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Námskeiðslýsingar 

Út vil ek – námskeiðin eru fyrir alla kennara og leiðbeinendur sem vilja auka við þekkingu sýna í 

útinámi. Leitast er við að þróa útinám og hvetja kennara og leiðbeinendur til að stunda útikennslu 

með börnum og unglingum. Verð á öllum námskeiðum er 4.500 kr.  

Nánari upplýsingar er hægt að fá með því að senda tölvupóst á namskeid@gufunes.is.   

Skráning fer fram hér: http://gufunes.is/muu/muu-ut-vil-ek/ 

   

Lundurinn 
Nils Óskar Nilsson verkefnastjóri hjá Miðstöð útivistar og útináms 

Lundurinn er tilraunaverkefni hjá okkur núna á haustönn. Þétt hefur verið bókað í ,, Úti er 

ævintýri“ síðustu misseri sem dagsett er á mánudögum og miðvikudögum og höfum við því 

ákveðið að opna fyrir skráningu á aðstöðunni í Lundinum. Þetta þýðir að frístundaheimili og leik-

og grunnskóla geta bókað sig í Lundinn á þriðjud-, fimmtud- og föstudögum en þá er ekki 

skipulögð dagskrá á svæðinu hjá okkur. Bókun á Lundinum felur í sér aðgang að Lundinum með 

upphituðu topptjaldi eð bekkjum. Dagskráin er síðan alfarið í höndum þess sem bókar eða kemur 

með hópinn sinn á svæðið. 

Fyrsta kennara/frístundaleiðbeinanda námskeiðið í námskeiðsseríunni ,,Út vil ek“ fer fram í 

Lundinum og en þar verða kynnt verkefnin sem við erum að bjóða upp á í námskeiðsseríunni ,,Úti 

er ævintýri“ núna á haustönn. Þeir sem sækja þetta námskeið og bóka sig síðan í Lundinn hafa 

þá kost á því að nýta verkefnin fyrir hópa sína en sjá alfarið um að stýra þeirri dagskrá sjálf.  

Dagsetning: 12. september 

Tími: 14:00 – 16:00 

Staðsetning: Hlaðan og svæðið við Gufunesbæ 

Útieldun – opnar hlóðir og útieldhús  
Margrét Lára Eðvarsdóttir útináms- og smíðakennari 

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. 

Dagsetning: 13. september 

Tími: 14:00 – 16:00 

Staðsetning: Lundurinn við Gufunesbæ 
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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.  

Dagsetning: 19.september 

Tími: 09:00-11:00 

Staðsetning: Leikskólinn Blásalir, Brekknaás 4 

Stærðfræðin í nærumhverfinu 
Guðrún María Ólafsdóttir verkefnastjóri hjá Miðstöð útivistar og útináms. 

Allt umhverfið okkar býður upp á stærðfræðilegar nálganir hvort sem er innan – eða utan dyra. 

Með því að færa stærðfræðinámið út fær nemandinn marga nýja möguleika við að leysa flókin 

verkefni m.a. í gegnum leik og sköpun. Á þessu námskeiði munu þátttakendur upplifa og vinna 

hin ýmsu verkefni utandyra sem tengjast formum, hæðum, brotum o.fl. hugtökum sem verið er að 

vinna með á yngsta- og miðstigi í grunnskólanum.  

Dagsetning: 27. sept. 2018 

Tími: 14:00 – 16:00 

Staðsetning: Hlaðan og svæðið við Gufunesbæ 

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.  

Dagsetning: 1. október  

Tími: 10:00 – 12:00 

Staðsetning: Svæðið við Gufunesbæ 
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Leikir og 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: 4.október 

Tími: 10:00 – 12:00  

Staðsetning: Svæðið við Gufunesbæ 

Listin í náttúrunni 
Halla Gunnarsdóttir myndmenntakennari og Guðrún María Ólafsdóttir verkefnastjóri 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 í umhverfi okkar. Í nágrenni skólanna getur verið margt að skoða – það þarf aðeins að líta 

í kringum sig. Náttúran er uppspretta og innblástur ýmiss konar listsköpunar. Á námskeiðinu 

munu nemendur nýta sköpunargáfuna hjá sér og uppgötva hvað myndlistin og náttúran tengjast á 

svo margan hátt.  

Dagsetning: 8. október  

Tími: 10: - 12:00 

Staðsetning: Hlaðan í Gufunesbæ 

Fuglar og fuglaskoðun í Reykjavík 
Snorri Sigurðsson – vinnur hjá umhverfissviði 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. 

Dagsetning: 8. og 9. október  

Tími: 14:0 0-16:00 

Staðsetning: Hlaðan og Hljómskálagarðurinn 
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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.  

Dagsetning: 11. október  

Tími: 10:00 -12:00 

Staðsetning: Svæðið við 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: 15.október 

Tími: 10:00 – 12:00 

Staðsetning: Svæðið við Gufunesbæ 

Desember í skóginum 
Ingibjörg Ýr Pálmadóttir MA í náms- og kennslufræði/deildarstjóri stoðþjónustu í Fossvogsskóla. 

Markmiðið með námskeiðinu er að leiða kennara inn í ævintýraheima skógarins í kringum 

vetrarsólstöður. Hvaða líf slokknar endanlega um þetta leyti árs? Hvaða líf fer að kvikna? Horfa til 

andstæðnanna í náttúrunni og þess hvernig sólargangurinn er? Hvernig getum við nýtt okkur 

myrkrið til kennslu og leikja? Hvað getum við gert í kringum opinn eld og hvernig getum við nýtt 

hann í kennslu? 

Dagsetning: 19. nóvember 

Tími: 08:30 – 10:30 

Staðsetning: Lundurinn við Elliðavatnsbæ í Heiðmörk 
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Stjörnufræði 
Sævar Helgi Bragason stjörnufræðikennari. 

Á námskeiðinu verður fjallað um það sem sést á stjörnuhimninum yfir Íslandi og hvernig hægt er 

að nýta himinninn í kennslu, bæði innan- og utandyra. Sól, tungl og stjörnur! 

Dagsetning: 17. janúar 2019 

Tími: 09:00 – 11:00 

Staðsetning: Hlaðan í Gufunesbæ 

Oft er í holti heyrandi nær 
Ingibjörg Ýr Pálmadóttir MA í náms- og kennslufræði/deildarstjóri stoðþjónustu í Fossvogsskóla. 

Markmið námskeiðsins er að leiðbeina kennurum með að segja nemendum sögu þannig að þeir 

lifi sig inn í hana og gleymi stund og stað. Skógurinn styður mjög vel við listina að segja sögu og 

býður upp á sögusvið sem vandfundið er annars staðar. Þátttakendur hlusta á sögu og taka þátt í 

að glæða hana lífi í skóginum.  

Dagsetning: 14. febrúar 

Tími: 14:00 – 16:00 

Staðsetning: Hlaðan í 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. https://skemman.is/handle/1946/28542 

Dagsetning: 18. mars 

Tími: 14:00 – 16:00 

Staðsetning: Hlaðan í Gufunesbæ 
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Lífið í fjörunni 
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 - Listir - Líf 
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 

Leikir og 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 
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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.  

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 

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.  

Dagsetning: 4.júní  

Tími: 10:00 – 12:00 

Staðsetning: Svæðið við Gufunesbæ 
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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. 

Dagsetning: 7.júní 

Tími: 10:00 – 12:00 

Staðsetning: Lundurinn við Gufunesbæ 
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