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SKÓLATÍMA

2.bekkur í heimsókn á skíðasvæðin í Reykjavík
Skíðað á skólatíma með 2.bekk er
tilraunaverkefni á skóla- og
frístundasviði í umsjón Miðstöðvar
útivistar og útináms, Gufunesbæ.
Verkefnið er samstarfsverkefni
MÚÚ, Skíðasvæðanna í borginni
og þeirra grunnskóla í Reykjavík
sem vilja taka þátt.
Markmið verkefnisins er að gefa
nemendum í 2.bekk tækifæri til að
prófa skíði, fá reynslu í móttöku
skólahópa
á
skíðasvæðin
í
borginni með áherslu á þjónustu
við byrjendur og fá endurgjöf frá
nemendum,
kennurum
og
foreldrum.
Krakkar í 2.bekk Breðholtsskóla
Laugarnesskóla og Selásskóla
kíktu í heimsókn á Skíðasvæðin í
borginni. MÚÚ tók á móti þessum
litlu snillingum með allan búnað
og skíðakennslu. Flestir voru að
prufa skíði í fyrsta skiptið. Fleiri
skólar eru væntanlegir upp í
brekkur ef snjórinn fer ekki alveg
strax.
Verkefnið
Skíðað
á
skólatíma stendur börnum í
2.bekk til boða, (svo lengi sem
aðstæður leyfa).

3. BEKKUR Í
ÚTIVISTARSMIÐJU
Norðlingaskóli - ágúst 2019

Nú er starfið komið á fullt hjá öllum námshópum og þar á meðal smiðjurnar. 3.
bekkur er í útivistarsmiðju og byrjaði á því að ganga í kringum Rauðavatn.
https://nordlingaskoli.is/3-bekkur-i-utivistarsmidju/

FJÖRUFERÐ
Grandaskóli- ágúst 2019

Hluti af 2. bekk fór í lotu með textíl-, myndmennta- og
bekkjarkennara í fjöruferð að leita að fjörugulli fyrir verkefnavinnu
lotunnar.
https://grandaskoli.is/fjoruferd/

GAMAN Í FRÍMÍNÚTUM
Foldaskóli - ágúst 2019

Á undirbúningsdögum þessa skólaárs tóku nokkrir kennarar sig til og máluðu
ýmsa leiki á skólalóðina. Markmiðið með þessu er að hvetja nemendur til að
hreyfa sig í frímínútum í gegnum fjölbreytta leiki eins parís, skæri, blað, steinn –
hoppleik, reiknivél – hoppleik og hugarleikfimi. Einnig voru búnir til pógóvellir og
gerðar línur á fótboltavellinum fyrir brennó, gryfjubolta og Capture the flag.
Framhald verður síðan á Leikjavinaverkefninu sem hófst á vordögum og því má
búast við lífi og fjöri á skólalóðinni í vetur.
https://foldaskoli.is/2019/08/29/gaman-i-friminutum-i-foldaskola/

UNGLINGADEILD Í GÖNGUFERÐ
Langholtsskóli - ágúst 2019

Í gær fór öll unglingadeildin saman í gönguferð frá Ölkelduhálsi niður í
Reykjadal í átt að Hveragerði. Þar nutu allir náttúrunnar og einhverjir
notuðu tækifærið og skelltu sér í fótabað í heitu laugunum. Um kvöldið
var Rósaball í skólanum þar sem eldri bekkingar buðu 8. bekkinga
velkomna í unglingadeild.
https://langholtsskoli.is/unglingadeild-i-gonguferd/

GÖNGUM Í SKÓLANN
Húsaskóli- september 2019

Göngum í skólann var flautað til leiks 4. september með því að nemendur
og starfsfólk skólans fóru í létta göngu um nærumhverfi skólans.
Göngum í skólann er orðinn fastur liður hér hjá okkur í skólanum og
tökum við þátt líkt og áður í 4 vikur með hinum ýmsu verkefnum.
Allir nemendur merkja daglega á skráningarblað hvernig þeir koma í
skólann, allir eru hvattir að nota virkan ferðamáta. Skráningarblaðið er
notað í ýmis verkefni, til dæmis í stærðfræði til að gera súlurit, finna út
prósentur og fleira. Mesta spennan er svo að sjálfsögðu að fá að vita
hvaða bekkur hlýtur gullskóinn fyrir góða frammistöðu.
Frábær áhugi og metnaður hefur skapast í nemendahópunum og eru
kennarar og starfsmenn skólans duglegir að hvetja nemendur áfram. Í
hverri viku fá allir bekkir mismunandi verkefni og áskoranir, til dæmis
hverfaganga, núvitundarganga, slökun, teygjuæfingar, fræðsla um vatn,
verkefni tengd náttúrunni og að ógleymdi ÍSÍ halupinu.
https://husaskoli.is/2019/09/26/gongum-i-skolann-2/

Hvert get ég farið
með hópinn minn
í vettvangsferð?
Að undanförnu hefur hér í blaðinu verið fjallað um nokkur
útivistarsvæði Í Reykjavík sem hentug eru til vettvangsferða og
útikennslu. Fjallað hefur verið um Öskjuhlíðina, Ægissíðuna,
Fossvoginn og Grafarvoginn.
Nú er röðin komin að Rauðavatni, en síðar verður einnig fjallað
um Elliðaárdal og Heiðmörk.
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, til dæmis fjaran. Þetta eru
allt áhugaverð útivistarsvæði sem eru þess virði að heimsækja og
eiga frábæran dag úti í náttúrulegu umhverfi. Sjónum er beint að
því helsta sem einkennir svæðin og hægt er á augljósan hátt að
nota í útikennslunni eða með áframhaldandi verkefnum þegar
heim er komið.
Þegar jökullinn hopaði urðu vötnin eftir í lægðunum
Rauðavatn er eitt af þeim stöðuvötnum sem eru í nágrenni
Reykjavíkur, staðsett fyrir ofan Selás og í næsta nágrenni við
íbúðahverfið í Norðlingaholti. Rauðavatn myndaðist eins og
önnur stöðuvötn við hlýnandi veðurfar eftir síðustu ísöld þegar
grunnvatn safnaðist saman í lægðum eða uppsprettur, ár og lækir
mynduðu vötnin. Við Rauðavatn voru fyrstu skref skógræktar á
Íslandi tekin í upphafi 20. aldar og var Rauðavatn og nágrenni
þess heimaland Skógræktarfélags Reykjavíkur sem síðar færðist
yfir í Rauðhóla og Heiðmörk.
Af hverju þetta nafn - Rauðavatn
Líklegast dregur vatnið nafn sitt af vatnaplöntunni síkjamara en
stöngull plöntunnar er rauðleitur og blóm þess á yfirborðinu eru
einnig rauð. Vel má sjá þetta þegar lítið er í vatninu en þá glittir í
heilu breiðurnar af plöntunni, sjá meira hér á vísindavefnum.

Hjólaleiðir að Rauðavatni
Mjög gaman er að fara að Rauðavatni á reiðhjóli. Þangað
liggja góðir hjólastígar upp Elliðaárdalinn og alla leið að
Rauðavatni. Einnig er góð leið frá Grafarholti yfir
Hádegismóa.
Rauðavatn – vetur, sumar, vor og haust
Rauðavatn er ekki stórt vatn, aðeins 0,32 ferkílómetrar og
víðast aðeins um einn metri á dýpt; um einn og hálfur metri
þar sem það er dýpst. Hvergi rennur úr Rauðavatni og
vatnasvið þess er afar lítið. Það er því að mestu leyti háð
sveiflum í veðurfari hvað varðar stærð og vöxt.
Gott stígakerfi liggur um skóginn og hringinn í kringum
vatnið. Svæðið er mikið nýtt allan ársins hring til gönguferða
og þar sem stutt er í hesthúsahverfið í Víðidal eru útreiðar
mikið stundaðar við vatnið og í nágrenninu. Á veturnar frýs
vatnið gjarnan og má oft sjá fólk á skautum og í skíðagöngu á
Rauðavatni. Ljósabúnaður er við vatnið sem tendraður er
þegar kvölda tekur og því hægt að nýta skammdegið líka.
Grenndarsvæði Selásskóla
Selásskóli hefur í nokkur ár haft grenndarsvæði við
Rauðavatn. Svæðið er sunnan við vatnið nálægt
Suðurlandsvegi. Þar er gott sjól í skóginum og bæði stórar
flatir og litlir lundir sem ákjósanlegir eru til kennslu og sem
áningarstaður.
Samgöngur
Leið 5 (Nauthóll) » BSÍ » Hlemmur » Ártún » Norðlingaholt
Leið 16 Hlemmur » Sæbraut » Ártún » Árbær
Leið 51 Utanbæjarvagn - Ekur fá Mjódd áleiðis í Höfn í
Hornafirði með viðkomu í Norðlingaholti
Leið 52 Utanbæjarvagn – Ekur fá Mjódd áleiðis í
Landeyjarhöfn með viðkomu í Norðlingaholti

LÍFIÐ Í FJÖRUNNI
Laugalækjarskóli - september2019

NNýverið voru nemendur í 8. bekk að læra um lífið í fjörunni.
Skundað var niður í Laugarnesfjöru til að skoða hvernig þörungar
raða sér í belti í fjörunni og tekin sýni af ýmsum þörungum,
stórum sem smáum. Mikið var af brúnþörungum, þangi og þara,
með tilheyrandi smádýralífi, einnig fundust nokkur ígulker. Í
smásjársýni af sjó voru svo skoðaðir frumþörungar (plöntusvif)
sem er lykilfæða annara sjávarlífvera.
https://laugalaekjarskoli.is/2019/09/19/lifid-i-fjorunni/

FJÖRUVERKEFNI
Í 6.BEKK
Melaskóli - september 2019

Okkur finnst við nokkuð vel í sveit sett hvað varðar nærumhverfi Melaskóla
og hve gjöfult það er varðandi nám og kennslu. Nokkuð stórt þemaverkefni
tengt fjörunni er unnið í 6. bekk. Nemendur skoða lífríki, fjallahringi,
aðskotahluti og ýmis náttúrufyrirbrigði. Þeir rannsaka, skoða og gera
tilraunir, safna sýnum og taka myndir sem þeir vinna með í skólastofunni
og kynna niðurstöðurnar fyrir bekkjarfélögum sínum.
https://melaskoli.is/2019/09/13/fjoruverkefni-i-6-bekk/

ÚTIKENNSLA HJÁ
6. OG 7. BEKK
Kelduskóli - september 2019

Útikennslutímarnir hjá 6. og 7. bekk hafa farið vel af stað. Í morgun var útieldun þar
sem nemendur steiktu naan brauð og var mikil ánægja með. Einnig höfum við farið í
fjöruferð, útileiki og þrautir og tjaldað á skólalóðinni. Myndir frá útikennslunni.
https://kelduskoli.is/utikennsla-hja-6-og-7-bekk/

NEMENDUR TÍNA RUSL
Fellaskóli- september 2019

Nemendum Fellaskóla er umhugað um umhverfi skólans. Í hverri viku fer
einn árgangur nemenda út ásamt kennurum sínum og tínir rusl sem því
miður er of mikið af! Á meðfylgjandi mynd eru nokkir nemendur úr 10.
bekk með hluta af því rusli sem þeir tíndu. Takk fyrir þetta nemendur
Fellaskóla.
http://fellaskoli.is/2019/09/17/nemendur-tina-rusl/

FÖSTUDAGSSAMVERA
Ártúnsskóli - október 2019

Fimmti bekkur sá um samveru síðastliðinn föstudag. Bekkurinn byrjaði
skólaárið á að taka þátt í Plastlausum september. Plast er ekki allt slæmt en
óhófleg notkun plasts ógnar lífi á jörðinni ef við brettum ekki upp ermar og
förum að hugsa hvað við getum gert betur. Nemendur byrjuðu á því að velta
því fyrir sér hvaða merkingu plast hefði fyrir þá og eftir miklar vangaveltur
vildu krakkarnir koma ákveðnum skilaboðum áfram til samfélagsins.
Nemendur völdu að gera leikin myndbönd og smá gjörning þar á eftir sem
innihélt góð ráð við fyrstu skrefin til að minnka plastnotkun. Nemendur
skrifuðu handritin að myndböndunum sjálfir ásamt því að leika öll hlutverk og
skilaboðin voru skýr. Við manneskjurnar erum skynsamar verur með ofurkrafta
sem við getum notað til að breyta veröldinni okkar til hins betra. Enginn getur
gert allt en allir geta gert eitthvað!
https://artunsskoli.is/2019/10/07/fostudagssamvera-hja-5-bekk/

ÚT VIL EK
N Á M S K E I Ð

26.MARS 2020

LÆSI - LISTIR – LÍF
Leiðbeinendur: Kristín Harpa Bjarnadóttir, Halla Gunnarsdóttir og Guðrún M. Ólafsdóttir.
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 náttúruvísindi á nýstárlegan hátt. Lestrarnámið á að vera skemmtilegt og bjóða upp á samskipti,
skapandi hugsun og tjáningu..

27.APRÍL 2020

NÚVITUND Í NÁTTÚRUNNI
Leiðbeinandi: Hrafnhildur Jóakimsdóttir
Þetta er í fyrsta sinn sem námskeiðið er formlega haldið á Íslandi en Hrafnhildur hefur leitt margar núvitundargöngur í
Bandríkjunum og er sífellt að þróa námskeiðið. Námskeiðið byggir á fræðum sem fjalla um að styrkja náttúrutengsl með því að veita
náttúrunni virka athygli og það að ígrunda upplifanir sínar og reynslu. Námskeiðið er því margþætt en aðal áherslan er sú að
þátttakendur fái tækifæri til þess að eiga gæða stund úti í náttúrunni.
Námskeiðið er haldið tvo mánudaga í röð, í fyrra skiptið verður athyglinni beint að einu skynfæri í einu á meðan gengið er í þögn og
núvitund virkjuð af mikilli meðvitund. Í seinna skiptið verður gengið niður að fjöru og núvitund virkjuð í gegnum hugleiðslu við
hafið. Bæði skiptin eru þátttakendur beðnir um að taka með sér dagbók til að skrifa í.

4.MAÍ 2020

GUFUNESEYJAN
Leiðbeinandi: Nils Óskar Nilsson
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 tekjur
venjulega sex klukkustundir en þetta námskeið er eingöngu 2ja tíma kynning á verkefninu með verklegum blæ.

11.MAÍ 2020

NÁTTÚRAN Í LISTINNI OG SKÖPUN Í NÁTTÚRUNNI
Leiðbeinandi: Guðrún Gísladóttir
Þátttakendur fá stutta kynningu 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.

25.MAÍ 2020

ÚTIELDUN FYRIR LENGRA KOMNA
Leiðbeinandi: Guðmundur Finnbogason
Að kveikja bálið, mynda orku sem bæði hitar mat og drykk og vermir umhverfið, er hluti viðfangsefna á námskeiðinu. Góð ráð og
leiðbeiningar við matreiðslu og útieldun fylgja svo í kjölfarið. Farið er yfir hvernig best er að vinna og umgangast eldstæðið, áhöldin og
útbúa máltíð þar sem allur hópurinn getur notið góðrar stundar við bálið..

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING

SKÓGARFRÆÐSLA
Hvassaleitisskóli - október 2019

Í september fóru fimmtu bekkingar í tvær skógarferðir samhliða
skógarfræðslu. Þeir heimsóttu grenndarskóg skólans og Bolöldu þar
sem þeir hlúðu að trjáplöntunum sem þeir gróðursettu síðasta vor. Hér
má sjá myndir úr ferðinni.
https://hvassaleitisskoli.is/skogarfraedsla/

FJÖRUFERÐ

Hamraskóli - október 2019

Nemendur í 6. bekk hafa verið að læra um lífríkið í fjörunni síðustu
vikur. Þeir voru áhugasamir í fjörunni að safna saman lífverum. Verið
var að læra um hryggleysingja og fjörugróður. Nemendur héldu síðan
áfram rannsóknum sínum í kennsustofunni og unnu með það sem þeir sáu
og söfnuðu saman í fjöruferðinni.
https://hamraskoli.is/fjoruferd/

GÖNGUM Í SKÓLANN
Breiðholtsskóli - október 2019

Verkefninu Göngum í skólann 2019 lauk formlega miðvikudaginn
2.október. Hver bekkur sem tók þátt í verkefninu fékk viðurkenningarskjal fyrir góða þátttöku og vel unnin verkefni. Allir fóru út að ganga
saman bakkahringinn og nærumhverfið skoðað, unnið var verkefni í
sambandi við fætur sem voru síðan settir uppá vegg fyrir framan
bókasafnið.
Einhverjir bekkir fóru í gönguferð í Elliðaárdalinn, þar sem meðal annars
var kíkt á Tröllið sem er nýtt listaverk í dalnum. Einnig unnu börnin með
laufblöðin og bjuggu úr þeim tré, grænt laufblað fyrir hvern dag sem þú
fórst gangandi í skólann og brúnt ef þú fórst akandi.
https://breidholtsskoli.is/2019/10/07/gongum-i-skolann-2019-2/

STÆRÐFRÆÐIFORMIN ÚTI OG INNI
Sæmundarskóli - október 2019

Nemendur í 1. bekk hafa undanfarnar vikur verið að vinna með form í
stærðfræði. Formin eru þríhyrningur, ferningur, hringur og rétthyrningur.
Krakkarnir hafa unnið alls kyns verkefni, unnið saman í hópum, notað
líkamann til að búa til formin, farið út og notað hluti úr náttúrunni ásamt
því að vinna á stöðvum í kennslustofunni. Það er fullt af skemmtilegum
myndum í myndasafninu.
https://saemundarskoli.is/staerdfraediformin-uti-og-inni/

ÞEMADAGAR
Hlíðaskóli - október 2019

Í dag lýkur þemadögum þar sem yfirskriftin var „Verndum bláa hnöttinn
okkar“ Nemendur á öllum skólastigum unnu að ýmsum verkefnum tengd
umhverfisvernd. Í morgun buðu nemendur í opið hús og var virkilega
gaman hvað margir létu sjá sig og skoðuðu afrakstur þemadaga.
https://hlidaskoli.is/themadagar/

FERÐ Í BOLAÖLDU
Selásskóli - október 2019

Fimmti bekkur fór að Bolöldu í dag þar sem þau gróðursettu ýmsar
plöntur í vor þegar þau voru í 4.bekk. Núna var verið að mæla hæð og
breidd plantanna til þess að kanna hvernig hversu vel plönturnar hefðu
tekið við sér frá vorinu: Ferðin var skemmtileg en hefði mátt vera
aðeins hlýrra.
https://selasskoli.is/2019/10/04/ferd-i-bolaoldu/

Leikur að

læra

Föstudaginn 11. október var Leikur að læra ráðstefnan haldin í
fjórða sinn. Að þessu sinni var áhersla lögð á útinám og heiti
ráðstefnunnar var Útinám er leikur einn!
Rúmlega 400 kennarar tóku þátt í 16
vinnustofum í yndislegu umhverfi
Garðyrkjuskólans að Reykjum í
Hveragerði. Ævintýralegt umhverfi
skólans gerði þennan viðburð bæði
spennandi og óvenjulegan og
faglegar vinnustofur og frábærir
þátttakendur gerðu daginn heldur
betur eftirminnilegan.
Hægt var að velja um vinnustofur á
borð við; Náttúrustíg, Skýli og skjól,
Hreyfing
og
jóga,
Fjölbreyttar
útistöðvar, Skógurinn og blandaður
aldur, Útinám þarf ekki að kosta
mikið, Útikennslubakpokinn, Könnunarleiðangur (Outdoor journey),
Núvitund með börnum, Færni til
framtíðar,
Útikennslustöðvar
á
leikskólalóðinni, Tálgun, Hvernig
vaxa plöntur og Leikur að læra.

Kristín Einarsdóttir framkvæmdastjóri
Leiks að læra segir á heimasíðu
þeirra:
„Það er greinilega mikill áhugi á
slíkum ráðstefnu um útikennslu og
útinám og allar líkur eru á að
fyrirtækið Leikur að læra muni
örugglega
standa
fyrir
slíkri
ráðstefnu aftur. Þá viljum við þakka
nemendum í 10. bekk í grunnskóla
Hveragerðis fyrir frábæra aðstoð við
að vísa þátttakendum til vegar á
svæðinu og Garðyrkjuskólanum fyrir
lánið á aðstöðunni."

Leikur að læra
þakkar að lokum
öllum sem komu á
ráðstefnuna fyrir
skemmtilegan dag.

Úti er Inni
Miðstöð útivistar og útináms
Frístundamiðstöðin Gufunesbær
við Gufunesveg
112 Reykjavík
Úti er inni má nálgast á:
http://muu.reykjavik.is/uti-er-inni/
Ef þú ert ekki á póstlistanum hjá okkur og vilt fá Úti er inni sent til þín þá
endilega hafðu samband: muu@reykjavik.is

