælir hann með nýjum kennsluaðferðum á ýmsum sviðum, meðal
annars kennslu úti undir berum himni og að börnin fá að reyna sig
á ýmsum verkefnum og öðlast þannig reynslu. Það má velta því
fyrir sér hvort hér séu á ferðinni áhrif frá hinum erlendu
fræðimönnum sem voru farnir að skrifa um reynslunám og að
hverfa frá þeim utanbókarlærdómi sem áður hafði tíðkast. Í
bókinni, sem er einskonar handbók og leiðbeiningarit fyrir þá sem
sinna kennslu, eru mörg atriði þar sem Magnús hvetur ákveðið til
útikennslu og reynslunáms, útivistar og náttúruupplifunar í
sambandi við kennsluaðferðir ólíkra kennslugreina. Þá leggur
hann ríka áherslu á að börnin læri í gegnum eigin skynfæri og segir
m.a.:
„Kensla er margbreytt starf, en samt sem áður má benda á
meginreglur sem eiga við um alla barnakenslu.
1. Kenslan á að byrja á ljettu, en feta þaðan áfram til þess,
sem þyngra er.
2. Börn eiga að starfa sem mest sjálf að því að afla sjer
kunnáttunnar og þekkingarinnar“ .
Þá segir hann, að undirstöðuatriði hverrar námsgreinar, þurfi börn
að læra af „eigin sjón og raun“. Í köflunum um landafræði og
náttúrufræðikennslu kemur skýrt fram að fyrstu skref til
þekkingarinnar þurfi börnin að afla sér úti. „Með þeim hætti einum
læra þau að þekkja hugtök, skilja nöfn þeirra og tákn. Á Íslandi sé
þetta auðsótt þar sem óvíða þurfi að fara langt til að koma auga á
flest af því tæi, fjöll, dali, ár, vötn, fossa, sanda, sjó, firði, jökla og
hraun“ . Á sama hátt verði þau að fá hugmynd um lengd og
víðáttu landsins. Þá koma vel fram ástæður þess að hann vill að
börnin kynnist nærumhverfi sínu, „því að við það munu börnin
læra þannig af eigin sjón í heimahögum, er svo allt hitt miðað, sem
þau eiga ekki kost á að sjá“. Fræðin eru því bæði gömul og ný. Við
sem störfum í dag að kennslu eða á vettvangi frístundar eigum að
nýta okkur nærumhverfið og fara út með börnin til að skynja og
fræðast um umhverfið og náttúruna. Maðurinn er útivera og er vel
búin skynfærum sem hann þarf að þjálfa og nota. En það er bara
alltaf verið að loka „útivistargenið” inni. Gerum eins og Magnús
sagði fyrir 100 árum. Leyfum börnunum að læra „af eigin sjón og
raun” . Með þessum skrifum fylgir skemmtileg mynd af
„Gufunesselinu” með góðum vetrarkveðjum úr Gufunesbæ,
Miðstöð útivistar og útináms.
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Í leikskólanum Blásölum í Seláshverfi er útinám og útikennsla stór hluti af starfseminni
eftir

Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is)

Það er löngu vitað að útinám og útikennsla getur aukið fjölbreytni og skapað skemmtilegan skólabrag þegar farið er út með börnin í reglulegu
starfi skólanna. Leikskólinn Blásalir sem var stofnaður árið 2000 hefur frá byrjun lagt áherslu á útinám. Það sem hafði áhrif á það var frábær
staðsetning og áhugasamir starfsmenn og stjórnendur. Útivistin hefur því verið regluleg í starfsemi skólans og börnin vanist útiverunni. Jafnvel
langar tveggja tíma gönguferðir eða önnur útivera eru vanalegt viðfangsefni án nokkurra vandræða.

Foreldrarnir ánægðir með útikennsluna

Útsendari fréttabréfsins hitti þær Elínu Guðjónsdóttur
deildarstjóra
og
Guðmundu
Guðjónsdóttur
aðstoðarleikskólastjóra að máli nú í janúar og fékk að
heyra hvernig útinámið og útikennslan gengur í
leikskólanum. Þær sögðu að hún gengi vel en jákvæð
viðbrögð foreldra og þeirra stuðningur við útinámið skipti
miklu máli. Börnin kæmu vel klædd, tilbúin að verja hluta
dagsins úti undir berum himni því allir vissu að Blásalir
væru útinámsskóli. Margir foreldrar hafa lítil eða engin
tækifæri til að fara út með börnin sín og eru því mjög
ánægðir með útikennsluna og það starf sem fylgir því.

Fjölbreytt starfsemi

Þegar spurt var um það helsta sem væri í gangi kom fram
að leikskólinn er þátttakandi í Grænfánaverkefninu þar
sem unnið er eftir mánaðarlegu þema. Í haust var byrjað
með grænmetisþema og skemmtileg uppskeruhátíð var
haldin að góðbænadasið. Í október var fjallað um skógrækt
og trjágróður. Þá fengu börnin að gera ýmislegt föndur
með laufin og litlar trjágreinar sem þau tíndu í nágrenninu.
Í nóvember voru ýmsar byggingar í hverfinu, hús og
mannvirki skoðuð ásamt starfseminni sem tengdust þeim.
Í desember var síðan mikið fjallað um jólin og allt sem
tengist þeim. Í janúar breyttust börnin í litla
veðurfræðinga, fylgdust með sólarupprisunni, skýjafari,
hitastigi og hvernig veðrið yrði næstu daga. Svo þegar
snjórinn kom var hann skoðaður á vísindalegan hátt. Þau
fengu líka fræðslu um hlý föt og að það borgar sig að
klæða sig eftir veðri. Í febrúar verða fuglar viðfangsefnið
með krummann á Þorranum fremstan í flokki. Í mars
verður Grenndarsvæðið sem heitir Gullkistan mikið notað
og í apríl þegar fer að hlýna, er fyrirhugað að gróðursetja í
potta og beð og fylgjast með því þegar plönturnar koma
upp úr moldinni. Í maí verður haldið áfram með blóma- og
jurtaþema og börnin fara um nágrennið og leita að og sjá
hvernig náttúran tekur við sér eftir veturinn. Dótalaus
dagur er síðan alltaf á fimmtudögum og þá er líka farið út,
litið í kringum sig og ýmislegt gert og fundið uppá með því
að nota bara ímyndunaraflið. Börnin finna líka oft uppá
sínum eigin leikjum.
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Leikskólinn Blásalir – framhald af bls. 3

Útival á sumrin og yngstu börnin fara líka í ferðir

Sumarið er síðan frjálsara og starfið byggist upp á svo
kölluðu útivali. Það geta verið gönguferðir,
vatnsleikir, drullusvæði og smíðavöllur, svo eitthvað
sé nefnt. Þá er jafnframt mikið farið niður að
hesthúsunum í Víðidal. Þar fá leikskólabörnin alltaf
góðar móttökur, enda finnst þeim mjög gaman að sjá
hestana og koma inn í þetta skemmtilega umhverfi
sem fylgir hestamennskunni. Fyrir yngstu börnin sem
eru eins til tveggja ára fékk leikskólinn tvær
fjórburakerrur. Með því að nota þær er hægt að fara
með þessi yngstu börn í stuttar ferðir um nágrennið
og þau skiptast á að labba eða sitja í kerrunum. Þetta
veitir starfsfólkinu aukna möguleika á að stunda
útikennslu, jafnvel með yngstu börnin.
Litlir hænuungar gleðja börnin

Þá nefndu þær að stundum gerast skemmtilegir
hlutir. Um páskana er von á því að hænsnaeigandi í
nágrenninu komi með stóran kassa í leikskólann sem
í væru litlir ungar, páskaungar. Börnin hefðu mikinn
áhuga á þessum gulu hnoðrum og mjög fín
útikennsla felist í þessari páskaheimsókn. Ungarnir
væru fóðraðir á matarafgöngum og börnin tækju þátt
í umhirðu þeirra.
Útikennsluverkefni og samvinna við aðra skóla

Talandi um verkefni sem væri frá fyrri tíð nefndu þær
samvinnuverkefni með Selásskóla sem kallað er
„Heimahagarnir“, sem væri sérstakur staður og
Grenndarskógur ofarlega í Elliðaárdal. Það verkefni
hefði gengið vel í mörg ár og gæfi báðum skólunum
mikið.
Þá
tók
leikskólinn
þátt
í
jafningjafræðsluverkefninu PRISMA fyrir nokkrum
árum. PRISMA gaf af sér fjölda útikennsluverkefna
sem notuð eru með góðum árangri í starfinu. Blásalir
hafa líka verið þátttakendur í Grenndarsvæðaverkefni
SFS og er litla grenndarsvæðið mikið notað eins og
áður kom fram. Það er kallað Gullkistan og tekur
aðeins 10 mínútur að ganga þangað með börnin. Það
veitir mikið öryggi, einfaldar margt og virkar sem
hvatning að hafa þetta svæði sem „útikennslustofu“
og mikilvægt að halda því samstarfi áfram.
„Það er því ýmislegt gert úti undir berum himni í
Blásölum. Útivistin hefur frábær áhrif, bæði á börnin
og ekki síður á starfsfólkið. Sumir segja að maður
hugsi skýrar eftir góða útiveru. Því höldum við áfram
á sömu braut, og verðum áfram skýrasti skólinn á
svæðinu!“
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Útifrístund í Regnbogalandi
eftir Elvu

Hrund Þórisdóttur, forstöðumann (elva.hrund.thorisdottir@reykjavik.is)

Útivist reglulegur hluti starfseminnar

Í Foldaskóla í Grafarvogi er frístundaheimilið Regnbogaland
starfrækt. Þar er rekið fjölbreytt frístundastarf sem hefst að loknum
skóladegi barnanna. Í gegnum tíðina hefur ýmislegt verið gert og
boðið uppá skemmtilega dagskrá til að kynna fyrir börnunum ný
viðfangsefni. Síðastliðið haust var til dæmis sett af stað sérstök
útivistardagskrá fyrir börn á 6. og 7. aldursári sem gerir útivist og
viðfangsefni tengd henni að föstum lið í starfseminni.
Tilraunaverkefni Regnbogalands á útifrístund

Lagt var af stað með skipulega útivist fyrir 6 og 7 ára börn.
Starfsemin fór þannig fram að ákveðinn vikudagur varð svokallaðir
útifrístundadagur á haustönn 2018 hjá þessum börnum. Þegar
börnin komu á frístundaheimilið fóru þau strax í útifatnað og lögðu
af stað í nýtt ævintýri. Veðrið var ekki látið stjórna neinu né stoppa
okkar för og misjafnt var hvort haldið var af stað í með strætó eða
fótgangandi. Ávallt var farið út og með gott og girnilegt nesti í för.
Heimsóttum skólalóðir í Grafavogi

Ýmislegt var brallað. Börnin heimsóttu t.d. allar átta skólalóðir við
grunnskólana í Grafarvogi. Þar gafst þeim tækifæri til að leika sér á
róluvöllum og útisvæði skólanna og var mikið rabbað um hvort væri
nú betra sú lóð eða þeirra eigin skólalóð. Börnin fóru einnig nokkrar
ferðir upp í Gufunesbæ þar sem þau léku í frjálsum leik, fengu að
sulla í tjörninni, leika í kastalanum, fengu leiktækjakerruna með fullt
af dóti. Kassabílarnir voru vinsælir, þau fóru í leiki og margt fleira.
Útinám í Gufunesbæ

Regnbogaland notfærði sér útinámsdagskrána sem Miðstöð útivistar
og útináms í Gufunesbæ skipuleggur. Börnin fóru þar í
umhverfisverkefnið ,,Vatn“ í október og svo í jólaverkefnið ,,Jólasaga“.
Þessi verkefni eru undirbúin og unnin með einstöku starfsfólki
útivistardeildar Gufunesbæjar. Mikil ánægja var með þessar ferðir hjá
bæði börnum og starfsfólki og gerði starfið skemmtilegt og spennandi
þar sem alltaf var haldið á áhugaverðan stað og eitthvað til að skoða.
Klárlega verður haldið áfram með útifrístund 1. bekkjar í
Regnbogalandi.
Börnin eru útivistarvön og starfsfólkið líka!

Börnin í Regnbogalandi eru orðin nokkuð útivistarvön enda mikið úti á
góðri skólalóð með frábærri brekku til að renna í snjónum, leika og
tralla og nú á vorönn verður gefið enn meira í ferðirnar þar sem það er
svo gott og gaman að vera úti. Starfsfólkið hefur líka vanist því að fara
út og að láta veðrið ekki stoppa sig. Það er aldrei vont veður, það þarf
bara að klæða sig eftir veðri. Þannig er best að hugsa.
Áfram útivistarfrístund

Og við höldum áfram á sömu braut á þessu nýbyrjaða ári, 2019. Elstu
börnin hafa það sem af er vorönn farið upp í Gufunesbæ að leika sér á
hlaupahjólum á brettasvæðinu, börnin á 7 aldursári voru í ævintýraferð
í verkefni að nafni ,,Tröllaborgir“ og börnin á 6 aldursári eru á leið í
Gufunesbæinn til að skella sér í sama verkefni. Alltaf nóg um að vera.
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2.bekkur á skíðum
eftir

Hafsteinn Grétarsson (hafsteinnhg@reykjavik.is)

2.bekkur á skíðum er tilraunaverkefni á skóla- og frístundasviði í umsjón
Miðstöðvar útivistar og útináms, Gufunesbæ. Verkefnið er
samstarfsverkefni MÚÚ, Skíðasvæðanna í borginni og tveggja grunnskóla
í Reykjavík. Markmið verkefnisins var í fyrsta lagi að athuga möguleikana
á því hvernig hægt væri að gefa nemendum í 2.bekk tækifæri til að prufa
skíði og í öðru lagi að fá reynslu í móttöku skólahópa á skíðasvæðin í
borginni með áherslu á þjónustu við byrjendur.
Verkefnið átti fyrst að fara af stað veturinn 2017-2018, en vegna
aðstæðna á skíðasvæðunum í borginni tókst ekki að byrja verkefnið á
þeim tíma. Eftir miðjan janúar s.l. fóru skíðasvæðin í gang að nýju og
auglýst var eftir skólum til samstarfs. Tekið var á móti 2.bekk úr
Breiðholtsskóla í Breiðholtsbrekku og Vættaskóla í Grafarvogsbrekku.
Árganginum var skipt upp í tvo hópa, um 20 nemendur í hverjum hóp.
Fyrri hópurinn mætti kl. 09:00 og seinni hópurinn kl. 10:20. Miðað var við
að hver hópur væri um klukkustund á skíðum.
Skíðaaðstæður báða dagana voru eins og best var á kosið og ekki skemmdi fyrir að veðrið var frábært. Fyrir utan einn hóp af fjórum, voru nánast
allir að fara á skíði í fyrsta skipti. Starfsmenn MÚÚ, kennarar, foreldrar og tveir skíðakennarar tóku þátt í að láta þetta allt ganga upp. Í lok dags
voru allir farnir að taka lyftuna og renna sér niður og ótrúlega margir að vinna stóra sigra innra með sér.
Vonir standa til að þetta verkefni geti þróast á þann hátt að öll börn í 2.bekk í Reykjavík fái tækifæri til að prufa skíði. Miðstöð útivistar og
útináms vill sérstaklega þakka starfsmönnum Breiðholtsskóla og Vættaskóla sem komu að verkefninu kærlega fyrir samstarfið.
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Útikennsla í Rofaborg
eftir

Guðlaugu Kristinsdóttur aðstoðarleikskólastjóra (gudlaug.kristinsdottir@rvkskolar.is)
Meginmarkmið með útikennslunni eru að efla alhliða þroska barnanna, að barnið
kynnist umhverfi sínu og leikskólans og að barnið kynnist náttúrunni og læri að bera
virðingu fyrir henni.

Í nútímasamfélagi hefur útvera barna og tengsl þeirra við náttúruna farið minnkandi.
Vera barna úti í náttúrunni getur haft jákvæð áhrif á þroska, heilsu og líðan þeirra. Á
leikskólum er mikilvægt að stuðla að aukinni útiveru barna og virðingu fyrir náttúrunni.
Með því að auka vitund og viðhorf starfsfólks og barna um mikilvægi þess að virða og
vernda náttúru og umhverfi eflum við alhliða þroska leikskólabarna. Með því að flytja
kennslu að einhverju leiti út fyrir veggi leikskólans getum við auðgað og styrkt starfið og
einnig kynnast börnin betur náttúru og umhverfi leikskólans. Rannsóknir benda til þess
að hreyfiþroski barna aukist meira í náttúrulegu umhverfi en manngerðu og sjálfstraust,
einbeiting og félagsfærni eykst.
Útikennslan miðuð við aldur og þroska

Í leikskólanum Rofaborg hefur útikennsla verið stunduð og framkvæmd í mörg ár og
allan ársins hring. Verkefnin hafa verið miðuð við aldur og þroska barnanna og koma inn
á öll námsvið leikskólans. Verkefnin eru unnin sem reynslunám og í samvinnu við börnin
þannig að þau geti prófað og upplifað hlutina á sínum forsendum. Oft er farið út í
nærumhverfið því gott er að vinna verkefnin á staðnum. Gjarnan eru teknar ljósmyndir
af verkinu og þeirri vinnu sem unnin hefur verið. Því getur úrvinnsla verkefna verið með
ýmsu móti og bæði farið fram úti í náttúrunni eða þegar heim á leikskólann er komið.
Margir setja veður og aðstæður oft fyrir sig að fara út með börnin. Á Rofaborg hefur
veður í flestum tilfellum engin áhrif á það hvort útikennsla geti farið fram eða ekki. Við
klæðum okkur bara betur.
Það er markmið með útikennslunni

Á leikskólanum Rofaborg hefur okkar ætlun verið að auka vægi útikennslu verulega.
Markmiðið er að virkja bæði börn og starfsfólk til að skapa hugmyndir og verkefni sem
spennandi er að vinna í lengri og skemmri ferðum um nánasta umhverfi leikskólans.
Einnig að auka umhverfisvitund starfsfólks og ekki síður en barnanna. Verkefnin sem
lögð eru fyrir þurfa að miðast við aldur og þroska barnanna og koma inn á öll námssvið
sem fram koma í Aðalnámskrá leikskóla.
Meðfylgjandi myndir segja meira en mörg orð. Útinám og útikennsla er skemmtileg.
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Mihály Csikszentmíhályi kom til Íslands í boði leikskólans Rauðhóls
eftir

Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is)

Leikskólinn hefur í nokkur ár unnið að þróunarverkefni og það má
segja að vinnan í tengslum við það hafi leitt til umræðu um að fá
Mihálý hingað til lands. Þá var það líka hvetjandi að starfið á
Rauðhól passar mjög vel við stefnu hans og kenningar.

Hinn þekkti sálfræðiprófessor og fyrirlesari, ungverjinn Mihály
Csikszentmíhályi, kom nú á haustdögum til Íslands. Erindið var að
halda fyrirlestur og taka þátt í umræðum um hugmyndir sínar og
kenningar um flæði (e.flow) og jákvæða sálfræði. Mihály er
heimsþekktur fyrir frumkvöðlastarf sitt og kenningar sínar á þessu
sviði , þ.e. um flæði, sköpun og lífshamingju. Flæði og sköpun
tengist mjög útinámi og útikennslu þar sem náttúrulegt umhverfi
þykir einmitt stuðla að því að þessi upplifun eða „element“ virkist hjá
einstaklingnum sem þykir eftirsóknarvert.
Fann upp jákvæðu sálfræðina

Csikszentmíhályi er búin að eiga langan feril innan sálfræðinnar.
Hann er 82 ára. Hann fæddist 29. september 1934 og fluttist til
Bandaríkjanna aðeins 22 ára gamall og hóf þar nám í háskólanum í
Chicago þar sem hann lauk fyrst B.A. gráðu árið 1960 og svo doktors
gráðu árið 1965 í sálarfræði. Hann starfar nú við Claremont
háskólann í Kaliforníu.
Csikzentmihályi er sem fyrr segir einna þekktastur fyrir að vera
upphafsmaður hugmyndafræðinnar um flæði og fyrir rannsóknir
sínar og ritverk um það efni. Hann hefur skrifað fjölda bóka og yfir
120 greinar eða bókakafla. Honum hefur ásamt Seligman stundum
verið lýst sem fremsta rannsakanda í heiminum á sviði jákvæðrar
sálfræði. En sjálfur lýsir hann ævistarfi sínu sem rannsóknum til að
finna út hvað gerir fólk virkilega ánægt.
Umhverfið og efniviðurinn skapa oft flæði

Það kom fram í máli hans að hans fyrsta minning um flæði varð
þegar hann var að tefla á barnsaldri. Umhverfið og efniviðurinn skapi
oft aðstæður til að flæði verði og einstaklingarnir vinni eða læri
áreynslulaust. Csikszentmihalyi bendir á að flæði er ástand þar sem
á sér stað nám þegar einbeiting einstaklingsins er algjör þegar
áskorunin við að vinna að verkefni og hæfni hans fara saman.
Einstaklingurinn áttar sig ekki á því að þetta ástand á sér stað fyrr en
eftir á og upplifir þá hamingju.
Það má svo sannarlega hrósa starfsfólki leikskólans Rauðhóls fyrir
þetta framtak og að ráðast í að halda þessa ráðstefnu sem fjallar um
jafn mikilvægan þátt í kennslu og uppeldisstarfi. Þær Elín og Sigríður
voru mjög ánægðar með hvernig til tókst, og eru vissar um að allir
sem þarna voru hafi orðið fyrir talsverðum áhrifum af erindi
Csikszentmíhályi og annarra sem töluðu á ráðstefnunni. Stefna þær
að því að birta umfjöllun um ráðstefnuna og hugmyndafræði flæðis
með einhverskonar skýrslu eða útgáfu efnis um viðfangsefnið.

Leikskólakennararnir þær Elín og Sigríður, störfuðu báðar að
undirbúningi ráðstefnunnar. Ráðstefnan var kölluð - Leyndarmál
Rauðhóls; Flæði, hugarástand í leik og starfi og fór fram 19.
október síðast liðinn í Gullhömrum í Grafarholti. Þangað komu um
350 manns. Aðspurðar sögðu þær að ferlið að þessari ráðstefnu og
heimsókn prófessorsins hefði verið frekar óvenjulegt.
Íþróttakennarinn, hún Zsuzsanna sem einnig er Ungverji, hefði
haft milligöngu um að það náðist samband við Csikszentmíhályi.
það varð ljóst að hann vildi gjarnan koma til Íslands ásamt
vinnufélaga sínum,
Dr.Judit Ágnes Nuszpl , og tala á
fyrirlestri/ráðstefnu. Þá fór allt á fullt til að undirbúa sem best og
reyna að auglýsa þennan einstaka viðburð. Sótt var um
fjárhagsstuðning til Kennarasambands Íslands, pantaður stór salur
og miðasala sett í gang. Önnur dagskrá var ákveðin og allt skipulag
ráðstefnunnar sett á blað.
Fyrirlestur Csikszentmíhályi hét Leyfið þeim að leika, leyfið þeim
að flæða. Mikilvægi flæðis í skólastarfi.
Doktor Judit Ágnes Nuszpl sagði frá fyrstu niðurstöðum af
flæðisrannsókn. Leyfið þeim að blómstra.
Guðrún Snorradóttir, sérfræðingur í jákvæðri sálfræði var með
erindi um Flæði og styrkleika á vinnustað.
Guðrún Sólveig, leikskólastjóri og Zsuzsanne íþróttakennari töluðu
fyrir hönd Rauðhóls ásamt öðrum kennurum sem fóru yfir hvernig
þeir upplifa flæði í starfi.

Þá fengu fjölmargir ráðstefnugestir tækifæri til að beina
spurningum sínum til Csikszentmíhályi undir dagskrárliðnum
„reynslusögur úr starfi“. Ráðstefnustjóri var Ylfa Edith Fenger og
voru ráðstefnugestir mjög ánægðir með þennan viðburð. Stefna
þær að því að birta umfjöllun um ráðstefnuna og hugmyndafræði
flæðis með einhverskonar skýrslu eða útgáfu efnis um
viðfangsefnið.

Ráðstefnan fjallaði um Flæði, hugarástand í leik og starfi og var fyrir
alla sem hafa áhuga á uppeldi og góðum starfsanda.
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Hvert get ég farið með hópinn minn í vettvangsferð?
eftir

Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is)

Í Reykjavík eru fjölmörg svæði sem gaman er að nýta til vettvangsferða og í útikennslu. 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. Hér er að hefjast greinaröð sem segir í máli og myndum frá áhugaverðum útivistarsvæðum sem er þess virði að heimsækja.
Leggja á sig ferðalag og eiga frábæran dag úti í náttúrulegu umhverfi. Reynt verður að telja fram það sem helst einkennir svæðin og hægt er á
augljósan hátt að nota í útikennslunni eða með áframhaldandi verkefnum þegar heim er komið. Meðal þeirra svæða sem fjallað verður um eru
Öskjuhlíð, Ægisíða og Fossvogur. Þá eru í austurhluta Reykjavíkur Grafarvogur, Rauðavatn, Elliðaárdalur og Heiðmörk. Fyrsta svæðið sem fjallað
verður um er Öskjuhlíðin.
Öskjuhlíð er einstakt útivistarsvæði í nágrenni miðborgarinnar með
fjölbreyttri náttúru, áhugaverðri sögu og einstökum mannvistarminjum
frá stríðsárunum. Öskjuhlíðin er einstök og sennilega það opna svæði í
Reykjavík sem er mest áberandi og flestir þekkja. Hún er 61 metra há
stórgrýtt hæð sem nú hefur orðið skógi vaxin eftir áratuga skógrækt.
Jarðfræði

Öskjuhlíð er nokkuð brött, stórgrýtt hæð. Berggrunnur Öskjuhlíðar er
Reykjavíkurgrágrýtið sem rann úr eldstöðvum á Mosfellsheiði á síðari
hluta ísaldar. Jöklar mótuðu grágrýtið á síðasta jökulskeiði og má sjá
menjar um jökulrof á grágrýtisklöppum neðst í Öskjuhlíð nálægt
Nauthólsvík. Þar er m.a. stórt hvalbak með áberandi jökulrákum. Fyrir 10
þúsund árum var sjávarstaða mun hærri og þá var Öskjuhlíð eyja.
Ummerki um hærri sjávarhæð má sjá á sjóbörðu grjóti sem liggur
umhverfis hlíðina í um 43 m hæð.
Gróður og dýralíf

Gróðurlendi í Öskjuhlíð eru margbreytileg. Við landnám var hlíðin án efa
gróin birkikjarri sem ábúendur í Reykjavík og nálægum býlum nýttu sem
eldivið og því hvarf kjarrið og skógurinn. Á fyrri hluta 20. aldar
einkenndist gróðurfar Öskjuhlíðar af lítt grónum holtum og mólendi en
eystri hluti hlíðarinnar af votlendi og ræktuðum túnum. Mólendið er
vaxið bláberja-, beiti- og krækiberjalyngi en túnin skarta fjölbreyttum
grastegundum auk fallegra breiða af brennisóley, túnfífli, hvítsmára og
vallhumli.
Um miðja 20. öld hófst skógrækt í vestur- og suðurhlíðum Öskjuhlíðar og
er þar nú nær samfelldur skógur þar sem birki, bergfura, sitkagreni og
alaskaösp eru algengustu trjátegundir. Skemmtilegir krókóttir stígar eru
um skóginn og geta menn jafnvel villst af leið þar sem skógurinn er
þéttastur. Hæstu barrtrén eru yfir 15 metrar. Nokkuð er um sjálfsánar
reyniviðarplöntur auk fleiri trjátegunda. Töluverður undirgróður er í
skóginum nema þar sem barrtrén eru þéttust. Algengar háplöntur í
skóglendinu
eru
maríustakkur,
hrútaberjalyng,
krossmaðra,
snarrótarpuntur og vallelfting. Lúpína vex í skógarjaðrinum.

Fuglalíf er auðugt í Öskjuhlíð og hafa yfir tíu tegundir verpt þar.
Spörfuglar eru mest áberandi í skóg- og kjarrlendinu einkum
skógarþröstur og auðnutittlingur en einnig stari og svartþröstur. Þá
hafa nýlegir landnemar svo sem glókollur og krossnefur sést í Öskjuhlíð.
Ýmsir vaðfuglar hafa verpt í Öskjuhlíð m.a. tjaldur, sandlóa, heiðlóa,
hrossagaukur og stelkur. Margir aðrir fuglar eru tíðir gestir á svæðinu
svo sem hrafn, maríuerla, þúfutittlingur, ýmsar máfategundir, grágæs
og aðrir andfuglar. Æðarfuglar eru áberandi í Fossvoginum neðan við
hlíðina. Kanínur eru áberandi í Öskjuhlíð. Um er að ræða villtar og
hálfvilltar kanínur sem eru afkomendur gæludýra sem hefur verið sleppt
lausum en slíkt hefur verið stundað um árabil. Um 30-40 kanínur halda
sig í Öskjuhlíð að staðaldri.
Saga og mannvist á svæðinu

Í Öskjuhlíð má finna minjar selja sem tilheyrðu býlinu Reykjavík sem
nýtt voru við skóganytjar og sem var fyrir búfénað. Minnst er á Víkursel í
heimildum frá 14. öld. Rústir í suðvesturbrekku Öskjuhlíðar eru taldar
geta verið leifar Víkursels. Leifar um fjárbyrgi og hlaðna stekki er einnig
að finna í nágrenni rústarinnar. Grjótnám hófst í Öskjuhlíð 1913 en
grjótið var einkum nýtt í hafnargerð. Grjótið var sprengt úr
grágrýtisklettum í norðvesturhlíðinni og flutt með járnbrautarlest niður
að Reykjavíkurhöfn.

Mikið er um stríðsminjar frá síðari heimsstyrjöldinni í Öskjuhlíð en
breskir og amerískir hermenn byggðu margvísleg mannvirki í
vesturhluta Öskjuhlíðar og Vatnsmýri, flest í tengslum við byggingu
þeirra á Reykjavíkurflugvelli. Meðal mannvirkja sem byggð voru má
nefna steypt skotbyrgi, víggrafir, loftvarnabyrgi, geymslur, fjölda gólfa
og grunna undan bröggum, vegi og háa grjótveggi. Hitaveitugeymarnir
voru reistir um miðja 20. Öldina á tímabilinu 1940-1966. Þeir voru
endurbyggðir seint á níunda áratugnum. Veitinga- og útsýnishúsið
Perlan var byggð á milli og ofan á geymana og var vígð árið 1991.
Heimild: https://reykjavik.is/stadir/oskjuhlid
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Út vil ek –námskeið fyrir kennara og leiðbeinendur
Næstu námskeið á

vorönn 2019

Könnunarleiðangur - Inga Ævarsdóttir grunnskólakennari með áherslu á útinám
Námskeiðið fjallar um nýja aðferð þar sem nemendur fara út í nærumhverfi sitt og móta spurningar út frá áhuga sínum og því sem þeir sjá
og upplifa. Því næst er komið inn og spurningunum svarað af nemendum sjálfum með ýmsum leiðum upplýsingaöflunar. Að lokum er
svarið kynnt fyrir samnemendum með skapandi hætti.
Dagsetning: 18. mars. Tími: 14:00 – 16:00
Staðsetning: Hlaðan í Gufunesbæ

Lífið í fjörunni - Leiðbeinandi: Snorri Sigurðsson – vinnur hjá umhverfissviði Reykjavíkurborgar.
Fjörurnar í Reykjavík eru einstaklega áhugaverð búsvæði og auðugar af lífi árið um kring. Þær eru einnig aðgengilegar og því tilvalin svæði
fyrir útikennslu og náttúruupplifun. Í þessu námskeiði verður lífríki þangfjörunnar skoðað og kynntar til sögunnar hugmyndir að
fjölbreyttum verkefnum. Námskeiðið fer fram á vettvangi, í fjörunni við Sörlaskjól í Vesturbæ Reykjavíkur. Mikilvægt er að mæta vel búinn
og í stígvélum.
Dagsetning: 25.mars. Tími: 14:00 – 16:00
Staðsetning: Fjaran við Sörlaskjól

Læsi og listir - Kristín Harpa Bjarnadóttir grunnskólakennari, Halla Gunnarsdóttir myndmenntakennari og Guðrún María Ólafsdóttir
verkefnastjóri hjá Miðstöð útivistar og útináms.
Byrjendalæsi er samvirk kennsluaðferð ætluð til læsiskennslu barna í 1., 2. og 3.bekk. Kennsluaðferðin á að ná til allra þátta móðurmálsins.
Unnið er með tal, hlustun, lestur og ritun sem heild undir hatti læsis. Fyrir vikið er unnið t.d. með hljóðvitund, réttritun, skrift, orðaforða,
setningabyggingu og málfræði samþætt en ekki í aðskildum verkefnum. Á þessu námskeiði tengjum við saman byrjendalæsi, listsköpun
og náttúrvísindin á nýstárlegan hátt. Lestrarnámið á að vera skemmtilegt og bjóða upp á samskipti, skapandi hugsun og tjáningu.
Dagsetning: 29.apríl Tími: 14:00 – 16:30
Staðsetning: Svæðið við Gufunesbæ og Hlaðan

Samvinnuþrautir - Óttar Hrafnkelsson deildarstjóri í Nauthólsvík og Siglunesi
Hópefli er frábær aðferð til að hrista saman bekkinn í upphafi skólaárs. Að fara út með hópinn í skemmtilega leiki og þrautir er góð leið til
að láta krakkana kynnast og finna sameiginleg markmið. Þátttakendur læra hvernig hægt er að virkja hópinn og námskeiðið miðast við að
geta framkvæmt hópefli á snjallan og einfaldan hátt.
Dagsetning: 2.maí. Tími: 14:00 – 16:00
Staðsetning: Svæðið við Gufunesbæ

Náttúruan í listinni - Guðrún Gísladóttir myndmenntakennari.
Þátttakendur fá stutta kynning um kosti þess að færa listkennslu út í náttúruna. Í kjölfarið er boðið upp á verkstæðisvinnu þar sem
þátttakendur fá tækifæri til að vinna nokkur verkefni sem byggja á tengslum myndlistar og náttúru. Efniviður er á staðnum.
Dagsetning: 6.maí. Tími: 14:00 – 16:00
Staðsetning: Hlaðan í Gufunesbæ

Gufuneseyjan - Nils Óskar Nilsson verkefnastjóri hjá Miðstöð útivistar og útináms.
Verkefnið Gufuneseyjan verður kynnt þar sem einstakir þættir námskrár fléttast saman við „survivor“/eyðieyju þema. Verkefnið felur í sér
þó nokkra hreyfingu þar sem þátttakendur þurfa að klifra, ganga, skjóta úr boga og kasta svo eitthvað sé nefnt. Einnig verður stuðst við
grunnþætti útieldunar, grunnþætti rötunar ásamt því að þátttakendur þurfa að reisa sér skýli. Verkefnið tekur venjulega sex klukkustundir
en í þessari kynningu á verkefninu er miðað við tvo tíma og því er um að ræða kynningu á verkefnunum með verklegum blæ.
Dagsetning: 9.maí. Tími: 14:00 – 16:00
Staðsetning: Svæðið við Gufunesbæ

Spýrur, snæri og hengirúm - Ævar Aðalsteinsson verkefnastjóri útináms hjá Miðstöð útivistar og útináms.
Hér er í boði „Sörvævor-námskeið“, sannkallað ævintýranám. Öllum krökkum finnst skemmtilegt að leika sér í ímyndaðri ævintýraveröld
þar sem auðvelt er að tengja við spennandi útinám. Á námskeiðinu fara þátttakendur aftur til fortíðar og upplifa barnsárin og læra hvernig
við getum fært ævintýraheiminn inn í skólastarfið.
Dagsetning: 4.júní. Tími: 10:00 – 12:00
Staðsetning: Svæðið við Gufunesbæ

Skráning og nánari upplýsingar hér
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Úti er ævintýri í Gufunesbæ - Vetrardagskrá á Þorranum
eftir

Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is)

Notum jólin, þorrann og ólíkar árstíðir í útinámið

Miðstöð útivistar og útináms (MÚÚ) hefur í nokkurn tíma staðið fyrir
og skipulagt útinámsdagskrá sem sniðin er að þörfum starfstöðva
SFS undir nafninu Úti er ævintýri. Dagskráin byggist upp á heimsókn
skóla og frístundahópa ásamt kennara eða leiðbeinanda í
Gufunesbæ þar sem fram fer hnitmiðað verkefni og útikennsla.
Hugmyndin er að um leið og börnin fræðist og upplifi nýja hluti og
annað umhverfi fái kennarinn tækifæri til að sjá nýja möguleika í
útikennslunni. Í útinámi er upplagt að nýta árstíðirnar, veður og
umhverfi sem umgjörð um viðfangsefnið. Í haust var vel sótt
umhverfisverkefni sem snerist um vatnið okkar. Þar lærðu börnin út
frá ýmsum sjónarhornum hvað vatnið sem kemur úr krananum er
dýrmæt auðlind. Þegar líða fór að jólum hófst dagskrá sem tók þema
frá jólahaldi í ýmsum löndum. Þá fengu börnin t.d. að fræðast um
sérkennilega jólasiði í Rússlandi. Þá var spurningin - hvaðan kemur
jólasveinninn? rædd og reynt að svara henni og sömuleiðis af hverju
jólin eru haldin í desember en ekki í júlí.
Gamli Þorrinn notaður á nýstárlegan hátt

Á nýju ári hófst svo vetrardagskrá sem tók mið af gamla Þorra mánuðinum. Núna voru þrjú mismunandi verkefni í boði sem
miðuðu við aldur og reynslu barnanna. Leikskólastig og yngra stig
grunnskóla fékk að heimsækja Tröllaborgina í Gufunesi. Allir vita að
álfar og huldufólk, tröll og aðrir vættir búa gjarnan í klettum, stórum
steinum og hólum. Sunnan við Gufunesbæ er klettaborg sem gæti
vel verið þéttbýliskjarni þessara góðu vina okkar. Þá er vitað,
samkvæmt gamalli trú, að það borgar sig að fara varlega um þessar
byggðir og reita tröllin ekki til reiði. Börnin fara út í Tröllaborgina, fá
að hlusta á skemmtilega sögu um viðskipti manna og trölla og allir fá
svo kakó eftir velheppnaða ferð.
Tröll, galdrar og Askur-Yggdrasil

Miðstig grunnskóla fær að spreyta sig á útikennsluverkefni sem
fjallar um galdra og kukl. Þá fara börnin í ratleik þar sem rúnir og
Galdrastafir eru viðfangsefnið. Þau eiga að finna tólf rúnir, raða þeim
saman og finna lausnarorðið um leið og þau fræðast um galdrastafi
miðalda, galdraofsóknir og gömlu þjóðtrúna sem tengdust
dularkrafti hinna mismunandi galdrastafa og galdratákna. Elsta stig
grunnskóla fær svo að spreyta sig á tækninni. Þegar þau koma í
Gufunesbæ fá þau fræðslu og upplýsingar sem byggist á kafla úr
Snorra-Eddu þar sem sagt er frá Ask-Yggdrasil veröldinni sem var og
er hugmyndafræði gömlu Ásatrúarinnar. Þau fara síðan af stað þrjú
til fjögur í liði vopnuð ipad-snjalltæki. Með snjalltækinu eiga þau að
finna átta staði víðsvegar um útivistarsvæðið og leysa þar þrautir og
svara spurningum sem tengjast viðfangsefninu.
Þessi dagskrá hefur reynst henta vel inn í viðfangsefni og
stundatöflu leik- og grunnskóla enda er auðvelt að tengja efnið við
námskrá og áframhaldandi kennslu eða verkefnavinnu þegar heim
er komið.
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bls.12

„LESIÐ Í SKÓGINN“
Heyrst hefur… að Ártúnsskóli er þessa dagana að vinna í samstarfi
við Krakkafréttir hjá RÚV og skógræktina að myndefni um
skógrækt. Fjallað verður um skógarhirðu, kolefnisbindingu og
súrefnisframleiðslu heilbrigðs skógar, uppkvistun í skóginum, tré
hafa verið felld eftir þéttleikamælingu og viðurinn hafður til
viðarnytja s.s. til hljóðfæragerðar og eldiviðarvinnslu. Einnig er
fjallað um eldivið, eldbakstur og tálgun í skapandi skólastarfi.
Nemendur í fimmta og sjötta bekk skólans taka þátt í verkefninu.
Afraksturinn, myndbandið verður notað í tilefni af Alþjóða degi
skóga 21. mars sem helgaður er skógum og fræðslu. Spennandi
verður að sjá útkomuna í Krakkafréttum á Krakkarúv og svo
auðvitað myndbandið sem Ísland leggur fram á Alþjóðlegum degi
skóga 21. mars. (fréttin er tekin af heimasíðu Ártúnsskóla:
https://artunsskoli.is/frettir/ )

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
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