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Nú er skemmtilegasti tími ársins til útikennslu. Allt er að vakna til lífsins í náttúrunni 

og veður og aðstæður að verða góðar eða allavega betri eftir hryssingslegt veður nú 

í byrjun sumars. Veðrið er reyndar aldrei neitt vandamál hjá þeim sem sinna útinámi 

allan ársins hring. Við viljum nýta árstíðirnar og margskonar veður gefur bara meiri 

fjölbreytni í starfið. En auðvitað er ekki hægt að neita því að hækkandi hitastig og 

góðviðri gerir hlutina oft auðveldari í framkvæmd. 

Viðfangsefnin eru fyrir utan gluggann og margt hægt að skoða sem legið hefur í 

dvala yfir veturinn. Hvað leynist undir steini eða bak við næsta tré? Litlar lífverur í 

moldinni eða niðri í fjöru vekja áhuga ungra nemenda sem geta notað litla spaða, 

flísatangir, sýnabox og stækkunargler til að rannsaka pöddur og orma.  Þetta eru 

skemmtileg verkefni sérstaklega ef hægt er að aðstoða og leiðbeina börnunum og 

um að gera að hafa hópana ekki of stóra. 

Gróðurinn tekur við sér á vorin og fuglarnir gera sér hreiður í móanum eða uppi í 

trjám. Margt er hægt að tengja við ferðir fuglanna sem hægt er að nota til kennslu í 

náttúrufræði, líffræði og jafnvel landafræði þegar hugsað er um farfuglana.  Á stór - 

Reykjavíkursvæðinu eru nokkrir staðir þar sem farfuglar venja komur sínar. Þar má 

nefna Grafarvog, Heiðmörk, Álftanes, Gróttu (krían) og Leirvogur í Mosfellsbæ 

(fuglaskoðunarhús). Oftast er hægt að komast í strætisvagni nálægt þessum 

stöðum. 

Þá er mjög gaman og spennandi fyrir börnin að fara í skógarferð. Skógurinn er allur 

að lifna við og mikið að gerast. Allskonar skógartengd verkefni eru til ásamt 

hugmyndum að skemmtilegu handverki sem hægt er að gera með notkun á því efni 

sem skógurinn gefur. Að tálga og smíða úr náttúrulegu efni gefur nemandanum oft 

nýja sýn á náttúruna og gefur tilbúnu smíðaefni ekkert eftir þegar verið er í útinámi. 

Einfaldar hugmyndir leiða oft til góðra lausna og þjálfar börnin til þess að leysa 

málin á snjallan hátt. Skynfærin og ímyndunaraflið fær að njóta sín og margir 

skemmtilegir hlutir líta dagsins ljós. 

Vorið er frábær tími til útikennslu og því er um að gera og drífa sig út með hópinn 

og njóta alls þess sem er í boði, ókeypis! 

Vorið er frábær tími til útikennslu – drífum okkur út! 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

Bls. 

2 Vorið er frábær tími til útikennslu – drífum okkur út! 

3 Fífuborg – virkur útikennsluleikskóli átti 25 ára afmæli 

4 Kennarar Ingunnarskóla á starfsdegi í Gufunesbæ 

5. Fjörugt útinám í frístundaheimilum í Breiðholti 

6 Ártúnsskóli – umhverfisdagurinn 2018 

7 Ráðstefnan – Saman ÚTI  var haldin á Laugarvatni 

8-9 Grenndarsvæði -  útikennslustofur fyrir leik og grunnskóla 
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Fífuborg – virkur útikennsluleikskóli átti 25 ára afmæli 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

Leikskólinn Fífuborg sem staðsettur er í 

Rimahverfi í Grafarvogi átti 25 ára afmæli 

þann 18. janúar síðast liðinn. Útinám og 

útikennsla er stór hluti af starfi 

leikskólans og hefur leikskólinn verið 

með í Grenndarsvæðaverkefninu í mörg 

ár. Grenndarsvæðið er utan í fallega 

grónu grjótholti og er í 5 mínútna 

göngufæri frá Fífuborg. Þessi nálægð 

gerir notkun svæðisins mjög auðvelda og 

örugga fyrir starfsfólk og nemendur. Lítill 

tími fer í ferðalög og tíminn nýtist því 

mjög vel. 

Börnin elska að fara út á grenndarsvæðið 

sem kallað er Holtið, og hafa verið mjög 

dugleg að halda því hreinu með aðstoð 

starfsfólksins. Það er hluti af 

útivistaruppeldinu sem fram fer í 

leikskólanum og af því tilefni færði 

Gufunesbær leikskólanum, starfsfólki og 

nemendum smá gjöf sem þakklætisvott 

fyrir góða umgengni og þátttöku í 

Grenndarsvæðaverkefninu. 

Grenndarsvæði Fífuborgar er mjög gott 

dæmi um vel heppnað 

grenndarsvæðastarf. Svæðið er ekkert 

sérstaklega hannað, aðeins náttúrulegu 

gróður þar sem grjótið og gróðurinn 

myndar ævintýraheim. Til hamingju með 

afmælið og útinámið ykkar. 
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Miðstöð útivistar og útináms hefur í þrjú ár verið starfandi í Gufunesbæ. Með 

samnýtingu útivistarsvæðisins og þeirri aðstöðu sem byggð hefur verið upp 

er staðurinn alltaf að verða betri og betri til að taka á móti allskonar hópum. 

Vinsælt hefur verið að koma með stóra skólahópa á vorin þegar nær dregur 

skólaslitum og hafa útskriftar og lokahátíð. Á sumrin er svæðið mikið notað 

fyrir sumarstarf SFS og almenningur kemur gjarnan til að njóta útiveru á 

þessum stærsta róló Reykjavíkur. 

Þá hafa kennarahópar uppgötvað útivistarsvæðið við Gufunesbæ sem 

skemmtilegan stað fyrir starfsdaga og heimsóknir. Meðfylgjandi myndir voru 

teknar þegar kennarahópur úr Ingunnarskóla kom í vel heppnaða heimsókn í 

mars síðastliðnum. Kennararnir komu eftir hádegið, fengu fyrst fræðslu um 

útivistarstarfsemina og  fóru svo í póstaleik þar sem þeir fengu að leysa 

allskonar skemmtileg  verkefni. Eftir um klukkustunda hasar var gott að 

koma að eldstæðinu, fá heitan drykk og njóta hitans frá bálinu. Kennararnir 

fóru ánægðir heim þegar farið var að rökkva og reynslunni ríkari um það sem 

hægt er að gera á útivistarsvæðinu í Gufunesbæ. 

Kennarar Ingunnarskóla á starfsdegi í Gufunesbæ 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 
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Frístundaheimilin í Breiðholti hafa um 

nokkurt skeið unnið að því að flétta útinámi 

inn í daglegt starf frístundaheimilanna. Í því 

skyni hafa nokkrir starfsmenn sótt sér 

þekkingu á ýmsum stöðum m.a. á 

námskeiðum í Gufunesbæ. Farið var af stað 

með útifjörs-klúbba og haldnar voru 

þemavikur þar sem útinám var þemað og ný 

verkefni og útileikir voru á dagskrá á hverjum 

degi alla vikuna.  

Við erum mjög spenntar að halda áfram með 

verkefnið næsta vetur og þróa þetta enn 

frekar þannig að útinám verði fastur liður í 

starfinu á öllum frístundaheimilunum allt árið 

um kring.  

Meðfylgjandi eru nokkrar myndir af þeim 

verkefnum sem við höfum unnið í vetur. 

Fjörugt útinám í frístundaheimilum í Breiðholti 
eftir Sigrúnu Ósk Arnardóttur (sigrun.osk.arnardottir@reykjavik.is) 
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Ártúnsskóli – umhverfisdagurinn 2018 
eftir Önnu Sigríði Skúladóttur (anna.sigridur.skuladottir@rvk.is) 

Ártúnskóli hefur lengi haft útinám og 

útikennslu á stefnuskrá sinni. Bæði 

nemendur og kennarar eru vanir því að 

vera í útikennslustundum enda er umhverfi 

skólans mjög fallegt með Elliðaárdalinn við 

lóðamörkin. Skólinn hefur tekið þátt í 

Grenndarskógaverkefninu frá byrjun og 

hefur svæðið verið mikið notað. 

Grenndarsvæðið er  við gamla 

Rafveituheimilið í Elliðaárdalnum.  

Í skólastarfinu hefur í mörg ár verið haldinn 

sérstakur umhverfisdagur. Nú voru dagarnir 

tveir, 24. og 25. mars og komu þá allir 

nemendur skólans, kennarar og jafnvel 

foreldrar í skipulagða dagskrá. Á 

undanförnum árum hefur dagskráin farið 

fram á Grenndarsvæðinu þar sem blandað 

hefur verið saman leik og námi. Þá hefur  

verið sett upp þrautabraut sem reynir á 

þrautseigju og þol þeirra sem fara hana. 

Umhverfisdagurinn og þrautabrautin var að 

þessu sinni tileinkuð þemanu ,,Orku“. Í 

brautinni var skógurinn nýttur til þess að 

gera ýmsar þrautir og æfingar, miserfiðar 

en við allra hæfi. Auk þess fara allir í slökun 

í lokin og nýta til þess núvitund. 

Leiðangursstjórar í skóginum voru 

kennararnir Anna S. Skúladóttir og Erna 

Matthíasdóttir. 

Það var einstaklega gaman að þessu sinni, 

gott veður og nokkrar nýjar þrautir. 

Foreldrum var boðið að taka þátt og 

einhverjir áttu heimangengt til að koma og 

vera með okkur. Annars tala myndirnar sínu 

máli og segja meira en mörg orð. 

Þrautabrautin er samvinnuverkefni þar sem 

margir sameinast um að setja upp brautina 

og taka hana niður, s.s. starfsmaður frá 

Miðstöð útivistar og útináms í Gufunesbæ, 

gestir á vegum ECORoad verkefnisins og 

starfsmenn skólans og velunnarar. 

Myndirnar teknar af heimasíðu Ártúnskóla. 
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Samtök áhugafólks um útinám hélt í þriðja sinn ráðstefnu 

um útinám. Að þessu sinni fór ráðstefnan fram á 

Laugarvatni helgina 17. – 18. mars 2018. Þátttakendur og 

fyrirlesarar voru úr hópi þeirra kennara og leiðbeinanda 

sem eru hvað virkastir á Íslandi í notkun útikennslunnar sem 

kennsluaðferðar auk þess sem Richard Irvine frá Outdoor 

Learning í Englandi hélt aðalfyrirlesturinn. Fyrirlesturinn hét  

“No right answer – the many way and hows of outdoor 

education”.  Þar fjallaði Richard um fjölbreytta nálgun 

útikennslunnar í ólíkum námsgreinum og hvernig hægt er 

að aðlaga kennsluna að þörfum einstaklinganna. 

Ráðstefnan hafði yfirskriftina „Saman úti“ og var því 

áherslan á þann hóp sem tók þátt í ráðstefnunni og þann 

fjölbreytta bakgrunn sem fólk hefur. Sem dæmi um 

forvitnilega fyrirlestra má nefna: 

 Gullin í Grenndinni – útinám í nærumhverfinu 

 Heimspekilegar pælingar um hjólreiðar 

 Tjaldútilegur 

 Það er möst að vera á tánum – snerting við móður 

jörð 

 Upptakarinn 

 Flugdrekagerð 

 Nýbúar í útinámi 

 Gögl – samstilling hugar og handa 

 Könnunarleiðangur – outdoor journeys 

Auk klassískra viðfangsefna svo sem: Útieldun, útinám í 

leikskóla, ratvísi, stærðfræði, hugtök og heiti í útinámi. 

Um 50 manns sóttu ráðstefnuna sem þótti takast vel og 

hvatti þá sem komu til dáða og frekari landvinninga í 

útikennslufræðunum. Skipuleggjendum ráðstefnunnar var 

þakkað vel fyrir þeirra þátt, sérstaklega Guðmundi 

Finnbogasyni, aðstoðarskólastjóra Bláskógarskóla, þar sem 

rástefnan fór fram. Samtökin hafa á stefnu sinni að vera 

vettvangur þeirra sem starfa við og áhuga hafa á útinámi og 

útikennslu og vilja því standa fyrir fræðslu og fundum um 

málefnið. 

Ráðstefnan – Saman ÚTI  var haldin á Laugarvatni 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 
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Grenndarsvæði -  útikennslustofur fyrir leik og grunnskóla 
eftir Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) 

Í síðasta hefti Úti er Inni var fjallað stuttlega um 

Grenndarsvæði til útikennslu. Miðstöð útivistar og 

útináms í Gufunesbæ (MÚÚ), sem rekin er af skóla og 

frístundasviði Reykjavíkur (SFS) hefur nú fengið þessi 

svæði í sína umsjón. Síðast liðið haust var ákveðið að 

starfsmaður MÚÚ hæfi athugun á notkun og þýðingu 

Grenndarsvæða til útikennslu sem um 30 skólar gerðu 

sérstakan samning um fyrir nokkrum árum.   

Grenndarsvæðaverkefni SFS og USK hófst 2004 með 

þátttöku 10 leik- og grunnskóla í Reykjavík. Náttúruskóli 

Reykjavíkur, þar sem þá störfuðu Helena Óladóttir og 

Ólafur Oddson, hafði umsjón með verkefninu fyrstu 

árin. Fleiri skólar hafa síðan komið inn í verkefnið og eru 

þeir nú um þrjátíu. Endurskoðun var gerð 2013  og ný 

verkefnastjórn var skipuð, nýir samningar undirritaðir 

og skerpt á þeim ferlum og því skipulagi sem unnið var 

eftir. Á þeim tíma voru öll svæðin í ágætri notkun og 

þau talin þýðingarmikill hluti skólastarfsins. 

Í árslok 2016 runnu samningarnir út og eins og áður 

sagði var ákveðið að gera athugun á notkun og þýðingu 

grenndarsvæðanna fyrir útikennslu viðkomandi skóla. 

Miðstöð útivistar og útináms (MÚÚ), hefur tekið við 

hlutverki Náttúruskóla Reykjavíkur og annaðist verkið. 

Verkið fólst í heimsóknum í viðkomandi skóla með 

viðtali við skólastjóra og/eða umsjónarmenn útikennslu.  

Einnig var farið í stutta vettvangsferð á grenndarsvæðin 

þegar þurfa þótti. Margt gagnlegt kom fram og hér á 

eftir fara helstu niðurstöður og hugleiðingar sem vísað 

gætu veginn í átt til framtíðar hvað varðar þennan 

skemmtilega hluta útikennslunnar. 

Grenndarsvæðin hvetja til útináms 

Að ræða svona milliliðalaust við stjórnendur skólanna 

og útikennslukennarana var mjög gott. Hægt er að 

fullyrða að allir sem rætt var við eru áhugasamir um 

framgang útikennslu sem kennsluaðferðar og að vel 

heppnað Grenndarsvæði sé mikilvægur liður í því. Það 

hvetji til útináms og geri ferlið innan skólans einfaldara. 

Heimsókn á Grenndarsvæðið verður hluti af 

reglubundnu skólastarfi, styrki kennarann og veiti 

honum öryggi í starfi. 

Sem náttúrulegust svæði – engin þörf á mannvirkjum 

Verkið fólst í heimsóknum í viðkomandi skóla með 

viðtali við skólastjóra og/eða umsjónarmenn 

útikennslu.  Einnig var farið í stutta vettvangsferð á 

grenndarsvæðin þegar þurfa þótti. Margt gagnlegt kom 

fram og hér á eftir fara helstu niðurstöður og 

hugleiðingar sem vísað gætu veginn í átt til framtíðar 

hvað varðar þennan skemmtilega hluta útikennslunnar. 

Grenndarsvæðin hvetja til útináms 

Að ræða svona milliliðalaust við stjórnendur skólanna 

og útikennslukennarana var mjög gott. Hægt er að 

fullyrða að allir sem rætt var við eru áhugasamir um 

framgang útikennslu sem kennsluaðferðar og að vel 

heppnað Grenndarsvæði sé mikilvægur liður í því. Það 

hvetji til útináms og geri ferlið innan skólans einfaldara. 

Heimsókn á Grenndarsvæðið verður hluti af 

reglubundnu skólastarfi, styrki kennarann og veiti 

honum öryggi í starfi. 

Sem náttúrulegust svæði – engin þörf á mannvirkjum 

Eftir þessi ár sem liðin eru frá upphafi verkefnisins eru 

allir sammála um að mikil uppbygging mannvirkja á 

svæðunum sé ekki nauðsynleg. Þetta eru opin svæði, 

almenningur gengur um þau og hætta er á skemmdum 

og slæmri umgengni. Því vilja flestir sem talað var við 

hafa svæðin sem minnst skipulögð og sem 

náttúrulegust. 
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Flestir með svipaðar þarfir 

Það kom fljótlega í ljós að flestir voru með svipaðar 

þarfir. Til að svæðið sé vel heppnað og taki vel á móti 

hópunum var mikið talað um aðgengið, skjól og 

einhverja fjölbreytni í umhverfinu. Nokkur atriði voru 

oft nefnd sem úrbætur: Leggja góðan göngustíg inná 

svæðið. Kurl eða möl í stígana, setja niður stóra 

trjáboli sem þjónað gætu sem bekkir, byggja einfalt 

skýli eða skjólveggi, skilti til að merkja skólanum 

grenndarsvæðið, kista eða kofi fyrir áhöld og efni, lítið 

hlaðið eldstæði, fast borð sem komið væri fyrir á 

svæðinu, snyrting. 

Ráðgjöf og fræðsla varðandi Grenndarsvæðin 

Miðstöð útivistar og útináms hefur haldið ýmis 

námskeið um útikennslu fyrir kennara og 

leiðbeinendur á undanförnum árum. Í undirbúningi er 

sérstakt námskeið sem gæti fjallað um umgengni, 

viðhald og notkun svæðanna. Inn í þessa fræðslu og 

ráðgjöf gætu einnig komið aðstoð við gróðursetningu 

og  grisjun. Afhending trjáafurða, göngustígagerð og 

uppgræðsla á rofasvæðum/moldarflagi svo dæmi séu 

tekin. 

Efnisveita 

Hugmyndir hafa komið fram um miðlægan efnislager 

með skógarafurðum sem henti fyrir Grenndarsvæði. 

Þetta gæti til dæmis verið stórir trjábolir fyrir bekki,  

drumbar og kubbar fyrir sæti, spírur fyrir borð og 

fleira, tálguefni, annað tilfallandi timbur, kurl í stíga, 

möl í stíga, grjót í eldstæði, efni í skilti og borðplötur 

auk eldiviðar. 
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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 
 

Miðstöð útivistar og útinams 
Frístundamiðstöðin Gufunesbær 
við Gufunesveg 
112 Reykjavík 

VILTU SKRIFA GREIN Í FRÉTTABRÉFIÐ 
HAFÐU SAMBAND  

mailto:uti@gufunes.is
http://www.gufunes.is/

