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Námsferð Bláskógaskóla Laugarvatni til 
Edinborgar haustið 2017 
Samantekt 

 

Starfsmenn Bláskógaskóla Laugarvatni (BL) tóku að sér að skipuleggja námsferð vorið 2017. Þær 

Hallbera Gunnarsdóttir og Lára Hreinsdóttir skipuðu ferðahópinn sem að sá um skipulag. Þær fengu 

Jakob Frímann Þorsteinsson, aðjúnkt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands til að setja saman ferð 

með útinám sem leiðarljós. Jakob fékk til liðs við sig Dr. Beth Christie við Edinborgar háskóla en hún 

er einn fremsti fræðimaður Skota á sviði útináms, sjálfbærni og samfélagsréttlætis.  

Ferðanefndin og Jakob unnu að skipulagi ferðarinnar í samstarfi við stjórnendur BL og aðra 

starfsmenn en Guðmundur Finnbogason, aðstoðarskólastjóri kom inn í skipulagshópinn haustið 2017.  

Markmið ferðarinnar voru ákveðin af kennarahópnum sem var mjög samstíga varðandi ferðina og 

allar væntingar til hennar.  

Markmið 

„Bláskógaskóli Laugarvatni hefur um árabil nýtt útinám í starfi sínu. Þetta námskeið er hugsað 

til að styrkja starfsfólk og kennara skólans á báðum stigum (leik- og grunnskóla) í starfinu. 

Markmið námskeiðsins er að: 

 Efla kennara í faglegu starfi 

 Kynna nýjar hugmyndir og stefnur í útinámi 

 Hjálpa til við að móta framtíðarstefnu skólans í útinámi 

 Kynnast aðferðarfræði útináms, módelum og verkferlum sem geta stutt við starfið. 

 Efla samkennd og samvinnu kennara m.a. með því að styrkja sameiginlegan skilning 
og reynsluheim þeirra í útinámi.“ 

 

Það er óhætt að segja að ferðin hafi staðið undir væntingum. Dagskráin var þétt en samtals voru 

þátttakendur 21 klukkustund í dagskrá (sem er ívið meira en þeir 18 tímar sem að lagt var upp með). 

Auk þessara tíma var þátttakendum uppálagt að ígrunda utan þeirra, skoða borgina með augum 

útinámskennara og nemenda og ræða saman um efnið. Frjóar umræður fóru fram öllum stundum 

enda var efnið og framsetningin til þess fallin að veita innblástur og hugmyndir. 

Dagskráin samanstóð af fyrirlestrum, ígrundunum, vinnusmiðjum og heimsóknum í skóla og söfn.  

Meðal þeirra sem að fluttu fyrirlestra voru Jakob Frímann, Beth og Rósa Murray. Rósa fjallaði um það 

hvernig Skotar hafa fært ástríðu sína fyrir útinámi og sjálfbærni inni í námskrá sína og alla stefnu og 

þannig tryggt að þessi málefni fái rými í námi og starfi í skólum.  

Þrír skólar voru heimsóttir í ferðinni en þeir voru valdir í samstarfi við menntayfirvöld í Edinborg með 

það fyrir augum að mæta breiðri skírskotun BL sem að hefur óvenju breiðan aldurshóp nemenda. 
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Skólaheimsóknir 
Cowgate Under 5´s Centre  

(http://www.cowgateunder5scentre.co.uk/) er leikskóli 

sem að sérhæfir sig í Fröbelskri uppeldisfræði. Skólinn er 

opinn og aldursblandaður og nemendur eru hvattir til 

þess að vera mjög sjálfstæðir. Skólinn var mjög 

áhugaverður og veitti mikinn innblástur til allra 

starfsmanna.  

Heimsóknin var vel skipulögð með kynningu á 

starfseminni og hugmyndafræðinni og svo skoðunarferð 

um húsnæðið og lóðina. Þar var sérstaklega gaman að sjá 

hvernig litlum garði inni í miðri borg var breitt í fjölbreytta 

paradís fyrir börn. Skólinn sjálfur var einnig vel 

skipulagður og fallegur, viður var allsráðandi í húsinu og 

húsgögn og efni sniðin að þörfum barnanna.  

Lesa má um Friedrick Fröbel : 

https://is.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Fr%C3%B6bel 

https://pgpedia.com/f/friedrich-froebel  

Meðal þess sem að vakti sérstaka athygli: 

 Frjálst flæði nemenda milli svæða bæði inni 
og úti. 

 Hlýlegt umhverfi 

 Falleg húsgögn allur umbúnaður mjög 
náttúrulegur (viður í náttúrulegum litum). 

 Mikil áhersla á sjálfstæði nemenda t.d. í 
tengslum við klæðnað, mat og salernisferðir. 

 Þjálfun og þekking starfsfólks. 

 Hvað margt var líkt í áherslu um lýðræði í 
skólastarfi.  

 

  

http://www.cowgateunder5scentre.co.uk/
https://is.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Fr%C3%B6bel
https://pgpedia.com/f/friedrich-froebel
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Castleview Primary School  
(https://castleviewprimaryschool.com/) er grunnskóli með um 

600 nemendur. Skólinn er í fátæku hverfi og þarf því að takast á 

við fjölbreytt verkefni því tengdu. Skólinn hefur staðið 

framarlega í útinámi og leggur mikla áherslu á að nemendur geti 

notið þess að læra við fjölbreyttar aðstæður. 

Hálfur hópurinn fór í heimsókn í skólann. Móttökurnar voru 

einstaklega góðar. Leiðtogi útináms tók á móti hópnum og 

kynnti verkefni skólans í útinámi og hvernig þau nálgast það í 

öllu skólastarfi. Hún talaði sérstaklega um hversu mikilvægt 

skref það var þegar hún fékk að leið útikennslustefnuna áfram 

og gat því einbeitt sér að því að vinna með starfsfólki, kennurum 

og nemendum að þróa verkefninu og að ígrunda þau vel. Það 

hefði gjörbreytt þróun útikennslunnar hjá þeim og 

utanumhaldið væri mun markvissara en það var. Hún var einnig ný komin úr fæðingarorlofi og þar 

sem ekki eru tekin börn inn á leikskóla fyrr en 3ja ára í Skotlandi þarf hún að sinna heimilinu meðfram 

vinnu og fær gott svigrúm til þess. Daggæsla er þó í boði fyrir yngri börn í Skotlandi en hún er mjög 

hátt verðlögð sú þjónusta og reyna þá foreldra 

frekar í samvinnu við atvinnurekanda að skapa 

svigrúm til að stuðla að samveru forelda með 

ungum börnum sínum.   

Skólastjórinn hitti einnig á hópinn og fór yfir 

stefnuna og hvernig þau einsettu sér í þessum 

skóla að virkja gleðina. Þar sem skólinn er eins og 

áður segir í fátæku hverfi eru glæpir tiltölulega 

algengir þá reynir skólinn alltaf að ýta undir 

gleðistundir þar sem allir fá notið sýn. Hún ræddi 

einnig um hugmyndafræði leiðtogafræðanna og 

hversu mikilvægt það er að valdelfa starfsfólk og 

nemendur og gefa þeim verkfæri í hönd til að vera leiðandi í því starfi sem fram fer í skólanum. Okkur 

fannst hennar kynning góð og hún kveikti margar spurningar í starfsmannahópnum um það hvernig 

við getum unnið betur saman með styrkleika hvers annars og þá ekki síður nemendanna sjálfra sem 

væru ætíð í brennidepli. Margar góðar hugmyndir fæddust í heimsókninni. 

Við röltum um skólann og fengum að upplifa 

nemendastýrð verkefni þar sem við vorum leidd 

áfram í hugleiðslu úti í náttúrunni. ,,Ímyndið 

ykkur að skýin séu kastalar“ byrjaði hugleiðslan 

sem var hin ánægjulegasta.  

Meðal þess sem að vakti sérstaka athygli: 

 Tilfinningafiskar og steinar (leiðir til að 
fá ung börn til að tjá tilfinningar sínar á einfaldan hátt) 

 Flottar ódýrar lausnir á útileiksvæði til að efla hlutverkaleik og bjóða uppá fjölbreytta 
afþreyingu 

 Áherslan á hlutverk innan skólans, gerum alltaf okkar besta þar.  

 Áhugaverð nálgun á leiðtogahlutverkum innan skólans  

https://castleviewprimaryschool.com/
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 Enn og aftur áminning á hversu mikilvægt traustið er innan skólasamfélagsins  

 Það er alltaf spurningin um að prófa sig áfram. Ekki ofhugsa verkefnin. Leyfa 
nemendum að prófa sig áfram. Hafa rými í kennsluáætlunum sem geta breyst eftir 
áhuga nemenda hverju sinni.  
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The Royal High School  
(https://royalhigh.wordpress.com/) er skóli fyrir 11-

17 ára börn og sinnir því afar fjölbreyttum þörfum. 

Um 1200 börn sækja skólann sem að býður upp á 

mjög fjölbreytt nám, allt frá hefðbundnum 

námsgreinum s.s. tungumálum og stærðfræði yfir í 

vel útbúið hönnunar og smíðanám, listnám og leiklist 

og viðskiptafræðibraut. Móttakan var vel undirbúin 

og höfðingleg. Tekið var á móti hópnum með 

sekkjapípuleik við dyrnar og nemendur fóru um 

skólann með hópinn til að sýna honum aðstöðuna. 

Skólinn var bæði stór og vel útbúinn til þessarar fjölbreyttu kennslu. Útinámið skipar stóran sess í 

skólanum. Mikið var lagt upp úr því að útikennsla yrði hluti af allri kennslu. Sérstakur umsjónarmaður 

var með þessu verkefni en hlutverk hans var meðal annars að hjálpa hinum kennurunum að fara út. 

Stjórnendur skólans lögðu einnig mikið upp úr því að 

einfalda kennurum að fara út með því að sinna 

öryggis og skriffinnsku sem að væri tengd því þannig 

væri markvisst unnið að því að lágmarka og fjarlægja 

þær hindranir sem að eru í veginum. Meðal verkefna 

sem að skólinn kynnti var Duke of Edinburgh 

verðlaunin en þau eru vel þekkt í Bretlandi og víðar. 

Verðlaunin eru veitt fyrir að taka þátt í útivistar og 

sjálfboðaáskorunum yfir ákveðin tíma. Þannig er 

markvisst unnið að því að kenna nemendum 

sjálfsöryggi og seiglu ásamt því að þjálfa þau í útiveru 

og útivist. 

Meðal þess sem að vakti sérstaka athygli: 

 Útinám sem var vel stutt af rannsóknum 
og reglugerðum 

 Mjög áhugasamir kennarar og 
stjórnendur 

 Skýr markmið útinámsins 

 Skýr afstaða til þess að útinám eigi að 
vera sjálfsagður hluti af kennslustundum 

 Fallegt og einfalt útisvæði 

 Flott notkun á því svæði sem var fyrir 
hendi 

 

  

https://royalhigh.wordpress.com/
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Fyrirlestrar og smiðjur 
Fyrirlestrar voru enn stærri þáttur af námskeiðinu. Þeir tengdu saman kenningu og praktík og voru 

skemmtileg leið til að halda utan um umræðu um faglega þætti útináms sem að síðan var hægt að 

spegla í  heimsóknum og í starfi Bláskógaskóla Laugarvatni. Fyrirlestrarnir opnuðu einnig á faglegar 

tengingar og nýjar hugmyndir sem að munu án efa verða til frekari þróunar í starfinu. 

Rosa Murray - Passion to Professional Policy 
Rósa Murray fjallaði um það hvernig útinám er 

núna orðið hluti af námskrá Skota og hvernig 

útinám er tengt við sjálfbærni og félagslegt 

jafnrétti (Susstanability og Social justice) sem eru 

fyrirferðamikil hugtök í námskránni. Það var 

áhugavert að heyra hvernig ástríða og áhugi 

kennaranna á þessum efnum kom sterkt inn í 

námskrárvinnuna. Þá var einnig spennandi að 

heyra hvernig þessi hugtök renna í gegnum allt 

starf í skólunum og verða þannig miðlæg og hafa 

áhrif á allt sem að gert er. Rosa Murray er ein af 

lykilaðilunum í þessu starfi en hún starfar fyrir háskólann í Edinborg en var áður hluti af fagráði 

kennara sem að meðal annars hannar matsviðmið fyrir kennara í starfi og kemur að námskrárgerðinni 

svo fátt eitt sé nefnt. Hún hefur einnig ritað nokkrar greinar um sjálfbærni og félagslegt réttlæti í 

starfi. Meðal þess sem að kennarar í BL gerðu til að undirbúa sig fyrir ferðina var að lesa grein eftir 

hana sem heitir: Love and social justice in learning 

for sustainability  

Dr. Beth Christie – Nokkrir fyrirlestrar 
Þá fjallaði Dr. Beth Christie um það hvernig Skotar 

nálgast útinám í tengslum við sjálfbærni og 

samfélagsréttlæti og hvernig það birtist í 

aðalnámskránni. Hún fjallaði einnig um það hvernig 

Edinborgarháskóli hjálpar kennurum að þróa sínar 

útinámsaðferðir og sjálfbærnikennslu. Meðal þess 

sem að hún sýndi voru aðferðir við kennsluna.  

Beth kynnti einnig aðferðina „Könnunarleiðangra“ eða „Outdoor Journeys“ sem er einföld aðferð til 

að nýta nærumhverfið. Samfara því kynnti hún hugmyndir um það hvernig við nálgumst umhverfið 

okkar (Place) og flokkum það niður eftir því hvað skiptir máli fyrir námið. Þannig er hægt að greina 

umhverfið og þá staði sem að verið er að nota og reyna að sjá í þeim fleiri möguleika til náms og 

kennslu. Þessar hugmyndir voru mjög áhugaverðar 

og munu án efa nýtast vel í starfi skólans þar sem 

að við eigum mikinn fjársjóð í nærumhverfinu, 

https://lookaside.fbsbx.com/file/Love%20and%20social%20justice%20in%20learning%20for%20sustainability.pdf?token=AWzB3ESzxZp4Yv3M-motswsEsaW6Lq1yvc2kT3VE73HQ9oDKhkvnf1c66QI7V1ARXOonJewCZ5lE7UOKnxOXS_SWPTyWe_a-__cSkmGpM_KocPmzEA70xbsetEXQo1k2tEGWQa_iGth8wbjXyg6ih9y5
https://lookaside.fbsbx.com/file/Love%20and%20social%20justice%20in%20learning%20for%20sustainability.pdf?token=AWzB3ESzxZp4Yv3M-motswsEsaW6Lq1yvc2kT3VE73HQ9oDKhkvnf1c66QI7V1ARXOonJewCZ5lE7UOKnxOXS_SWPTyWe_a-__cSkmGpM_KocPmzEA70xbsetEXQo1k2tEGWQa_iGth8wbjXyg6ih9y5
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fjölbreytt landslag, spennandi sögu og sterkt 

bakland í samfélaginu.   

Samfara þessu verkefni var sýningin Dynamic Earth 

heimsótt. Sýningin er fræðslusýning sem að fjallar 

um jarðfræði, jarðsöguna og lífssvæði hennar. 

Gestir fara í tímaferðalag um söguna allt frá 

Miklahvelli til okkar daga og kynnast því hvernig 

jörðin varð til. Ferðast er í gegnum söguna og 

lífssvæði jarðarinnar könnuð. Það var gaman að sjá 

þessa sýningu sem er margverðlaunuð, sérstaklega í 

samhengi útináms og þeirra verkefna sem að 

hópurinn vann að. Verkefni og fyrirlestrar dagsins voru unnir í húsnæði Dynamic Earth sem að hýsir 

fjölbreitt námskeið fyrir alla aldurshópa. 

Jakob Frímann Þorsteinsson – kennslufræðileg 

módel, Umhyggjumódelið og fleiri umræður. 
Jakob Frímann hélt einnig fyrirlestra fyrir hópinn. 

Meðal þess sem að hann kynnti voru hugmyndir um 

kennslufæðileg módel en það var eitt af því sem að 

við vildum fá út úr ferðinni. Þar var farið í 

hugmyndir Nell Noddings um Umhyggju.  Þessar 

vangaveltur voru í samræmi við hugmyndir Rosu 

Murray um mikilvægi þess að innleiða umhyggju á 

efninu hjá nemendum, sérstaklega í tengslum við 

sjálfbærni og samfélagslegt réttlæti. Án þess væri í 

raun ómögulegt að breyta heiminum í betri átt.  

Jakob kynnti einnig skátaaðferðina sem gott módel í þegar kemur að útinámi (og mögulega öllu námi) 

sem og The Real World Model. Augljóslega var ekki nægur tími í þessu námskeiði til að grandskoða öll 

þessi módel en þátttakendur fóru heim með spennandi möguleika til að kanna og rannsaka.  

Eftir fyrirlestra og smiðjur ígrunduðu þátttakendur það sem að sagt 

hafði verið og spegluðu það í sínu umhverfi 

Bláskógaskóla. 

Önnur verkefni ferðarinnar  
Þátttakendur fengu einn frídag á námskeiðinu. 

Þeim degi var þó fylgt úr hlaði með 

ígrundunarverkefnum og hvatningu um að taka 

myndir og skoða borgina með augum 

nemandans og kennarans. Hvar má sjá skemmtilega möguleika til kennslu og hvernig væri hægt að 

nota borgina í Place based námi. Margir nýttu daginn til verslunarferða en einnig til að skoða söfn, 

http://www.dynamicearth.co.uk/
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=58524
http://www.skatamal.is/skatastarfid/skataadferdin/
http://www.rwlnetwork.org/
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sýningar og áhugaverða staði. Óhætt er að segja að dagurinn hafi nýst vel og verið innblástur í 

áframhaldandi verkefni. 

Eitt af megin markmiðum ferðarinnar var að efla 

samkennd og samvinnu starfsfólksins sem var þó 

með eindæmum góð fyrir. Það var því ekki ráðist á 

garðinn þar sem hann var lægstur í þeim efnum. 

Þetta tókst samt sérstaklega vel. Mikill samhugur var 

meðal allra starfsmannanna á námskeiðinu og eftir 

það. Sameiginleg sýn á verkefnið og endurnýjaður 

áhugi á því er það sem að stendur uppúr  

Öll umgjörð og skipulag þessa námskeið var til 

fyrirmyndar. Ekki síst það góða samtal sem að 

undirbúningshópurinn átti með skipuleggjanda 

námskeiðsins. Það tryggði að námskeiðið væri að svara einmitt þeim þörfum sem að hópurinn hafði 

og þeim væntingum sem að hann gerði til ferðarinnar. Hluti af undirbúningi ferðarinnar var að lesa 

greinar tengdu efninu en hópurinn fékk einnig send myndbönd sér til fræðslu.  

Næstu verkefni 
Stefnt er að því að Jakob Frímann komi í 

Bláskógaskóla til okkar fljótlega og styðji 

þátttakendur í þróun og innleiðingu á þessum 

hugmyndum. Hvert teymi og hver kennari setur sér 

jafnframt nokkur markmið í þessari vinnu. Allir 

halda áfram að lesa og kynna sér þá höfunda sem 

að voru ræddir í ferðinni og þær hugmyndir sem 

að voru ræddar.  

Þátttakendur munu núna setja sér einföld 

markmið: 

 5 áhugaverð atriði sem að ég vil innleiða í minni kennslu 
o 1 í næstu viku 
o 2 á næsta mánuði 
o 2 á næsta hálfa árinu 

 5 áhugaverð atriði sem að ég ætla að kynna mér betur (greinar, bækur, stefnur...) 
o 1 í næsti viku 
o 2 á næsta mánuði 
o 2 á næsta hálfa árinu 

 5 áhugaverð atriði sem að skólinn ætlar að gera saman 
o 1 á næsta mánuði 
o 2 á næsta hálfa ári 
o 2 á skólaárinu 
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Áhugaverðir höfundar, greinar og tenglar: 

 Converstions about LfS – greining á árangri Learning for sustainability, lesin fyrir 
ferðina 

 Love and social justice in learning for sustainability – eftir Rosu Murrey – lesin fyrir 
ferðina 

 Outdoor Journeys guidance booklet -  kynning á OJ- lesin fyrir ferðina 

 Real world learning modle – Módel til að nota við útikennslu. 

 Skátaaðferðin 

 Hver er Nel Noddings – upplýsingar um NN af vísindavefnum 

 DofE verðlaunin – upplýsingasíða 

 Friedrich Froebel – „faðir leikskólans“ 

 The natural change project – skýrsla frá WWF 

 Stutt myndband frá Könnunarleiðangraverkefninu. 

 Útinám í skotlandi – stutt myndband 

 Dynamic Earth – sýning 

 http://outdoorjourneys.org.uk/ - nánari upplýsingar um aðferðina. 
 

  

https://lookaside.fbsbx.com/file/ConversationsaboutLfS__tcm4-844123.pdf?token=AWxXhhzxRWNAT7u0e_ZsieGwIhGHbC9AFB7OKjE4TM_k5X-efWtCcVGS3a3h3pfi3N0Vood3-yIeg8uqI3Y0X3d5ZRb9kWH9SLY3ugTd81F-MPIqZm-HhPR5jGFm3FvLptBrd202xdJDwkZnRspSup_d
https://lookaside.fbsbx.com/file/Love%20and%20social%20justice%20in%20learning%20for%20sustainability.pdf?token=AWzB3ESzxZp4Yv3M-motswsEsaW6Lq1yvc2kT3VE73HQ9oDKhkvnf1c66QI7V1ARXOonJewCZ5lE7UOKnxOXS_SWPTyWe_a-__cSkmGpM_KocPmzEA70xbsetEXQo1k2tEGWQa_iGth8wbjXyg6ih9y5
https://lookaside.fbsbx.com/file/Outdoor%20Journeys%20guidance%20booklet%20%281%29.pdf?token=AWytku0E7r5A-qKAeTI6KcMhZxXyE7r9FyBcG3FezXoaUThCWTRuQsLlw1-UYN8vTDqKaxUiswnPjnbF0mm6W8pMIrBsoLMN7UPGKJC3WnEZNqQVDPPDC1_HGStJNBALWl73psrAzfYTLAeB2LsiyLQh
http://www.rwlnetwork.org/
http://www.skatamal.is/skatastarfid/skataadferdin/
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=58524
https://www.dofe.org/
https://pgpedia.com/f/friedrich-froebel
http://assets.wwf.org.uk/downloads/wwf_naturalchange2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-p0RpIvgBow&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=idej9TLsbZ4&feature=youtu.be
http://www.dynamicearth.co.uk/about-us
http://outdoorjourneys.org.uk/
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Viðhengi 

Edinborgarmarkmið skólans 
Samantekt á hugmyndum starfsfólks varðandi sameiginleg markmið skólans eftir 

ferðina.  

Það er ljóst að það hafa margar góðar hugmyndir fæðst í ferðinni. Hérna er listi yfir það sem að við 

ætlum að gera og skoða á næsta skólaári. 

 

 5 áhugaverð atriði sem að skólinn gæti gert saman 

o 1 á næsta mánuði 

 Tilfinningarfuglar í leikskóla. Sett verður upp möguleiki fyrir krakkana 

til að eiga auðveldara með að tjá tilfinningar sínar. Hugmynd frá 

Castleview skóla.  

 Lugtarganga 

 Sameiginlegir kennarafundir úti 

 Skilgreina orðið sjálfbærni og hvað það táknar. Skilgreina betur þau 

hugtök sem að notuð voru þannig að allir séu betur undirbúnir undir 

umræðuna. 

o 2 á næsta hálfa ári 

 Treysta nemendum betur, auka sjálfstæði þeirra og leiðtogahæfni. 

Hugmyndir í anda Cowgait skóla. Innleiða þessar hugmyndir bæði í leik 

og grunnskóla. Setja saman lista yfir þau atriði sem að unnið verður 

með á tímabilinu.  

 Finna efni sem að styður sjálfbærnikennslu og kennslu um félagslegt 

réttlæti (Social justice). Horfa til annarra skóla sem að hafa verið að ná 

árangri í þessum efnum og hvaða aðferðum þeir eru að beita. Finna 

greinar og bækur um efnið. 

 Kynna ferðina og fræðin fyrir foreldrum. Auka skilning foreldra á því 

sem að skólinn er að fást við í þessum verkefnum og stuðla að því að 

heimilin vinni með skólanum. 

 Hafa kakó-hitting með foreldrum á útisvæðum. 

 Halda útidag fyrir allan skólann.   
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o 2 á skólaárinu 

 Smíða leikföng og tæki fyrir leikskólann og skólann í anda Castleview 

skólans. Nota endurnýtt efni og fá aðstoð í verkefni frá foreldrum. 

Hvetja til fjölbreyttari leiks. 

 Innleiða aukið flæði í leikskólanum í anda Cowgait skólans.  

 Starta leshring hjá starfsfólkinu, lesa, kynna og ræða bækur og greinar 

um sjálfbærni og önnur efni tengd starfinu.  

 Innleiða Smáraskóla verkefnið þar sem að nemendur fara í sífellt 

flóknari ferðir á skólaferlinum. Byrja hægt með gistingu í skólanum en 

enda í nokkurra dag ferð á hálendinu, eða sambærilegt.  

 Endurvekja Fjallgönguplan skólans og styrkja það í sessi.  

 

Fjöldi annarra verkefna og hugmynda voru skoðuð í ferðinni og munu án efa komast á blað og í 

framkvæmd þegar fram líða stundir. Mikilvægt er að vinna þessi verkefni með nemendum og 

foreldrum og gleyma því ekki að við erum í síbreytilegu umhverfi með fjölbreyttan hóp 

samstarfsaðila. Sumt mun án efa taka lengri tíma og annað gerast hraðar. Ýmislegt verður prófað og 

afskrifað og annað festist í sessi. Við verðum að vera óhrædd við að prófa okkur áfram og mistakast. 

Við verðum að gæta þess að allir fái leyfi til að gera tilraunir og að þær megi ganga vel og illa.  
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Dagskrá námskeiðs fyrir brottför 

 
Útinám og skólastarf  

Námskeið  

fyrir starfsmenn Bláskógaskóla Laugarvatni  

í Edinborg 27.-31. október 2017 

 

Kennarar: Jakob F. Þorsteinsson og Dr. Beth Christie 

 

Jakob og Beth eru sérmenntuð á sviði útináms og hafa mikla reynslu á þessu sviði. Þau starfa við 

Háskóla Íslands og Háskólann í Edinborg.  

Námskeiðið er skipulagt af KVAN sem sérhæfir síg í námskeiðum, ráðgjöf og þjálfun fyrir fagfólk. 

 

Markmið 

Bláskógaskóli Laugarvatni hefur um árabil nýtt útinám í starfi sínu. Þetta námskeið er hugsað til að 

styrkja starfsfólk og kennara skólans á báðum stigum (leik- og grunnskóla) í starfinu. Markmið 

námskeiðsins er að: 

 Efla kennara í faglegu starfi 

 Kynna nýjar hugmyndir og stefnur í útinámi 

 Hjálpa til við að móta framtíðarstefnu skólans í útinámi 

 Kynnast aðferðarfræði útináms, módelum og verkferlum sem geta stutt við starfið. 

 Efla samkennd og samvinnu kennara m.a. með því að styrkja sameiginlegan skilning og 
reynsluheim þeirra í útinámi. 

 

Heildarlengd námskeiðs er 18 klst. Auk þess er gert ráð fyrir að þátttakendur verji um 2-3 tímum við 

undirbúning.  

 

 

Kostnaður 

 

Greitt beint af þátttakendum: 

https://www.hi.is/starfsfolk/jakobf
http://www.ed.ac.uk/education/institutes/etl/outdoor-education/staff/programme-staff/dr-beth-christie
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Flug     45.200 kr.  

Lest til og frá flugvelli    4.800 kr. (35£) 

Gisting   25.500 kr. (175£) 

  

Námskeiðið kostar    79.900 kr.  

 

Innifalið í námskeiðsgjaldi er undirbúningur, öll kennsla, fyrirlestrar og leiðsögn, vettvangsheimsóknir 

og akstur þeim tengdum, leiga á sal, kaffi/te og kruðerí.   

Þátttakendur fá senda reikning frá KVAN fyrir öllum kostnaði vegna námskeiðsins.  

 

 

Undirbúningur 

Þátttakendur hafa síðan á vormánuðum 2017 verið að efla sig í útinámi, rifja upp starfsaðferðir og 

fræði og ræða um markmið og tilgang ferðarinnar. 

Í október fer fram greiningarvinna meðal starfsmanna í Bláskógaskóla Laugarvatni varðandi áherslur 

skólans í útinámi. Hvað erum við helst að gera, hvar fer útinám fram og hvaða þætti erum við helst að 

vinna með? Við skólann starfar útinámsteymi sem stýrir þessari vinnu.  

Jakob og Beth munu senda til starfsmanna Bláskógaskóla lesefni og myndbönd til að kynna sér og 

ræða fyrir ferð. Það er liður í að veita þátttakendum innsýn í ýmsa þætti útináms og hvetja til frjórrar 

umræðu um þessi mál í starfsmannahópnum. Með þessu er lögð áhersla á ígrundun fyrir námskeið. 

 

 

Dagskrá 27. – 31. október 2017 

 

Föstudagur 27. október 

 

Vettvangsheimsókn 

Kl. 15.00 Jakob og Beth hitta hópinn á Adagio hótelinu og við göngum saman í fyrstu heimsókn 

okkar sem er í Cowgate leikskólann sem er á Royal Mile (Cowgate Nursery). Þessi 

leikskóli hefur, þrátt fyrir að vera í miðri Edinborg, þróað aðferðir og aðstöðu sem 

styður við útinám.  

 

Staða mála og væntingar 

http://www.cowgateunder5scentre.co.uk/
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Staður: Háskólinn í Edinborg (The Moray House School of Education, Old Moray House, Holyrood Rd, 

Edinburgh EH8 8AQ) 

 

kl. 16  Áherslur og reynsla Bláskógaskóla Laugarvatni á sviði útináms. – Kynning frá 

Bláskógaskóla 

  

Væntingar þátttakenda til námskeiðsins - hópavinna.  

 

Kynning á dagskrá og áherslum næstu daga.  

 

Útimenntun og könnunarleiðangrar í skólastarfi. Aðferðin Outdoor Journeys kynnt 

og þátttakendur þjálfaðir í að nýta hana í starfi. Einnig unnið með efni frá Ingu 

Ævarsdóttur sem vann rannsókn á innleiðingu þessarar aðferðar í skólastarf, sjá 

ritgerð hennar hér.   

 

18.00  Formlegri dagkrá lokið.  

 

Laugardagur 28. október 

Sjálfstæði og forvitni.  

Jakob og Beth geta veitt ráð um áhugaverða staði í Edinborg t.d. er varða söfn, 

þjónustu og afþreyingu.  

Kjörið er t.d. að heimsækja Dynamic Earth eða National museum of Scotland eða The 

Royal Botanic Garden Edinburgh og svo er magnað klifurhús Ratho rétt fyrir utan 

borgina. Einnig er hægt að leigja hjól sem gefur kost á að ferðast víðar um borgina og 

upplifa.  

 

Áhersla lögð á að þátttakendur kynnist þessari sögufrægu borg á eigin vegum og leyfi forvitninni að 

leiða þá á spennandi slóðir. Þátttakendur eru beðnir um að spegla umræður föstudagsins í því sem 

þeir sjá á ferðum sínum og ræða saman um væntingar til námskeiðsins. Þá eru þeir hvattir til að taka 

myndir af áhugaverðum hlutum, stöðum eða öðru sem að þeir sjá fyrir sér að nota í útinámi. 

 

 

Sunnudagur 29. október 

 

Útimenntun í Skotlandi 

http://outdoorjourneys.org.uk/
https://skemman.is/handle/1946/28542
http://www.dynamicearth.co.uk/
https://www.nms.ac.uk/national-museum-of-scotland/
http://www.rbge.org.uk/
http://www.rbge.org.uk/
https://www.edinburghleisure.co.uk/venues/edinburgh-international-climbing-arena
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Staður: Háskólinn í Edinborg (The Moray House School of Education, Old Moray House, Holyrood Rd, 

Edinburgh EH8 8AQ) 

 

13.00  Hvað veit ég eða vil ég vita um Edinborg? – unnið í anda Könnunarleiðangurs 

 

14.00 Útimenntun í Skotlandi – fræðilegur rökstuðningur fyrir mikilvægi þess/ 

útimenntunar? og hvaða aðferðir skiptir máli að hafa að leiðarljósi og af hverju – 

Beth og Jakob 

 

Kynning á námi á sviði útináms við háskólann í Edinborg og áherslum þeirra varðandi 

rannsóknir og endurmenntun. - Beth 

 

14.40 Vettvangsheimsókn í The Yard sem sérhæfir sig í að vinna með börn sem hafa 

sérþarfir. Hann er opinn um helgar fyrir almenning. - Jakob 

 

Yard rekur ævintýralegt leiksvæði fyrir börn með sérþarfir, ungt fólk og fjölskyldur 

þeirra í austurhluta Skotlands. Þau bjóða börnum með sérþarfir og systkinum þeirra 

tækifæri til að upplifa skapandi, ævintýralega leiki inni og úti í vel studdu umhverfi. 

 

16.00  Úrvinnsla og ígrundun úr heimsókn – Jakob  

 

16.30  Gagnleg módel – Beth Christie og Jakob 

Kynnt hagnýt módel um útinám og umhyggju sem að gagni koma við innleiðingu og 

eflingu útináms. 

 

17.30 Hvað svo? Hvað getum við nýtt okkur frá því í dag varðandi starfshætti, umhverfi og 

stefnumótun í skólanum okkar? – Verkefnavinna 

 

Dagskrá lýkur með samantekt á helginni og umræðum um mögulegar niðurstöður og 

framhalds þegar heim er komið. 

 

Mánudagur 30. október  

 

Útinám á vettvangi 

9.00  Fyrirlestur:  

http://www.ed.ac.uk/education/institutes/etl/outdoor-education
https://www.theyardscotland.org.uk/sunday-funday
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Rosa Murray, Development Officer, University of Edinburgh 

Passion to Professional Policy - outdoor experience for re-writing professional 

policy. How to make sure all teachers pay attention to sustainability and outdoor 

learning. 

 

10.00  Stefnumótun – næstu skref í skólanum okkar 

  Hópavinna 

 

 

11.00  Undirbúningur fyrir skólaheimsóknir. 

Vettvangsheimsókn í grunnskóla; annars vegar yngsta stig og miðstig og hins vegar 

unglingastig.  Þátttakendur fá það verkefni í heimsókninni að taka myndir og 

myndskeið af því sem er sérstaklega áhugavert í heimsókninni. 

 

11.30  Hádegismatur  

 

12.00  Vettvangsheimsókn  

The Royal High School 

  Castleview Primary School 

 

15/16.00 Úrvinnsla og ígrundun úr skólaheimsóknum.  

Þátttakendur vinna samantekt og stutta kynna/kynningu um þá heimsókn sem farið 

var í, sýna myndir og draga fram það sem vakti sérstaka athygli. Þeir spegla það í 

eigin aðstæðum og reyna að sjá fyrir sér notkunarmöguleikana heima sem og nýjar 

nálganir á áhugaverð viðfangsefni. 

 

17.30 Formlegri dagaskrá lýkur með samantekt á verkefnum dagsins og námskeiðsins. 

Þátttakendur og leiðbeinendur draga saman reynslu sína, upplifanir og niðurstöður 

og máta við markmið ferðarinnar.  

 

18.00 Lok 

 

Þriðjudagur 31. október 

 

https://royalhigh.wordpress.com/
https://royalhigh.wordpress.com/
https://castleviewprimaryschool.com/
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Brottför og heimferð.  

 

 

Nóvember / desember 

Úrvinnsla á áætlanagerð 

 

Á námskeiðinu og í vettvangsheimsóknum er lögð áhersla á að starfsmenn skrái niður leiðir, 

hugmyndir, aðferðir og fleira sem nýta má þegar heim er komið. Gert er ráð fyrir að starfsmenn 

skólans vinni áfram með reynslu sína af námskeiðinu og leiti leiða við að innleiða þær aðferðir í 

starfshætti sína og áætlanir. Skólinn markar sér stefnu á sviði útináms og velur og aðlagar 

útinámsmódel til að nota í starfinu. Jakob styður við þá vinnu með því að rýna í verkefnin og 

verkferla. 

Gert er ráð fyrir að útinámsteymi skólans leiði þá vinnu í samstarfi við alla starfsmenn skólans. 

Markmið vinnunnar er að ný stefna verði tilbúin fyrir áramót. Gert er ráð fyrir að í þetta fari þó 

nokkur tími starfsmanna. 
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Frétt frá Bláskógaskóla Laugarvatni eftir ferðina.  
Fréttin var send á Dagskránna, Bláskógafréttir og Út er inn. 

Kennarar á faraldsfæti, 

Starfsfólk og kennarar Bláskógaskóla Laugarvatni lögðu á dögunum land undir fót. Haldið var til 

Edinborgar þar sem að Jakob Frímann Þorsteinsson frá KVAN var búinn að setja saman metnaðarfullt 

námskeið um útinám. Bláskógaskóli Laugarvatni hefur um árabil lagt mikla áherslu á útinám í sínu 

starfi enda umhverfið og aðstaðan ekki af verri endanum. En það er alltaf gott að efla sig í starfi og 

hug að nýjustu stefnum og straumum.  

Föngulegur hópur lagði því af stað til Edinborgar undir lok október mánaðar. Næstum allir starfsmenn 

skólans komu með en það lýsir vel þeim góða starfsanda sem að ríkir. Skólinn er samrekin leik og 

grunnskóli og því var þetta fjölbreyttur hópur sem þurfti breiða nálgun á verkefni sitt. Jakob fékk til 

liðs við sig helstu sérfræðinga Skota í útinámi en Skotar hafa markað sér einstaka stefnu þegar kemur 

að þessum fræðum. Skoska námskráin gerir útinámi hátt undir höfði og leggur jafnframt mikla 

áherslu á sjálfbærnikennslu. Þannig hefur Skotland skipað sér í fararbrodd þegar kemur að þessum 

málefnum sem að brenna hvað mest á okkur í dag. Sjálfbærni, samfélagslegt réttlæti, hlýnun jarðar 

og baráttan fyrir því að börn stigi upp frá tölvunum og njóti útiveru og náttúrunnar eru allt málefni 

sem að skipta miklu fyrir framtíðina. Það var því mjög verðmætt að fá kynningar frá Dr. Beth Christie 

og Rosu Murray sem að starfa hjá Háskólanum í Edinborg ásamt því að hafa tekið þátt í að móta nýja 

námskrá Skota. 

Ferðahópurinn fékk einnig að heimsækja þrjá skóla í Edinborg. Leikskóla, yngribarnaskóla og 

gagnfræðaskóla. Allir þessir skólar voru valdir af kostgæfni í samstarfi við skólayfirvöld í borginni. Þeir 

skara allir framúr þegar kemur að útinámi og raunar í öllu sínus starfi. Það kom líka bersýnilega í ljós 

þegar hópurinn kom í heimsókn. Allar móttökur voru til fyrirmyndar, vel skipulagðar, fræðandi og 

skemmtilegar.  

Skoðaðar voru nýjustu kenningar í útinámi og þær speglaðar í starfsaðferðum okkar hér heima. Margt 

nýtt bar á góma en við vorum einnig sammála um að við værum að gera mjög margt gott í okkar 

starfi. Það er ekki síður mikilvægt að geta horft á eigin starf og áttað sig á því að við erum að standa 

okkur vel. Meðal nýrra aðferða sem við kynntumst var Place Based learning eða nám sem tekur mið 

af og nýtir umhverfi sitt. Sú aðferð getur nýst mjög vel þegar kemur að því að skipuleggja námið á 

Laugarvatni sem og víðar. Þá voru skoðaðar mjög áhugverðar hugmyndir um Samfélagslegt réttlæti 

sem að eru orðnar mjög mikilvægar í öllu skólastarfi í Skotlandi. Það voru sömu leiðis hugmyndir sem 

að við höfum mikinn áhuga á að skoða betur með okkar nemendum.  

Ýmsar áskoranir koma upp þegar farið er í svona ferð, sérstaklega þegar nánast allir starfsmenn 

samrekinnar stofnunnar fara saman. Sú áskorun sem að hefur þó valdið hvað mestum vandræðum 

snéri að fjármögnun ferðarinnar. Sækja þarf um í mismunandi sjóði hjá mismunandi stéttarfélögum. 

Þau taka mjög misjafnt á svona verkefnum og bjóða mis háa styrki. Ljóst er að þetta vandamál mun 

koma oftar upp eftir því sem að fleiri skólar fara í þetta rekstarform. Það er því afar mikilvægt að 

samræma það hvernig stéttarfélögin taka á þessum málum. Einkennilegast í þessu öllu eru 

mismunandi reglur innan KÍ. Þar hafa leik og grunnskólakennarar ólíka sjóði sem að mæta þessum 

umsóknum með ólíkum reglum. Þarna er auðvelt að samræma þessi mál og mætti ganga í það strax. 

Kennarar og starfsmenn í Bláskógaskóla Laugarvatni leystu þetta mál af miklum myndarbrag. Lagst 

var í söfnunarátak til að vega upp styrki þeirra starfsmanna sem að fengu minna úr sínum sjóðum. 

Skólastjórnendur eru virkilega þakklátir starfsmönnum að hafa tekið sig saman og lagt hart á sig til að 

jafna hluta allra starfsmanna sem komu með í ferðina.  Það er þó ekki sjálfgefið að slíkt sé gert en það 
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er auðvitað réttlætismál og getur haft áhrif á skólaþróun að jafna hlut starfsmanna og tryggja þannig 

að sú fræðsla og framþróun sem að felst í svona verkefnum nái jafnt til allra starfsmanna og þannig 

jafnt til allra nemenda. 

Nú tekur við spennandi vinna við að vinna úr ferðinni. Innleiða nýjar hugmyndir og kynna sér betur 

hvað Skotar og aðrir eru að gera. Skólinn mun njóta til þess leiðsagnar frá Jakobi sem að veðrur okkur 

innan handar áfram í þessu verkefni.  

Við getum ekki annað en mælt með þessu námskeiði og ferð til Edinborgar, sérstaklega með svona 

góðum samstarfsmönnum.  

Við þökkum einnig Fontana og Samkaup Strax sem að styrktu ferðina sem og öllum bæjarbúum sem 

að koma á markað starfsmanna í október. Stuðningur samfélagsins er ómetanlegur í svona 

verkefnum. 
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