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bls.2

Tré og skógar hafa róandi áhrif á fólk
eftir

Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is)

Horfum á trén og tökum eftir einkennum þeirra og
„persónutöfrum“. Trén eru merkilegar lífverur sem þurfa frið til
að vaxa, segir Peter Wolleben - þýskur skógfræðingur og
höfundur bókarinnar, The Hidden Life of Trees. Hann segir að
trén hafi persónuleika og að rætur trjáa séu tengingar milli
þeirra, samskiptaleið svipað og internetið, eða „wood wide
web“. Þannig hafi trén samskipti sín á milli og tali hvert við
annað.
Útivist og útinám getur farið fram á mismunandi hátt. Ísland var
skóglaust land en er það ekki lengur. Fyrir mörgum áratugum
lagði skógræktarfólk grunninn að þeim fjölmörgu
skógræktarsvæðum víða um land sem við getum notað í dag.
Margir njóta samverunnar við gróður, tré og skóga, til dæmis á
eigin lóðum eða í borgargörðum. Borgargarðar og opin svæði
hafa mikið hlutverk í þéttbýli. Ánægjulegt er að allmörg stór
útivistarsvæði á höfuðborgarsvæðinu eru orðin ágætlega skógi
vaxin og margir nota þessi svæði til ýmissar hreyfingar.
En er hægt að njóta skóganna á annan hátt? Jú, það vill þessi
þýski skógfræðingur meina. Peter Wolleben, segir að trén
kenni okkur slökun og samkennd því þannig lifi þau, friðsælu lífi
með aðstoð og nálægð við önnur tré. Þannig geta þau gefið til
baka frið og ró - góðar og heilnæmar bylgjur sem menn geta
notað sjálfum sér til betri heilsu. Skógfræðingurinn segir að við
ættum að nota skógana til andlegrar uppbyggingar en ekki
eingöngu sem umhverfi fyrir hreyfingu og þjálfun. Og það þarf
að minna á að ganga vel um trén, skemma þau ekki né meiða.
Þau eru lifandi einstaklingar sem leggja margt af mörkum, svo
ekki sé talað um hlutverk skóganna í lofslagsmálum.
Að dveljast í skógi og nota öll skilningarvitin er þroskandi fyrir
alla, unga sem aldna. Við getum horft á trén, fundið lykt, heyrt
þytinn í greinum, skrjáfið í laufum og skynjað umhverfið á
ýmsan hátt. Þessi heildstæða náttúruupplifun sem styður
fjölgreindarkenningu Gardners kemur oft við sögu í útikennslu.
Í útinámi koma mörg „element“ fram, oft óafvitandi, sem hefur
góð og heilstæð áhrif á upplifun barnanna. Útivist í skógi er því
kjörin fyrir útinám. Flestir skólar hafa skógarsvæði í nágrenninu
og ættu kennarar
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bls.3

Árlegur skógardagur haldinn í Hálsaskógi
eftir

Bryndísi Björk Eyþórsdóttir (Bryndis.Bjork.Eythorsdottir@rvkskolar.is)

Foreldrar fjölmenna á „uppskeruhátíð“ barnanna

Leikskólinn Hálsaskógur í Breiðholti er Grænfánaleikskóli til margra
ára og vinnur mikið með útinám í daglegu starfi. Leikskólinn hefur til
umráða skemmtilegt grenndarsvæði sem nefnist Holtið og er það vel
nýtt til útináms. Það skiptir miklu máli að hafa slíka „útikennslustofu“
þar sem bæði kennararnir og börnin þekkja umhverfið.
Sú hefð hefur skapast í leikskólanum að halda opið hús sem nefnist
Skógardagurinn og hefur hann undanfarin ár verið haldinn í tengslum
við Barnamenningarhátíð. Valið er þema til að vinna með í upphafi
árs og svo er haldin sýning fyrir foreldra/forráðamenn og aðra gesti.
Sú hefð hefur skapast að þessi vika er í senn fjölmenningarvika og
þemað því unnið í anda fjölmenningar. Í ár var þemað: Fjölmenning
– endurnýting og matarsóun.

Skógardagurinn er að vissu leyti „uppskeruhátíð“ og lok
vetrarstarfsins. Börnin eru þá tilbúin að sýna foreldrum sínum hvað
þau eru búin að vera að föndra og skapa. Í tengslum við daginn var
matseðill vikunnar innblásinn af fjölmenningu og þetta árið voru
eftirfarandi réttir í boði: vegan réttur, japanskur réttur, íslenskur
réttur, indverskur réttur og pólskur réttur.
Í ár var Skógardagurinn haldinn 11.apríl og tókst mjög vel. Myndirnar
tala sínu máli:

Skógardagurinn er að vissu leiti „uppskeruhátíð“ og lok
vetrarstarfsins. Börnin eru þá tilbúin að sýna foreldrum sínum hvað
þau eru búin að vera að föndra og skapa. Í tengslum við daginn var
matseðill vikunnar innblásinn af fjölmenningu og þetta árið voru
eftirfarandi réttir í boði: vegan réttur, japanskur réttur, íslenskur
réttur, indverskur réttur og pólskur réttur.
Í ár var Skógardagurinn haldinn 11.apríl og tókst mjög vel. Myndirnar
tala sínu máli:

Tré voru unnin úr verðlausu efni, m.a. súrmjólkurfernum og laufblöð úr smjörvalokum

Ræktun er stór hluti af starfinu og var til sýnis á Skógardeginum.

Hér er stúlka að búa til hús úr mjólkurkössum, lokum og ýmsu tilfallandi

Hér er verið að gera fjólubláan pappír
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bls.4

Spennadi útivist og ferðir í frístund
eftir

Bryngeir Arnar Bryngeirsson (bryngeir.arnar.bryngeirsson@reykjavik.is)

Simbað sæfari fer út og gerir ýmislegt skemmtilegt.
Þriðji og fjórði bekk frístundaheimilisins Simbaðs
sæfara í Grafarvogi var boðið upp á nýtt og spennandi
verkefni í vetur. Verkefnið fólst í metnaðarfullum
útivistarklúbb sem var keyrður lungann úr vetrinum.
Mikil áhersla var lögð á virkni barnanna og þátttöku
þeirra við skipulagningu ferða og verkefna hópsins.
Steinunn A. Kjartansdóttir, aðstoðarforstöðumaður
sá um verkefnið auk þeirra starfsmanna sem unnu
með 3. og 4. bekk. Farið var í ferðir eitt til tvö skipti í
viku þar sem börnin skipulögðu sjálf ferðir út frá
útprentuðu korti af Grafarvogi. Í sumum tilfellum
skipulögðu börnin ferðirnar án hjálpar en í öðrum
tilfellum völdu þau af lista viðfangsefna. Börnin
útbjuggu nestið sitt sjálf úr þeim matvælum sem til
voru á frístundaheimilinu en auðvitað var stundum
eitthvað spennandi keypt til þess að taka með í
ferðirnar. Nestið reyndist án nokkurs vafa sterkur
hvati fyrir börnin til þess að fara í ferðirnar.
Ígrundun og hvernig á að klæða sig þegar við förum
út?
Það var ekki bara lögð áhersla á barnalýðræði heldur
var einnig lögð áhersla á að börnin fengju eitthvað út
úr því að taka þátt í verkefninu. Til að mynda var mikil
áhersla lögð á praktíska þekkingu þegar kemur að
klæðaburði í útiveru þannig að börnin séu betur í stakk
búin til að taka sjálf ákvarðanir um sinn eigin
klæðaburð í útiveru. Svo má að sjálfsögðu ekki
gleyma því að börnin héldu ígrundunarbók í tengslum
við verkefnið þar sem þau gátu skrifað niður hvað
þeim fannst, hvað þau upplifðu eða teiknað mynd
sem táknaði hugsanir þeirra.
(frh. á næstu síðu)
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bls.5

Spennadi útivist og ferðir í frístund
framhald af fyrri síðu…

Fjöruferðir, leikjaferðir, sleðaferðir og snjókarlar.
Á meðal þeirra fróðlegu ferða sem farið var í voru fjöruferðir.
Það var farið í gönguferðir til að kynna sér leiksvæðin í
hverfinu. Farnar voru ferðir þar sem áhersla var lögð á
samvinnuleiki til þess að hrista hópinn saman og auka
samheldnina innan hans. Það var farið út að týna ber og í
kjölfarið var farið í sultugerð. Það voru líka farnar ferðir til þess
eins að hafa gaman eins og sleðaferðir í brekkurnar í hverfinu
eða snjókarlagerð. Einnig var farið í verkefni með MÚÚ. Þar var
meðal annars farið í Vatnaverkefni og einnig unnið með
meistaranum Ævari Aðalsteinssyni. Það er ekki allt upptalið
enn heldur vann hópurinn náttúrulistaverk í anda Andy
Goldsworthy, kynnti sér mismunandi eldunaraðferðir og
hituðu sér kakó á prímus. Loks má ekki gleyma því að hópurinn
lærði líka aðeins um dýrin í hverfinu og fór út og gaf fuglunum
fræ í mesta frostinu í vetur.
Árekstrar í dagskránni - en vel heppnað starf.
Í heildina var verkefnið mjög vel heppnað þrátt fyrir að
ákveðnir núningsfletir hafi myndast og ákveðnir árekstrar í
dagskrá frístundaheimilisins komið í ljós. Helsti
núningsflöturinn var sá að börnin voru ekkert alltaf tilbúin til
þess að fara í ferðir og þá alveg sérstaklega þá daga sem
íþróttir voru á dagskrá frístundaheimilisins eða þegar veður
var ekki eins og best var á kosið. Loks olli mannekla smá
vandræðum á ákveðnum tímabilum. Í heildina litið gekk
verkefnið það vel að það er ekki nokkur vafi á því að
reglubundinn og öflugur útivistarklúbbur er góður og
raunhæfur valkostur í starfi frístundaheimilis.
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Út með oss - Fræðsla um útinám á starfsstaði í Reykjavík
eftir

Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is)

Nýlega var útinám og útikennsla til umfjöllunar á kennarafundi í Selásskóla í Reykjavík. Selásskóli er
staðsettur efst í austurbyggðum borgarinnar. Þaðan er stutt að fara út á opin svæði í ósnerta náttúru.
Rauðavatn og Elliðaárdalurinn er í nágrenni og hefur skólinn í mörg ár haft útinám á stefnuskránni.
Allir vita að útikennsla og útinám byggist í grunninn á áhuga og ákvörðunum kennara og stuðningi
skólastjórnenda. Því var það fagnaðarefni fyrir okkur hjá MÚÚ að koma í Selásskóla og fá tækifæri til
að hvetja kennara til þess að fara út með nemendur.
Kynningin fór fram í tveimur hlutum. Fyrri hlutinn byggðist upp á stuttum fyrirlestri, þar sem fjallað var
um hlutverk MÚÚ, gildi útináms, tengingu útikennslunnar við aðalnámskrá, ávinning og hindranir í
útinámi og praktísk verkefni. Seinni hlutinn var svo eingöngu utandyra þar sem kennararnir fengu að
kynnast fjölbreyttum útinámsverkefnum. Verklegu æfingarnar tókust vel, en þar spreyttu kennararnir
sig á „sörvævor-þraut“, gengu um náttúrustíginn, gerðu sjálfbærni verkefni og fengu þverfaglegt
verkefni sem snertu margar námsgreinar.
Hlutverk MÚÚ er að hvetja með ýmsum aðferðum til útikennslu og útináms. Gildi útináms má meðal
annars finna í í fjölbreyttara skólastarfi þar sem reynir á fjölþættar greindir ásamt þeirri heildarupplifun
og hreyfingu sem fæst úti undir berum himni. Þá má einnig nefna meiri félagsfærni og jákvæðari
upplifun í skólastarfi. Hindranirnar geta þó verið margar, til dæmis ótti kennarans við að missa tökin á
kennslunni, að fara út í allskonar veður og annað umhverfi og tryggja öryggi barnanna. Þá er
tímaskortur og að þrengd stundaskrá oft fyrirstaða svo samfella náist í útikennsluna.

bls.6
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bls.7

Fífuborg - leikskóli með útinámsáherslur
eftir

Kolbrúnu Guðríði Haraldsdóttir, leiksólakennara (Kolbrun.Gudridur.Haraldsdottir@rvkskolar.is)

Ella endurvinnsludúkka fékk hvatningarverðlaun Skólaog frístundasviðs Reykjavíkurborgar í febrúar 2019.
Fífuborg hefur flaggað Grænfánanum síðan 2013 og hefur fengið
fánann afhentan þrisvar sinnum. Þemað okkar í
Grænfánaverkefninu núna er lýðheilsa. Eitt að því sem við
ákváðum að gera var að auðga útisvæðið og setja góðan kraft í
útikennsluna.
Ella
endurvinnsludúkka
er
brúða
sem
er
fulltrúi
Grænfánaverkefnisins í Fífuborg. Gaman er að segja frá því að
hugmyndin að nota brúðu kom frá foreldri sem hafði kynnst því
hvað brúður geta verið áhrifamiklar í kennslu í öðru verkefni í
leikskólanum. Brúðan sjálf er gömul og fannst uppi í skáp. Í takt við
lýðræðisáherslu Grænfánaskóla var nafnið á Ellu valið lýðræðislega
þar sem öll börn í leikskólanum fengu að koma með tillögur og
kjósa um nafnið.

Stundum bjóða börnin Ellu með í
gönguferð. Hérna má sjá glitta í Ellu í
bakpoka kennarans í gönguferð um
hverfið.

Ella kemur mánaðarlega inn á hverja deild og fræðir börnin um
umhverfismál sem tengjast þeim sjálfum eins og: flokkun pappírs
og plasts, af hverju það er mikilvægt að endurvinna, mikilvægi
útiveru fyrir góða heilsu, að tína rusl, að ganga vel um hlutina svo
þeir endist lengur, matarsóun og margt fleira.
Í daglegu tali vísum við stundum í Ellu t.d. „Ella væri glöð að sjá
hvað þú ert dugleg/-ur að setja pappírinn í endurvinnslukassann.
Vel gert!“ eða „Manstu, við tökum bara einu sinni sápu eins og Ella
kennir okkur“. Þannig tengja börnin vel við Ellu endurvinnsludúkku
og hún hjálpar okkur öllum að muna að haga hlutunum þannig að
það sé sem best fyrir umhverfið og þá um leið komandi kynslóðir.

Hallsholtið er grenndarsvæði Fífuborgar og
þangað förum við reglulega til að leika
okkur og skoða náttúruna. Hver deild velur
sér árlega tré til þess að fylgjast með yfir
árið.

Við erum alltaf með fjölnota poka í
gönguferðarbakpokanum og börnin eru
mjög áhugasöm um að tína rusl. Við
flokkum ruslið svo í réttar tunnur í
leikskólanum.

Strákar að spjalla við Ellu um ánamaðka
og laufblöð sem þeir fundu í gönguferð.

Drullumallið var opnað á þjóðhátíð
Fífuborgar sumarið 2018 og er það afar
vinsælt hjá börnunum.

Í haust tókum við upp á því að hengja upp spjald með fræðslu hvers
mánaðar fyrir framan deildina. Þannig skapast umræður um
sjálfbæra þróun og umhverfisvitund oft á milli barnanna og ekki
síður á milli barna og foreldra. Þannig skilar umræðan og fræðslan
sér oft betur heim.
Þegar Fífuborg varð 26 ára í janúar 2019 fékk leikskólinn lag frá Ellu
endurvinnsludúkku í afmælisgjöf. Lagið á að hjálpa okkur að muna
eftir umhverfismálunum í öllu okkar starfi og er eins konar
umhverfissáttmáli leikskólans.
Ellulagið
Velkomin Ella, á deildina okkar,
viltu kenna okkur að flokka?
:: Minnka mengun, plastnotkun og sóun
og styrkja þjóð að sjálfbærri þróun.::
(Lag: Grænt, grænt, grænt er grasið út í haga)
(texti: Elsa Rún)

Ella endurvinnsludúkka fékk hvatningarverðlaun Skóla- og
frístundasviðs Reykjavíkurborgar í febrúar 2019. Í umsögn
dómnefndar kemur fram að verkefnið sé einfalt og auðvelt fyrir
aðra leikskóla að nýta sér hugmyndina.
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bls.8

Varðliðar umhverfisins 2019
Viðurkenningar til Ártúnsskóla í Reykjavík og Valhúsaskóla á Seltjarnarnesi
Verkefnasamkeppnin Varðliðar umhverfisins er samstarfsverkefni Umhverfisráðuneytisins, Landverndar og Miðstöðvar útivistar og
útináms. Í ár barst fjöldi verkefna sem voru mjög fjölbreytt. Ánægjulegt er að sjá hvað margir skólar leggja áherslu á umhverfismálin og fara
ólíkar skapandi leiðir með því að senda vel útfærð verkefni til keppninnar.

Viðurkenningarnar afhentar af umhverfisráðherra 30 apríl 2019

Ártúnsskóli

Valhúsaskóli

Verkefni nemenda í 5. – 7. bekk í Ártúnsskóla í Reykjavík fjallaði um
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Sett var upp dagskrá þar sem
Heimsmarkmiðin voru kynnt með glærusýningum, leikþáttum,
myndböndum og veggspjöldum þar sem aðrir nemendur voru hvattir
til aðgerða. Var hluti verkefnanna einnig kynntur á Menningarvöku
skólans fyrir vinum og fjölskyldum nemendanna auk þess sem
umhverfisnefnd skólans kom af stað matjurtaræktunarátaki í
gluggakistum víða um skólabygginguna. Þá unnu nemendur í
samstarfi við RÚV og Skógræktina myndefni um skógrækt og voru
útdrættir úr efninu sýndir í Krakkafréttum RÚV í mars. Er það mat
valnefndar að með verkefnum sínum gefi nemendur á miðstigi
Ártúnsskóla sérlega góða leiðsögn um hvernig best verði unnið að
umhverfismálum í framtíðinni. Þeir hafi gert sitt til að breyta hegðun
annarra til hins betra, bæði í nærsamfélagi sínu og á landsvísu.
Verkefnið hafi náð yfir breitt svið sjálfbærnimála og opnað augu
nemenda og annarra fyrir þeim margvíslegu áskorunum sem þjóðir
heims standa frammi fyrir í framtíðinni.

Nemendur í 9. og 10. bekk Valhúsaskóla á Seltjarnarnesi tóku einnig
fyrir Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna en út frá lögmálum
nýsköpunar. Krakkarnir fóru í hugmyndavinnu þar sem þeir fundu
nýjar lausnir á ólíkum umhverfisvandamálum og bjuggu þannig til
vöru, þjónustu eða verkferli sem stuðlar að sjálfbærri þróun. Meðal
nýjunga nemendanna voru fernur fyrir gosdrykki í stað plastflaskna,
sólhattur sem um leið umbreytir sólarorku í raforku, leikfangaáskrift
og þjónustan „Hundhverfisvænt“, sem gengur út á að hreinsa upp
úrgang eftir hunda og nota til þess færri plastpoka en ella. Nemendur
héldu kynningu fyrir fjölskyldur sínar, samnemendur og starfsmenn,
voru í sambandi við fyrirtæki, gerðu kannanir og stóðu fyrir
undirskriftasöfnunum. Það er mat valnefndar að nemendur í
Valhúsaskóla hafi á lausnamiðaðan hátt og með hugmyndaauðgi og
sköpunargáfu tekist á við margar af helstu áskorunum samtímans.
Þeir hafi lagt sig fram um að kynna lausnir sínar vítt og breitt um
nærsamfélag sitt og þannig veitt eldri kynslóðum leiðarljós í því
hvernig ná megi markmiðum um sjálfbæra þróun.
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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 greinaröð sem segir í máli og myndum frá áhugaverðum útivistarsvæðum sem er þess virði að heimsækja. Það þarf
aðeins að leggja á sig ferðalag og þá muntu eiga fínan dag úti í náttúrulegu umhverfi. Reynt verður að telja fram það sem helst einkennir svæðin
hægt er á augljósan hátt að nota í útikennslunni eða með áframhaldandi verkefnum þega heim er komið. Í síðasta blaði var fjallað um Öskjuhlíðina,
en núna verður farið vestur í bæ og Ægisíðan skoðuð. Síðan bíða Fossvogur, Grafarvogur, Rauðavatn, Elliðaárdalur og Heiðmörk. En tölum núna um
þetta skemmtilega svæði sem kallað hefur verið Ægisíða. Þar mætir okkur skemmtileg fjara þar sem á árum áður var gert út á grásleppuna.

Langt fram eftir 20. öldinni var stundaður útróður úr vörum á
Reykjavíkursvæðinu. Flestar varirnar eru nú horfnar undir uppfyllingar og
því fátt sem minnir á þennan þátt í atvinnusögu borgarinnar. Síðar var
gerð sú gata sem fékk nafnið Ægisíða og nafnið hefur fest við svæðið. Þar
var Grímsstaðavör.

Ægisíða - Aðgengileg fjara í vesturbæ Reykjavíkur
Vesturbær er eitt af gömlu hverfunum í Reykjavík og státar af langri og
merkilegri sögu. Í suðri liggur Vesturbær að Skerjafirði og að Kollafirði í
norðri. Vesturbærinn liggur að Seltjarnarnesi í vestri en að miðborginni í
austri og er hverfið að mörgu leyti mjög tengt miðborginni. Talsverð
atvinnustarfsemi er í hverfinu einkum við höfnina og í Örfirisey enda
hverfið nátengt sjónum og má finna þar margar minjar um útgerð fyrr á
öldum.
Nálægðin við sjóinn er mikil og útivistarsvæðið við Ægisíðu er eitt af
mörgum vel þekktum stöðum hverfisins. Þar liggur líka einn fjölsóttasti
göngustígur borgarinnar. Hann tengir Fossvoginn í gegnum Nauthólsvík
og Ægisíðu vestur á Seltjarnarnes, um 10 km leið. Vinsælt er að ganga
eða hjóla þessa leið sem samgönguæð, en einnig til útivistar enda
útsýnið fagurt.

Grímsstaðavör er ein af sjö vörum við Skerjafjörð og sú þeirra sem lengst
var róið frá. Betri lending var talin vera í Grímsstaðavör en í öðrum vörum
við Skerjafjörðinn, meðal annars vegna skerja fyrir utan sem drógu úr
öldunni. Vörin er kennd við bæinn Grímsstaði á Grímsstaðaholti.
Grímsstaðaholtið afmarkast af Suðurgötu, Starhaga, Ægisíðu og
Hjarðarhaga. Grímur Egilsson reisti sér býli á þessu svæði árið 1842 sem
hann nefndi Grímsstaði. Fljótlega var farið að kenna holtið við býlið.
Síðasti Grímsstaðabærinn stóð nálægt gatnamótum Dunhaga og
Ægisíðu.
Grímsstaðavörin var þekktust fyrir útgerð grásleppubáta síðustu
áratugina, en áður fyrr var ekki síður gert út á þorsk og ýsu. Þegar mest
var voru 16 bátar gerðir út frá vörinni. Þrír til fjórir réru alltaf en hinir um
helgar eða þegar tími gafst til frá öðru. Tíðarfarið réði því hvaða daga var
hægt að róa. Útgerð var allt til ársins 1998
Í Grímsstaðavör voru settir niður teinar í vörina. Teinarnir komu að góðu
gagni. Meðal annars gat einn maður sjósett bát á eigin spýtur. Áður
höfðu venjulega fjórir til fimm bátar farið í róður um svipað leyti á
morgnana og hjálpuðust menn þá að við sjósetninguna.

Aðstæður á göngustíg og í fjörunni
Það er nær stanslaus umferð gangandi, hlaupandi og hjólandi fólks á
göngustígnum, alla daga ársins. Því þarf að taka tillit til þess og hafa leiki
og annað á grasinu en ekki á stígnum. Fjaran er ekki hættulaus, en með
því að fara varlega, vaða ekki of djúpt eða langt út í sjó er hún hættulaus
í góðu veðri. Hægt er að skoða smádýr, skordýr og krabba í fjörunni og
góð hugmynd að hafa meðferðis háfa og einhver glær plastílát til að
skoða dýrin.
Samgöngur:
Stætóleiðir eru nr: 11 (Mjódd, Hlemmur, Seltjarnarnes) sem stoppar við
Ægisíðu, og nr: 12 (Skerjafjörður, Hlemmur Mjódd, Ártún) sem stoppar
við Hjarðarhaga.
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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 ☺

