
Línuganga (slacklining) 
 

Nils Óskar Nilsson verkefnastjóri hjá Miðstöð útivistar og útináms

Farið verður yfir grunnþætti línugöngu s.s. uppsetningu, öryggisþætti ásamt helstu grunnæfingum. 
Línugangan verður tengd við viðmið og vísbendingar í frístundastarfi þar sem nærumhverfið er í 
aðalhlutverki.
 

7. júní
10:00 – 12:00
Svæðið við Gufunesbæ

Könnunarleiðangur – Outdoor Journey
Inga Ævarsdóttir  grunnskólakennari með áherslu á útikennslu og 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. 

Aðferðin miðast að því að kveikja áhuga og forvitni barna á viðfangsefnum námsins með því að fara út 
í nærumhverfið og leyfa þeim að spyrja spurninga. Aðferðin ýtir undir sjálfstæð vinnubrögð og skapandi 
hugsun auk þess sem hún getur haft áhrif á umhverfisvitund nemenda. Kennari skrifaði MA ritgerð um 
Könnunarleiðangur árið 2017. 

3. maí og 6. júní
13:30 – 15:30 og 10:00 – 12:00
Svæðið við Gufunesbæ

ÚT VIL EK
Miðstöð útivistar og útináms

Vor 2018 

Nánari upplýsingar um námskeiðin má fá hjá Gufunesbæ í síma 411 5600. 
Skráning á námskeið sendist á namskeid@gufunes.is

Fuglar og fuglaskoðun í Reykjavík 
 

Snorri Sigurðsson – Umhverfissvið Reykjavíkurborgar

Þetta námskeið er um fuglalífið og fuglaskoðun í borginni. Hvernig opna ég augu nemendanna 
fyrir fuglum í  nærumhverfinu? Fjaran, skógarsvæði og opin gróin svæði eru heimkynni fjölmargra 
fuglategunda. Hvernig umhverfi og aðstæður henta fyrir hvaða fugl? Seinni daginn verða unnin 
verkefni. Þetta er tveggja daga námskeið og seinni dagurinn mun vera fuglaskoðun.
 

7. maí og  9. maí 
13:30 – 15:30
Hlaðan og Hljómskálagarðurinn

Útieldun – opnar hlóðir og útieldhús           
 

Margrét Lára Eðvarsdóttir

Eldað á opnum hlóðum og reynd notkun prímusa og útieldunartækja. Hvaða rétti er auðvelt að matreiða 
utandyra? Á námskeiðinu verður þeirri spurningu svarað og þátttakendur fá að reyna sig við einfalda 
matreiðslu. Á útikennslusvæðinu í Gufunesbæ er góð aðstaða og gott skjól til að stunda útieldun bæði á 
opnum hlóðum sem og á eldunartækjum.                  
 

17. maí 
13:30 – 15:30 
Lundurinn við Gufunesbær 

Stærðfræði sem útinám    
Inga Ævarsdóttir  grunnskólakennari með áherslu á útikennslu og útinám

Útinám er skemmtileg aðferð til að auðga stærðfræðikennslu á öllum stigum grunnskólans. Á 
námskeiðinu verður farið í ýmsa stærðfræðileiki og verkefni sem nýtast til kennslu í umhverfi skólans en 
krefjast lítils viðbótarundirbúnings kennara. Verkefnin spanna öll stig grunnskólans, þau fjalla um tölur 
og talnaskilning, reikniaðferðir, mynstur og regluleika í umhverfinu og algebru.  

26. apríl
13:30 – 15:30
Lundurinn við Gufunesbæ

Hópefli undir berum himni   
 

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. 

30. maí
10:00 – 12:00
Svæðið við Gufunesbæ

Lífveruleit – 
ný vídd í náttúruskoðun 
Snorri Sigurðsson – Umhverfissvið Reykjavíkurborgar

Námskeiðið fjallar um lífveruleit – sem er íslenska heitið á „Bioblitz“, en það er vel þekkt erlendis sem 
viðburður þar sem hinn almenni borgari gerist náttúrufræðingur og kannar lífríkið í sinni heimabyggð. Á 
námskeiðinu verður greint frá eiginleikum og markmiðum lífveruleitar, kynnt til sögunnar ný vefsíða og 
gátt sem nýtist kennurum í náttúrufræði og farið á stúfana í Elliðaárdal og lífríkið skoðað í þaula. Þetta 
er tveggja daga námsekið og hentar vel fyrir kennara á mið- og unglingastigi. 

23. maí og 24. maí 
13:30 – 15:30
Hlaðan í Gufunesbæ og Elliðaárdalur

Spírur, snæri, hengirúm og skýli 
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.

5. júní
10:00 – 12:00
Svæðið við Gufunesbæ

Náttúran í listinni og sköpun í 
náttúrunni
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. 

 7. maí
13:30 – 15:30
Hlaðan í Gufunesbæ

Gullkistan
Guðmunda Guðjónsdóttir leiksskólakennari

Þekking og hugmyndir í útinámi með leikskólabörnum og börnum á yngsta stigi grunnskólans. Stuðst 
verður við Prismaverkefnin, sem hópur af leikskólakennurum tók saman í jafningjafræðslu 2016. 

9. maí og 28. maí
13:30 – 15:30 og 10:00 – 12:00
Leikskólinn Blásalir, Brekknaás 4

Það sem ég sé
Kristín Klara Gretarsdóttir myndlistamaður

Vekjum skynfærin og tökum inn umhverfið. Gerum okkur grein fyrir því hvað það er sem vekur áhuga 
okkar. Við erum misjöfn og misjafnir hlutir vekja hjá okkur áhuga. Markmiðið með námskeiðinu er að 
þátttakendur upplifi umhverfið á sínum forsendum, og nýti þá upplifun til að færa á pappír, með ýmsum 
aðferðum svo sem málningu, litum eða klippimyndum. 

31. maí
10:00 – 12:00
Svæðið við Gufunesbæ

Ævintýra „aktion“ námskeið                            
Samuel Ludger Levesque  ævintýra- og útinámskennari

Þegar ævintýranámi er blandað saman við útinám verður oft skemmtileg og dínamísk útkoma. Þá fá 
nemendurnir spennandi verkefni til að glíma við og ímyndunaraflið er virkjað.  Árið 1994 kom til Íslands 
ungur bandaríkjamaður sem skiptinemi hjá AFS. Það var Samúel Ludger Levesque sem starfar hjá 
frístundamiðstöðvaheimilum frístundamiðstöðvarinnar Kringlumýri í Reykjavík. Þar stendur hann fyrir 
skemmtilegu „aktion“ starfi með starfsfólki og börnum. Á námskeiðinu kynnumst við hugmyndafræðinni 
og í Smiðjunni verða búin til vopn og verkfæri.                             
 

4. júní
10:00 – 12:00
Hlaðan í Gufunesbæ

Hreyfifærni í náttúrulegu umhverfi 
– hvað hef ég og hvað get ég gert? 
Sabína Steinunn Halldórsdóttir, M.ed. Íþrótta- og heilsufræðingur
Höfundur bókarinnar  Færni til framtíðar

Hverjar eru grunnhreyfingar okkar og af hverju eru þær mikilvægar? Skiptir náttúran máli í hreyfinámi 
barna? Þetta eru allt spurningar sem leitast verður svara við og þátttakendur leita lausna við. 

24. maí
13:00 -15:30
Svæðið við Gufunesbæ

Útieldun fyrir lengra komna
 

Guðmundur Finnbogason útimatreiðslukennari

Að kveikja bálið, mynda orku sem bæði hitar mat og drykk og vermir umhverfið er hluti þess sem verður 
viðfangsefnið. Góð ráð og leiðbeiningar við matreiðslu og útieldun fylgja svo í kjölfarið. Hvernig er best 
að vinna og umgangast eldstæðið, áhöldin og útbúa máltíð þar sem allur hópurinn getur notið góðrar 
stundar við bálið.

25. apríl
13:30 – 15:30
Lundurinn við Gufunesbæ

Lífríkið í nærumhverfi skólans
Sigurbjörg Alfonsdóttir náttúruvísindakennari og Guðrún María Ólafsdóttir verkefnastjóri útináms 
hjá Miðstöð útivistar og útináms.

Það þarf ekki að fara langt með nemendur til að upplifa náttúruna, lífríkið og það smáa og stóra sem er 
að gerast í umhverfi okkar. Í nágrenni skólanna getur verið margt að skoða – það þarf aðeins að líta í 
kringum sig og aðgæta hvað er að gerast undir steini eða uppi í tré. Á þessu námskeiði verður vakin athygli 
á því sem gaman er að skoða og læra um í nærumhverfi skólanna og hvernig hægt er að nota upplifunina í 
samþættingu námsgreina. 

16. maí
13:30 -15:30
Umhverfi Fossvogsskóla

BIOPHILIA   
  

Sævar Helgi Bragason stjörnufræðikennari og Curver Thoroddsen tónlistar- og myndlistarmaður.

Biophila menntaverkefnið  fór af stað fyrir tilstilli Bjarkar Guðmundsdóttur tónlistarkonu árið 2011. 
Biophilia menntaverkefnið er þverfaglegt verkefni með aðkomu fræðimanna, listamanna, kennara og 
nemenda. Það byggir á að hvetja börn og kennara til að nýta sköpunargáfuna með því að tengja saman 
tónlist, tækni og náttúruvísindi á nýstárlegan hátt. Á þessu námskeiði munu leiðbeinendurnir vinna í 
anda Biophiliu hugmyndafræðinnar.  

23. maí og 29. maí
13:30 -15:30 og 10:00-12.00
Umhverfi Fossvogsskóla

Námskeiðsgjald 
er 4.500 krónur  

Listræn vísindi náttúrunnar 
 

Ragna Skinner tónlistarmaður og Sinéad McCarron hönnuður

Hvernig getum við lært af náttúrunni í stað þess að einungis nýta okkur hana í kennslu? Með því að 
styðjast við aðferðir „Design thinking“ og notfæra okkur listrænar kennslu- og rannsóknaraðferðir munu 
opnast fyrir okkur aðrar leiðir til útfæringa og uppgötvana. Útikennslustofan verður að vettvangi sem 
nær út fyrir öll mörk námsgreinanna og við munum mætast í gagnrýninni hugsun og lausnarleitarnámi 
(PBL). Hönnunarkennarinn Sinead og tónlistarkennarinn Ragna munu efla og hvetja til vísindalegrar 
rannsóknarvinnu, þar sem áhersla er lögð á tilraunir og mistök sem námsaðferð. 
 

30. apríl
13:30 – 15:30
Hlaðan í Gufunesbæ




