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Formáli
Í Dalskóla er mikil áhersla lögð á öflugt, frjótt og lifandi skólastarf. Sköpunarkraftur og hugmyndaauðgi nemenda er virkjað. Nemendur fá þjálfun til þess að takast á við ýmis verkefni þar sem
reynir á hæfni til þess að leysa vandamál og nota skapandi og gagnrýna hugsun. (Starfsáætlun Dalskóla)
Eins og fram kemur í starfsáætlun Dalskóla leggjum við mikla áherslu á að nemendur séu virkir og að
kennsluhættir séu fjölbreyttir. Til þess að ná þeim árangri höfum við valið þá leið að stór hluti starfs
okkar byggi á smiðjum.
Við köllum það smiðjur þegar við vinnum yfir ákveðið tímabil með eitt þematengt yfirheiti og leggjum
markmið aðalnámskrár leik- og grunnskóla til grundvallar.
Við kennum samfélags- og náttúrugreinar á þennan hátt en inn í vinnuna blandast allar námsgreinar.
Þegar við vinnum í smiðjum eru hefðbundnir námshópar stokkaðir upp, auk þess sem kennarar vinna
með aðra námshópa en alla jafna. Þannig verða hópaskiptingar kennara og nemenda sveigjanlegar í
skólanum. Nemendur fá tækifæri til þess að njóta handleiðslu fleiri fagmanna, nemendur starfa með
börnum sem bæði geta verið eldri eða yngri en þau. Með þessu móti er verið að þróa þá vitund
meðal starfsmanna að allir eigi öll börnin og að það þurfi þorp til þess að ala upp og mennta barn.
Nemendur verða mun státnari en ella því þau mæta fjölbreyttari áskorunum. Nemendur og
starfsmenn mæta með þessum hætti viðfangsefnum sínum forvitnari, fordómalausari og meira
rannsakandi augum en í hefðbundnu umhverfi.
Í smiðjuvinnu er söguaðferðin, útikennsla, aðferðir list- og verkgreina þær aðferðir sem eru lagðar til
grundvallar auk þess sem kennt er í gegnum leik. (Starfsáætlun Dalskóla)

Smiðjumarkmið Dalskóla:




að nemendur og starfsfólk Dalskóla séu virkir þátttakendur í skapandi smiðjustarfi.
að hver og einn hafi hlutverk og áhrif á ferlið og niðurstöður í fjölbreytilegu starfi
smiðjunnar.
að sýnileg niðurstaða smiðjunnar beri vott um þann árangur sem unnist hefur og
verði okkur öllum til sóma og framdráttar.
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1.Inngangur
Smiðjan HEIMAR Í MÓTUN er fimmta smiðja skólaársins 2015-2016. Smiðjan HEIMAR Í MÓTUN var
að miklu leiti hugsuð sem útismiðja, með áherslu á átthagafræði, lýðræði og heilbrigði. Námsefnið og
kennsluaðferðirnar tengd átthögunum og náttúrufræðinni annars vegar og lýðræði og heilbrigði hins
vegar. Í þessari skýrslu er aðallega gerð grein fyrir þeirri vinnu sem Dalskólabörnin fóru í gegnum.
Smiðjulok barna á leikskólaaldri fóru fram 3. júní með sýningu en smiðjulok barna á grunnskólaaldri
tengdust handraðaviðtölum í síðustu viku maímánaðar. Smiðjulok unglingadeildar fóru fram
miðvikudaginn 1. júní, einnig í tengslum við handraða og mat nemenda á vetrinum..
Hugtakið átthagafræði var vel þekkt í skólum alla síðustu öld, en þá var fengist við land, sögu og
umhverfi barnanna í fortíð og nútíð og hafði það markmið að gera börnin meðvituð um umhverfi sitt
og að vera hæf um að setja það í samhengi við námið. Við þessari sérstöku, en mikilvægu námsgrein
tók við samfélagsfræðin sem fyrrum átti að kenna ýmsa menningarfræði í þátíð og nútíð. Í nýju
aðalnámkránni er í samfélagsfræðinni og náttúrufræðinni lögð áhersla á hæfni nemenda til að skilja
veruleikann, umhverfið, söguna, menninguna og náttúruna sem hann hefur fæðst inn í og byggist á
þeirri reynslu sem hann hefur orðið fyrir. Samfélags- og náttúrugreinar eiga að efla þessa hæfni með
því að víkka út og dýpka reynsluheim barnsins. Í ár tóku námshópar fyrir átthagafræðina: leikskólinn,
1. bekkur og Álfabjörg saman og 6. og 7. bekkur. Annar bekkur vann átthagafræðina með áherslu á
lýðræðið. Þriðji og 4. bekkur lögðu áherlslu á átthagafræðina út frá heilbrigði og velferð. Fimmti
bekkur vann með átthagafræðina út frá lýðræði. Sjötti og 7. bekkur með arfleifð Úlfarsárdals og
unglingadeildin með mannkynssöguna.

1.1.

Smiðjustjórar

Í smiðjunni Heimar í mótun bar hvert samvinnuteymi ábyrgð á skipulagningu, skráningu og
framkvæmd. Hvert teymi skiptir með sér verkum.
Hvert teymi sér um að sinn hluti smiðjuskýrslu sé unnin jafnt og þétt frá undirbúningstímabili allt til
loka.
Hvert teymi ber saman ábyrgð á að safna saman gögnum: markmiðum, leiðum, innihaldi og mati
eftir að tímabilinu lýkur. Teymin sjá um að gera samantekt um framkvæmdina, hvað gekk vel og hvað
má betur fara.
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1.2.

Niðurröðun starfsmanna og ábyrgðarmenn hópa

Starfsmenn Huldudals, Dvergadals og Trölladals unnu saman að undirbúningi smiðjunnar. Allir
starfsmenn leikskólahluta skólans unnu með sambærileg verkefni og sambærilega aðferðarfræði utan
barnanna á Álfabjörgum sem unnu með 1. bekk. Í grunnskólahluta skólans vann 2. bekkur sér í
skemmtilegu lýðræðisverkefni. Þriðji og fjórði bekkur unnu saman, 5. bekkur vann sér og 6. bekkur
vann með 7. bekk og að endingu 8. og 9. bekkur saman.
Samhliða þessari smiðju var verið að leggja lokahönd á bíóphílíu í 5. bekk sem Edda Ýr
myndlistarkennari vann vann með ásamt Þórdísi Sævarsdóttur tónmenntarkennara og samkennurum
sínum.

1.3.

Húsnæði og notkun þess

Í smiðjunni Heimar í mótun störfuðu samvinnuhóparnir að mestu í heimastofum.

1.4.

Hópaskipting og flæði hópa

Yngstu Dalskólabörnin fædd 2012, 2013 og 2014 unnu saman alla smiðjuna í missamsettum hópum.
Börn fædd 2013-2014 voru skipt í nokkra hópa. Fimm starfmenn eru í hópnum og hópstjórar voru
deildarstjórar viðkomandi deilda.
Álfabjörg og fyrstu bekkingar voru staðsett á efri hæð Dalskólabyggingarinnar á smiðjutímum.
Hópnum var skipt í fernt og voru hóparnir blandaðir.
Annar bekkur vann sem einn hópur með umsjónarkennurum og var alla smiðjuna staðsettur í
heimastofum ef ekki var verið í vettvangferðum.
Þriðja og fjórða bekk var skipt í tvo hópa og stundum þrjá sem nýttu heimastofurnar sínar, auk þess
sem ferðalög voru mikið á dagskránni
Fimmti bekkur vann í heimastofum auk þess sem þau voru mjög mikið úti við.
Sjötti og sjöundi bekkur vann sem einn hópur, fengu sameiginlegar innlagnir og var skipt í minni
verkefnahópum eftir hentugleikum. Áttundi og níundi bekkur unnu saman í heimastofu.
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2. Heimar í mótun – átthagafræði og lýðræði.
Við í Dalskóla höfum ár hvert unnið með nærumhverfið okkar bæði í haust- og vorsmiðjum og ýmist
út frá rauðum þráðum aðalnámskrár eða með beina tengingu í náttúrufræði, samfélagsfræði eða
jarðfræði sem við höfum kosið að kalla átthagafræði þegar við nýtum nærumhverfið okkar til náms.
Við erum nýr skóli í gömlum dal og hér er náttúran, sagan og menningin mikill fjársjóður og mjög
auðvelt að vinna aðalnámskrá í samfélags- og náttúrugreinum í beinni tengingu við dalinn okkar og
átthagafræðina.
Í dalnum okkar er mikið fuglalíf og náttúrufar gott, mikil sagnaarfleifð bæði sagnfræðileg og
þjóðfræðileg og þegar við vorum að forma námið í vorsmiðjunum var ákveðið að vinna með
átthagana, dýralífið og arfleifðina. Þar sem forsetakosningar standa fyrir dyrum var ákveðið að
nokkrir hópar myndu tengja smiðjuna lýðræðinu. Hvað þarf til þess að samfélag sé gott samfélag,
hvað þarf til þess að vegur þjóðar sé góður?
Nú þegar sjötta skólaár Dalskóla er á enda runnið sjáum við að enn eru ærin átthagafræðiverkefni
sem má vinna með. Í þessari smiðju unnu börn á leikskólaaldri með náttúruna og búsvæði fugla, yngri
grunnskólabörn unnu með náttúruna og nærumhverfið, miðstigið okkar var í lýðræðisvinnu,
unglingar í hreinni átthagafræði með áherslur á sagnaarfleifð svæðisins.
Með þverfaglegum SMIÐJUM tengir DALSKÓLI námið beint við umhverfi barnanna og leitast við að
kafa djúpt í verkefni með fjölbreytilegum samvinnuaðferðum þar sem hugur og hönd eru virkjuð af
fremsta megni.

Átthagafræðitengd smiðja hefur orðið að hefð í Dalskóla. Þá er samfélags- eða náttúrufræðin tekin og
unnið er með markmið þeirra á skapandi og fræðandi hátt: hugur og hönd, leikur og gleði.
Í nýrri aðalnámskrá er í kaflanum um náttúruvísindi talað um að nemendur verði vísindalæsir, að
námið eigi að einkennast af lýðræðislegum vinnubrögðum og að nemendur eigi að geta kannað,
uppgötvað, greint samspil umhverfis og samfélags. Með því að tengja samfélag- og náttúrufræði við
átthagafræðina, umhverfi barnanna vonumst við til að opna nýjar leiðir í námi og að börn finni betur
hvar styrkleikar þeirra liggja. Í ár var gengið lengra með nokkra hópa en þeir skoðuðu sérstaklega
áhrif lýðræðis á mótun samfélagsgerðarinnar og æfðu sig í beinni lýðræðislegri þátttöku.
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Með kennslufræði þeirri sem smiðjur í Dalskóla
ganga út á er leitast við að fanga anda þess
leitarnáms og þeirra kennsluhátta sem
aðalnámskrá boðar enda eru þeir í samhljómi við
sýn og áherslur Dalskóla um :
Samþættingu
námsgreina,
hópamiðað
nám,samkennslu innan og milli árganga,
fjölbreyttar kennsluaðferðir, umhverfismennt og
útikennslu, að nemendur kynnist vel nánasta
umhverfi sínu og láti sé annt um það.

3. Rauðir þræðir aðalnámskrár
Í Þessari smiðju leggjum við áherslu á lýðræði og jafnrétti, sjálfbærni og heilbrigði.
Við gerum það aðallega með því að fá nemendur til þess að læra um og iðka lýðræði auk þess sem
tveir árgangar unnu sérstaklega með andlegt og líkamlegt
heilbrigði.
Þessi smiðja er keyrð á vordögum og verður sérstök áhersla á
leiki barna, en leikir barna endurspegla gjarnan reynslu þeirra og
það sem þau hafa heyrt og séð.
Á leikskóladeildum verða ýmsar kveikjur og gamalt leikefni og
því sérstaklega áhugavert að fylgjast með á hvern hátt þau setja
nýja vitneskju um gamla tíma inn í leikina með gamla leikefnið.
Lýðræðið og jafnréttið verður í forgrunni í 2. bekk, enda
forsetakosningar fram undan. Barnasáttmáli sameinuðu
þjóðanna, verkefni jákvæðis aga og Litli Kompás verður það efni
sem unnið verður með
Heilbrigði og velferð snýr ekki bara að einstaklingum heldur einnig að mannréttindum,
efnahagsmálum og stjórnmálum almennt. Skólar eru til þess fallnir að efla jafnréttisvitund nemenda
og smiðjan Ísland áður fyrr því uppspretta slíkrar samræðu í gegn um samanburðarfærði. Í þriðja og
fjórða bekk verður höfuð áherlsan á heilbrigðið bæði hið andlega sem líkamlega. Það eru 5. bekkingar
sem ætla sér að vinna að þessu
Landið lifir, landið gefur, landið tekur og landið geymir. Öll umgengni okkar um landið skal einkennast
af næmni og virðingu. Í smiðjunni ætla 6. og 7. bekkingar að vinna með þjóðsögur, með hreyfinguna
og með átthagana.
Elstu börnin okkar munu vinna með Vesturfarana en það tengist sjálfbærni og lýðræði á mjög álitinn
hátt. Heimar í mótun, heima og heima,n er stóra málið á hverjum tíma mannkynssögunnar og
fróðlegt að skoða tímabil veturfaranna á þennan hátt.
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3.1.

Yfirmarkmið

Yfirmarkmið smiðjunnar HEIMAR Í MÓTUN eru að hvert barn:






3.2.

kynnist átthögum sínum ýmist í gegnum náttúrufræði, Sögu, samfélagsfræði eða listræna
vinnu
þjálfist í að beita hugtökum sem tengjast námsmarkmiðum
fái tækifæri til að leggja grunn að umhverfisvitund og náttúruhugsun og lýðræðisvitund með
því að þekkja, meta og virða umhverfi sitt
gangi út úr smiðjunni með áhuga á átthögum
sínum og umhverfi
nýti hæfni sína og þekkingu á námsefninu til
þess að taka þátt í samræðum um sitt nánasta
umhverfi út frá efnistökum

Markmið aldurshópa / vinnustöðva

Unnið er samkvæmt markmiðum aðalnámskrár grunnog leikskóla og unnið í samhljómi við leiðarstef.

Markmið 2- 4 ára barna á Dverga- , Huldudals
 Að börnin skynji og upplifi náttúruna og undur hennar. Leikum okkur með mold sand og
vatn
 Að læra á náttúruna, hvernig hún getur lifað og dafnað og hvernig við getum nýtt hana.
Sáum fræjum og setjum niður kartöflur.
 Að uppgötva nærumhverfið okkar og hvað við sjáum og eigum í næsta nágrenni skólans.
Förum í göngutúra um nánasta umhverfi skólans.
Markmið 4ra ára barna á Trölladal
Hverfisfuglinn, en það er samvinnuverkefni á vegum Náttúruskóla Reykjavíkur og Reykjavík-iðandi af
lífi þar sem viðfangsefnið er fuglalíf borgarinnar. Helstu markmið verkefnisins voru að auka vitund,
tengsl, virðingu og jákvætt gildismat leikskólabarna um/fyrir/á náttúru í nærumhverfi sínu, að fræða
leikskólabörn um íslenska fugla sérstaklega fuglategundir í Reykjavík, að efla útinám og setja í
samhengi við þemaverkefni, að hvetja til samstarfs leikskóla Reykjavíkur á einfaldan hátt og að
samtvinna áherslur og viðmið ólíkra námssviða leikskólanna, sérstaklega læsi og samskipti, sjálfbærni
og vísindi, sköpun og menningu.
Markmið Álfabjargarbarna og 1. bekkjar
Markmiðin eru að nemendur:




þekki helstu húsdýrin á Íslandi
þekki nöfn húsdýra, afkvæma þeirra og líkamshluta
kynnist sögum af dýrum
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Markmið 2. bekkjar
Markmiðin eru að nemandinn/nemendur
 læri um lýðræði með því að taka þátt í samvinnu með lýðræðislegum aðferðum
 þjálfist í að hlusta á hvert annað, skiptast á skoðunum, aðstoða hvert annað og vinna saman
 þjálfist í að þróa eigin hugmyndir og framkvæma þær

Markmið 3. bekkjar og 4. bekkjar
Markmiðin eru að nemendur
 geri sér grein fyrir mikilvægi hollrar fæðu, reglulegrar hreyfingar og nægs svefns fyrir
heilbrigði og líðan.
 átti sig á því sem náttúran og umhverfið í næsta nágrenni hefur upp á að bjóða.
 læri úti- og hreyfileiki, skilji og virði reglur í leikjum og í mannlegum samskiptum
 þjálfist í að gera góðverk.
 temji sér þakklæti.
Markmið 5. bekkjar
Markmiðin eru að nemendur
 kannist við að fólk getur haft ólíkan bakgrunn og virt frelsi þess til mismunandi trúar, lífsgilda,
skoðanna og lífshátta.
 geti hlustað á, metið og brugðist við ólíkum skoðunum á fordómalausan hátt og rætt áhrif
staðalímynda.
 geti rætt um og áttað sig á réttindum sínum og skyldum samkvæmt Barnasáttmála
Sameinuðu þjóðanna og sýnt ábyrgð í samskiptum.
 geti tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samskiptum.
 þekki nokkra útileiki og taki þátt í þeim

Markmið 6. bekkjar og 7. bekkjar
Nemandinn


Átti sig á tengslum fortíðar og nútíðar í nánasta umhverfi



Kynnist næsta nágrenni, örnefnum og staðarháttum.



Kynnist fornum lifnaðarháttum með því að kynna sér viðtal við fyrrum íbúa dalsins.




Geti unnið í hóp.
Þekkir þjóðsöguna um Nykinn bæði í Hafravatni og öðrum vötnum.



Getur skapað sinn eigin nyk úr pappamassa.

Markmið 8. bekkjar og 9. bekkjar
Markmiðin eru að nemandi
 læri Íslandssögu frá tímum Vesturfaranna (1870) og fram til seinni heimsstyrjaldar
 vinni hópavinnu um tiltekinn efnisþátt, rökstyðji hugmyndavinnu sína og nái að setja fram
efnið til kynningar
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4. Kennsluefni – námsgögn
Hér setjum við aðföng, kennsluefni, kveikjur , ítarefni, vefsíður. Þessa lista
má einnig nota sem innkaupalista, draga fram hvað þarf og hvað vantar svo
markmið náist.
Kennsluefni og námsgögn fyrir Dvergadal, Huldudal og Trölladal
Náttúran, nánasta umhverfi skólans, sandur og mold. Pappír, litir, Kalli
kálormur( lag). Sagan um kartöfluna sem vildi verða kartöflumamma.
Fuglavefur; http://www1.nams.is/fuglar/, fuglabækur, fuglakíkir og greiningalyklar, fuglaspil og
fuglaminnisleikir.
Kennsluefni og námsgögn fyrir Álfabjörg og 1. bekk
Námsefni af vefnum íslensku húsdýrin : http://www1.nams.is/husdyr/
Bókin Hani, krummi, hundur, svín.
Kennsluefni í 2. bekk
Litli Kompás (handbók í mannréttindafræðslu), efni af 123.skoli.is um forsetakosningarnar, vefsíða
Krakkarúv um forsetakosningarnar. Krakkafréttir um forsetakosningarnar.
Kennsluefni og námsgögn fyrir 3. - 4. bekk
Útileikir.
Góðverkadagbókin: Góðverk dagsins. Eyðublað frá skátunum, http://skatamal.is/wpcontent/uploads/2014/09/godverkabokin.pdf
Hreyfivika UMFÍ – efni af vef. http://www.umfi.is/#!blank/npy4u
Þakkardagbók. Heimatilbúin.

Kennsluefni og námsgögn fyrir 5. bekk
Litli
Kompás,
jafnrettistorg.is,
grunnskoli/kvenrettindafelag.is,
myndbönd
http://seejane.org/education/guess-who-video-learning-series/, http://leikjavefurinn.is/, Ég, þú og
við öll. Forsetakosningar, vefur Krakkarúv.
Kennsluefni í 6. og 7. bekk
Studdumst við viðtal sem eldri nemendur tóki við Guðmund Norðdahl fyrir nokkrum árum.
Ýmsar vefsíður:
https://is.wikisource.org/wiki/%C3%8Dslenzkar_%C3%BEj%C3%B3%C3%B0s%C3%B6gur_og_%C3%A
6fint%C3%BDri/Go%C3%B0fr%C3%A6%C3%B0is%C3%B6gur/Nykur_%C3%AD_Reykjav%C3%ADkurtj
%C3%B6rn_og_Hafravatni
https://is.wikisource.org/wiki/%C3%8Dslenzkar_%C3%BEj%C3%B3%C3%B0s%C3%B6gur_og_%C3%A
6fint%C3%BDri/Go%C3%B0fr%C3%A6%C3%B0is%C3%B6gur/Nykur_(inngangur)
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/560300/
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http://www.veidibok.is/veidistadir/skoda/Hafravatn
https://fos.is/votnin/hafravatn/

Kennsluefni í 8. og 9. bekk
Samfélagsfræðibækur um Vesturfarana, vefsíður ýmis konar. Ritgerðir af gegnir.is
Veturferðir Íslendinga á árunum 1780 – 1914 (Eva Mjöll Þorfinnsdóttir og Guðrún Markúsdóttir)

Björgvin Sigurðsson: Viðhorf Íslendinga til Vesturheims
Þorsteinn Matthíasson: Íslendingar í vesturheimi. Ægisútgáfan, Reykjavík, 1977.
Íslandssöguvefurinn: http://servefir.ruv.is/vesturfarar/landnamid.html
http://servefir.ruv.is/vesturfarar/landnamid.html

5. Orð og hugtök sem unnið er með
Orð og hugtök Dvergadals, Huldudals
ormur, ánamaðkur,náttúra.
Orð og hugtök fyrir Trölladal
Stél, goggur, farfuglar, búsvæði, fuglanöfn.

Orð og hugtök fyrir Álfabjörg og 1. bekk
Göltur, gylta,hrína, húsdýr, spendýr, klaufdýr, hross, hryssa, folald, kasta, bera, heimalningur
Orð og hugtök fyrir 2. bekk
lýðræði, jafnrétti, mannréttindi, kjósa, kjörkassi, kosningar, forseti.
Orð og hugtök fyrir 3. og 4. bekk
Hreyfing, þakklæti, góðverk.
Orð og hugtök fyrir 5. bekk
Mannréttindi, jafnrétti, lýðræði
Virðing
Mismunun
Menning/hefðir
Staðalmynd
Ríkisborgararéttur, réttindi/skyldur, kosningar

Orð og hugtök fyrir 6. bekk og 7. bekk
Óvættir, nykur, lýðræði, sjálfbærni, mannréttindi, þingræða,
Orð og hugtök fyrir 8. og 9. bekk
harðindi og harðindaskeið, skert kjör, fjárkláði, verslunarhöft, vistarbönd,
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6. Tenging við samfélagið – vettvangsferðir og heimsóknir
Hér tilgreinum við á hvern hátt smiðjan hefur vísun út fyrir veggi skólans, hvert er farið, hverjir
heimsóttir og hverjir koma til okkar. Hér er einnig skráð ef foreldrar taka þátt í einhverju verkefni.
Dvergadalur- og Huldudalur
Trölladalur.
Útikennslustundir fóru fram við bakka Úlfarsár og í
móanum í kring. Farið var í fuglaskoðunarferðir upp að
tóftum og Dalskólahringinn. Börnin sem eru fædd 2011
fóru ferð í fuglaskoðunarkofann í fjörunni í Mosfellsbæ.

Álfabjörg og 1. bekkur
Heimsóttum Húsdýragarðinn og fengum fræðslu hjá þeim um öll helstu húsdýrin. Fengum að sjá
selina borða, smakka volga mjólk, halda á litlum kiðlingum og sjá nýfædd lömb.

2. bekkur
Við fórum í heimsókn til Alþingis og afhentum bænaskjal sem tjáði þau 15 atriði sem börnunum
fannst skipta mestu máli í lífinu og beiðni til alþingismanna um að passa
sérstaklega vel upp á þau atriði. Einar K Guðfinnsson tók á móti skjalinu og
greindi börnunum frá því að hann myndi koma þessum skilaboðum til
alþingismanna. Sjá má upptöku frá Alþingi af því þegar forseti Alþingis segir frá
heimsókn Dalskólabarna og bænaskjalinu þeirra. Einnig var verkefnið og
heimsókn Dalskólabarna kynnt á tvitter síðu alþingismanna. Börnin fengu um
40 mínútna leiðsögn um Alþingi í umsjá Laufeyjar fræðslufulltrúa, - einstaklega
vel gert. Móttaka starfsfólks Alþingis og virðing fyrir börnunum var til mikillar
fyrirmyndar.
Tókum þátt í samstarfi Krakkarúv og umboðsmanns barna um
forsetakosningar barnanna.
3. og 4. bekkur
Hjólaferð í Hamrahlíð í Úlfarsfelli.
5 bekkur
Við fórum ekki í neina ferð og fengum ekki neinn í heimsókn. Við höfðum samband við Samtökin 78
en þeir voru ekki með neina fræðslu fyrir þennan aldurshóp.
6. bekkur og 7. bekkur
Við fórum í hjólaferð upp að Hafravatni með nesti.
7.

bekkur og 9. bekkur
Farið var til Vestmannaeyja.
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Framkvæmd og framvinda - kennslulýsing.
Hérna er almenn lýsing á framkvæmdinni bæði í leik- og grunnskólahluta skólans, hér geta elstu
grunnskólabekkir gert grein fyrir víðtækri samþættingu námsgreina. Hér á lesandinn að fá einhverja
tilfinningu fyrir ferðalagi barnsins og upplifun þess í gegn um smiðjuna.

2-3 ára börn á Dvergadalur og Huldudalur
Við í Dvergadal erum svolítið sér á báti sökum lágs meðalaldurs barnanna þannig að við ætlum að
taka fyrir náttúruna og náttúruupplifun og leggja áherlsu á heilbrigði.
Farið var með mold í tvö stór kör inn í Árdal þar mega börnin leika sér í og með moldina á
smiðjutímabilinu.
Vika 1 Ákveðið í samvinnu við börnin að vinna með orma og með gróðurinn.l Strax farið út í móa
með fallegt tré og það gróðursett. Við það tækifæri var sótt mold og sett í fiskabúr og ormar týndir og
þeim fenginn nýr dvalarstaður.

Vika 2 Undirbúinn var kartöflugarðurinn og settar niður kartöflur. Börnin að meðtaka að
kartöflumóðirin muni útbúa fullt af kartöflum. Auk þess verið að fylgast með ormunum og gefa þeim
að borða. Börnin heilluð af ormunum og furða sig á þessari hringrás, hvernig úrgangur breytist í mold.
Þetta var samt ansi óskiljanlegt fannst þeim, að eitthvað gæti verið í gangi ofan í moldinni sem þau
ekki sjá. Farin ein hringferð í strætó til þess að æfa sig fyrir vorið. Nokkrum óaði við þessari upplifun.
Vika 3
Farið í húsdýragarðinn (Huldudalur), hvert barn teiknaði svo dýrið sitt og að lokum gerðu þau styttur
úr trölladeigi.Dvergadalur fór í æfingaferð í strætó um nágrennið.
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Vikar 4
Farið með strætó upp í Reynisvatnsás til þess að skoða fuglana og skoða vel hvaða fuglar sjást við
Reynisvatn. Einnig farið í rannsóknarleiðangur í skóginn.
hvað

Vika 5
Áfram unnið með ormana, þeir unnir listrænt með garni, með gipsi og með söng. Farið í vettvangferð
til þess að fylgjast með trénu vaxa,

Trölladalur
Vika 1 Við héldum áfram sem frá því horfið. Sameiginlegi vírlistaverkið af
Lóunni var haldið áfram með aðstoð Arndísar. Búið til var kórónur og börnin
byrjuðu að æfa lög. Fórum í gönguferðir og hlustuðum og leituðum eftir
fuglum.
Vika 2 Farið Dalskólahringinn, haldið áfram með vinna vírlistaverkið.
Vika 3 Börnin byrjuðu að leira lóu hjá Arndísi og byrjuðu að mála boli með
fuglum, gönguferðir og taka eftir skordýrum og ræða hvað borðar fuglar.
Vikar 4 Sameiginlega vírlistaverkið fór á sýningu Stóra Leikskóladegi niður í
Ráðhúsi. Það var klára málverk sem var frummyndin. Gera skráningar með
bolum. Elstu börnin fóru í strætó ferð í fuglaskoðunarkofan í Mosfellsbæ.
Vika 5 Klára verkefni, setja upp sýningu og söngæfing.

Álfabjörg og fyrsti bekkur
Vika 1 Byrjuðum á föstudegi.
Kveikja. Bjuggum til spjöld með myndum af íslenskum húsdýrum. Börnin fengu svo eitt spjald á mann
sem þau mátti ekki kíkja á svo áttu þau að skiptast á spjöldum við eins marga og þau gátu. Þegar
kennarinn gaf merki áttu þau að stoppa og kíkja á spjaldið og herma eftir því dýri sem var á spjaldinu.
Svo áttu „dýrin“ að finna hver annað með því að renna á hljóðið og þegar 4 börn voru saman komin
áttu þau að setjast niður. Þetta gerðum við nokkrum sinnum.

Vika 2 Fimmtudagur var frídagur. Föstudagur: Krökkunum var skipt niður í 3 hópa. Auður sá um
fræðslu um kindur. Jóhanna María um hesta og Vilborg og Gulla um gæludýr. Börnin fóru því á 3
fræðslustöðvar á einum degi.
Kindafræðsla Auðar: Skoðuðum myndbönd af kindum, lærðum helstu líkamshluti og afurðir kinda og
fleira. Fórum í leik í lokin þar sem þau voru lítil lömb að hoppa yfir polla.
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Hestafræðsla hjá Vilborgu, lært helstu nöfnin og lesin hetasaga:
Gæludýrafræðsla hjá Joönnu og fræðst um hænsnfugla.

Vika 3 Fimmtudagur. Helmingur af Álfabjörgum fór í Húsdýragarðinn. Þau sem eftir voru heima
unnum á stöðvum. Á einni stöð máluðu þau dýramyndir á boli. Á annari stöð voru þau með ljósaborð
og áttu að skapa dýramyndir úr formum. Á þriðju stöðinni bjuggu þau til stórar dýramyndir og á
fjórðu stöðinni voru fingrabrúður til að lita og myndir.
Á föstudeginum fór hinn helmingurinn í Húsdýragarðinn
og héldum við stöðvavinnunni áfram.

Vika 4 1.bekkur fór í Húsdýragarðinn og Álfabjörg fóru í
leikhús.
Föstudagur. 3 stöðvar. Auður var með dýraleiki úti.
Fórum í nokkra leiki þar sem börnin þurftu að leika dýr
og hlaupa aðeins um.
Gulla og Vilborg voru með að mála dýr á boli og æfa söngvana fyrir smiðjulok:
Jóhanna María var með Undirbúin var kaffihittingurinn á smiðjulokum.
Vika 5
Kláruðum þau verkefni sem eftir voru. Börnin í 1.bekk merktu inn á dýramyndir sem við hengdum
upp frammi. Æfðum dýralög öll saman og tókum upp.

2. bekkur
Vika 1
Fimmtudagur: Við byrjuðum á að skoða orðið lýðræði. Hvað merkir þetta orð? Lýður (fólk) ræður.
Andstæða, - þar sem einn ræður. Síðan skiptum við í fjóra hópa, höfðum tvo hópa í hvorri stofu og
unnum verkefni til þess að dýpka skilning á orðinu lýðræði. Hver hópur fékk tvær myndir úr
verkefninu Siglt til framandi strandar (Litli Kompás). Undir annarri myndinni stóð: Tækifæri til að deila
skoðunum sínum. Á hinni myndinni stóð Lýðræðislegar kosningar og reglur. Hver hópur fékk plakat
og átti að líma myndirnar á plakatið og skrifa það sem þeim datt í hug við skoðun myndanna. Við
ætluðum að nota þessar tvær myndir (ásamt 28 öðrum) í leiknum Siglt til framandi strandar, og
vildum fá umræðu um þær og auka skilning á orðinu lýðræði og á því hvað það merkir að deila
skoðunum sínum (segja hvað mér finnst). Við lékum okkur líka með orðið lýðræði í krossglímu.
15

Síðan æfðum við okkur á orðinu lýðræði sem við vorum að læra, með því að nota lýðræðislega aðferð
til þess að finna leiki og fara í. Þrír leikir fengu flest atkvæði; stórfiskaleikur, eltingaleikur og fótbolti.
Föstudagur: Þennan dag fórum við beint út á Framvöll í leiki.
Vika 2:
Þriðjudagur: Við fórum í leikinn Siglt til framandi strandar
úr Litla Kompás (handbók í mannréttindafræðslu. Við
skiptum í átta hópa (fjóra í hvorri stofu). Í hverjum hópi
voru 3-4 börn. Börnin fengu umslag með 30 miðum sem
allir geyma myndir og texta sem vekja umræður um hvað
skiptir máli í lífinu (dæmi: foreldra, notalegt húsnæði,
hollur matur, franskar og hamborgari, úr, farsími …).
Verkefni barnanna var að ræða og koma sér saman um
hvað af þessu þau gætu verið án og hvað væri mikilvægt
til þess að geta lifað. Í þrjú skipti hentu þau fyrir borð þremur miðum. Í lokin báðum við þau að velja
úr miðunum sem eftir voru 10 atriði sem þeim þóttu mikilvægust í lífinu. Þetta kallaði á umræður –
að fá að segja skoðun sína, - og að komast að niðurstöðu í hópnum.
(á fimmtudegi var uppstigningardagur, þess vegna notuðum við þriðjudaginn í þetta verkefni).
Föstudagur: Við gengum út á Framvöll með því að ganga í vestur og þannig lengri leiðina út á völlinn.
Við báðum börnin að taka eftir ólíkum formum í umhverfinu (þríhyrningar, ferhyrningar, ferningar). Á
Framvellinum fórum við í leikina sem þau völdu með lýðræðislegum kosningum fyrr í smiðjuvinnunni.
Vika 3:
Fimmtudagur: Við útbjuggum bænaskjal sem við höfðum í hyggju að
fara með til Alþingis og afhenda alþingismönnum. Kennarar höfðu
farið yfir þau 10 atriði sem hóparnir átta höfðu valið út frá leiknum
Siglt til framandi strandar, sem lýst var hér að framan. Við töldum hve
mörg atkvæði hvert atriði fékk og niðurstaðan var 15 atriði sem fengu
flest atkvæði hjá börnunum. Þau settum við í bænaskjalið. Síðan unnu
tvö og tvö börn saman með hvert atriði og teiknuðu mynd sem túlkaði
það sem þau höfðu valið. Myndir af
teikningum barnanna eru inni á sameign
(Margmiðlun). Sem dæmi um það sem þau
völdu var: Hreint vatn, foreldrar, notalegt
húsnæði, hreint umhverfi, lýðræðislegar
kosningar, hollur matur og sér svefnherbergi. Myndirnar fimmtán límdum
við á langan renning og útbjuggum ávarp til alþingismanna fremst á
renningnum. Þar stóð: Kæru alþingismenn: þetta er það sem okkur finnst
mikilvægast. Viljið þið passa upp á þessi atriði þegar þið stjórnið landinu
okkar. 2. bekkur Dalskóla – og síðan skrifuðu börnin nöfnin sín undir.
Vika 4:
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Við fórum í heimsókn á Alþingi og höfðum með okkur bænaskjalið góða sem við höfum unnið í
smiðjunni okkar um lýðræði. Í bænaskjalinu voru skoðanir barnanna á
því sem þeim þykir mikilvægast í lífinu og ósk til alþingismanna um að
passað sé upp á það. Tekið var á móti börnunum af svo mikilli hlýju og
virðingu. Einar K Guðfinnsson forseti Alþingis tók við bænaskjalinu úr
hendi eins nemanda sem afhenti skjalið fyrir hönd barnanna eftir að
því hafði verið fylgt úr hlaði með nokkrum orðum. Laufey
kynningarfulltrúi Alþingis gekk um húsið með börnunum og fræddi þau
um starfsemi Alþingis. Það var fagmannlegt þegar hún útskýrði fyrir
börnunum hvernig frumvörp verða að lögum með því að taka sem
dæmi um frumvarp sem gekk út á að setja í lög að 2. bekkur í Dalskóla
fengi ís í skólanum á hverjum föstudegi.

Vika 5:
Unnum í stöðvavinnu með verkefni tengt forseta Íslands fyrr og nú og 12. grein Barnasáttmálans, sem
tekur á því að börn hafi rétt til að tjá skoðanir sínar og við nýttum í ferð okkar til Alþingis með
bænaskjalið, fyrr í smiðjunni.
Stöð 1: Verkefni þar sem nemendur lásu texta um forseta okkar fyrr og nú og unnu verkefni út frá því
ásamt vinnu með orði jafnrétti í krossglímu.
Stöð 2: Einfaldara verkefni í tengslum við forseta Íslands ásamt því að kynnast fánalitunum og
skjaldamerki okkar Íslendinga.
Stöð 3: Hreyfing – voru úti í snú snú.
Stöð 4: Verkefni þar sem nemendur skrifuðu upp 12. grein Barnasáttmálans sem er svo hljóðandi:
,,Börn eiga rétt á að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum er varða þau og að tekið sé réttmætt tillit
til skoðana þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska. Börnum skal veitt tækifæri til að tjá sig um
eigin málefni við málsmeðferð fyrir dómi eða stjórnvaldi.‘‘
Vika 6:
Fyrri dagurinn fór í forsetakosningar. Settur var upp kjörklefi í kennslustofunni og umsjónarmenn
vikunnar voru fengnir til að vera kosningastjórar. Kosningastjórarnir höfðu það hlutverk að spyrja
kjósendur um nafn, strika þá út af nafnalistanum sem þeir voru með við hendina og afhentu þeim
kjörseðlana að því loknu. Kjósendur stóðu í röð og fóru einn og einn inn í kjörklefann til að kjósa
forseta, komu út með kjörseðilinn og settu ofan í kjörkassa. Kennararnir töldu atkvæðin og sendu
upplýsingar um atkvæðin á KrakkaRÚV, sem stóð fyrir þessu skemmtilega og lærdómsríka verkefni.
Seinni daginn nýttum við góða veðrið og fórum út í leiki.
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3. – 4. bekkur
Vika 1
Leikjavika. Hópleikir úti: brennó, kýló, skotbolti, tómatur, löggu og bófa og Lukku Láka.
Þakkardagbók kynnt.
Vika 2
Þakkarvika. Þakkardagbók. (Unnið með þakkardagbókina alla daga.)
(Uppstigningardagur á fimmtudegi.)
Vika 3
Hollustuvika. Hollur matur. Við gerðum könnun á morgunverðarmatarvenjum krakkanna og fórum
svo með þau í heimilisfræðistofuna og kenndum þeim að elda hafragraut og gera einfalt „búst“ með
ab mólk, berjum og banana. Auk þess vorum við í bóklegum verkefnum um mataræði og fengum
púlsinn upp með útileikjum og gönguferð.
Vika 4
Góðverkavika. Skipt var í hópa og hver hópur gerði veggspjald með
hugmyndum að góðverkum.
Þetta smitaðist út í góðverk og fyrr en varði voru allir farnir að senda fallegar
orðsendingar til annarra, raða skóm í fatahengi og fleira í þeim dúr.
Hjólatúr í Hamrahlíð í Úlfarsfelli.
Vika 5
Þakkardagbók. Útileikir: Sipp, snúsnú, dans (inni), boltaleikir, corss-fit æfingar.
5.bekkur
Við skiptum viðfangsefninu á milli okkar og kenndum hvert viðfangsefni tvisvar. Hrund var með
jafnrétti, mismunun og staðalmyndir en Rósa Barnasáttmálann, mannréttindi, lýðræðisvitund.
Vika 1
Við vorum báðar með kynningu þar sem við fórum yfir markmið smiðjunnar og viðfangsefnin.
Hrund
Kynning á markmiðum
 Nemendur horfðu tvisvar á myndband um strák sem vildi klæða sig eins og stelpa
http://jafnrettistorg.is/hugmyndabanki/myndband-brjotum-upp-stadalmyndir-og-fordoma/
Þau áttu síðan að svara eftirfarandi spurningum tvö og tvö saman og skila síðan niðustöðum
munnlega í umræðum.
 Af hverju voru mamman og pabbinn ósátt?
 Af hverju var pabbinn ósáttur við að strákurinn væri í kjól og léki sér með pony?
 Af hverju fannst mömmunni það í lagi?
 Hvað hefði kennarinn getað gert öðruvísi?
 Hvað finnst ykkur um viðbrögð hinna krakkanna og fullorðna fólksins á götunni?
 Hvað er best að gera til að allir fái að vera eins og þeim líður best?
Því næst fóru nemendur í verkefnið Alþjóðlegar sumarbúðir úr Litla Kompás. Nemendur voru 4 saman
í hóp og áttu að velja börn af lista til að vera með í tjaldi án þess að vita mikið um börnin. Eftir þetta
voru umræður um verkefnið, staðalmyndir og hvernig við dæmum oft fólk fyrirfram.
Að lokum fórum við út í Hlaupa í skarðið.
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Rósa
Tíminn hófst með kveikju, 2. mínútna myndabandi UNICEF „How do you turn a live around?“
https://www.youtube.com/watch?v=3xGkNBerxe0. Það snertir fleti eins og mismunun og réttindi
skv. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Því næst var (glærur) kynning á markmiðum smiðjunnar,
ásamt kynningu á lærdómsferlinu Að upplifa (leysa verkefni), segja frá (deila viðbrögðum), ígrunda
(ræða skilning okkar), alhæfa (tengja daglegu lífi) og tileinka (nota í daglegu lífi/breyta hegðun). Því
næst voru rædd hugtökin mannréttindi, jafnrétti og lýðræði og nemendur létu hugann reika um hvað
þau vissu um þessi hugtök. Hér var rætt um að allir eigi að hafa möguleika á að hafa áhrif á
ákvarðanir og lýðræðið er bundið því að fólkið taki þátt. Við settum upp hugmyndir á veggspjald um
annars vegar lýðræði og hins vegar mannréttindi; 1. hvað
vitum við 2. hvað viljum við vita?
Að lokum var farið í leik úr Litla Kompás, „Hvar standið
þið?“. Þetta er „þátttökuleikur“ þar sem leitast er við að
efla skilning á því hvað felst í þátttöku og efla hæfileikann
til að taka þátt í umræðum og rökræða. Nemendur þurftu
að taka afstöðu til og rökræða fullyrðingar líkt og „Börn
eiga ekki rétt á að taka þátt í ákvarðanatökum innan
fjölskyldunnar. Foreldrarnir vita hvað er börnunum fyrir
bestu“ og „Það getur verið börnum hættulegt að segja álit sitt á skólamálum“.

Vika 2
Í þessari viku var frí á fimmtudeginum vegna uppstigningardags. Við skiptum því tímanum í tvennt og
kenndum tvisvar það sama í einum tíma.
Hrund
Ég las fyrir þau sögu úr Litla Kompás sem heitir Einu sinni var sem er í Raun Öskubuska en það er búið
að breyta sögunni þannig að Öskubuska er strákur og það er prinsessa en ekki prins. Kynjahlutverkum
er víxlað. Við ræddum síðan sögurnar og spáðum í hefðbundin og óhefðbundin einkenni. Horfðum á
tvö Guess Who myndbönd af Gina Davis síðunni þar sem nemendur eiga að giska á hvort verið er að
ræða um konu eða karl út frá lýsingum. Fórum síðan í Just Dance áður en skipti voru.
Rósa
Í þessum tíma fléttuðum við saman ritun og smiðju. Nemendur fengu ljósrit með stuttum
þingræðum. Þingræðu formið er ætlað að sannfæra hlustandann um tiltekið málefni, sem
þingmaðurinn telur áríðandi/mikilvægt. Eftir að hafa kynnt okkur nokkrar ólíkar ræður með ólíkum
málefnum var komið að verkefnavinnu. Nemendur áttu að ímynda sér að þeir væru þingmenn að tala
fyrir ágæti Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og sannfæra þingheim um ágæti sáttmálans og
viðurkenna hann. S.s. kynna hann og færa rök fyrir gildi hans.
Vika 3
Hrund
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Skilgreindi staðalmyndir. Horfðum á tvö Guess Who myndbönd og ræddum staðalmyndirnar. Gerðum
síðan verkefnið Strákar gráta ekki úr Litla Kompás. Ég setti miða í hornin á stofunni: ég er sammála,
ég veit ekki, ég er að hugsa málið, ég er ósammála. Ég las síðan eina staðhæfingu í einu, krakkarnir
völdu sér stað og síðan ræddum við hvers vegna þau völdu það sem þau völdu.
Að verkefninu loknu voru umræður. Nemendum var síðan raðað í 4 hópa, hver hópur fékk eina
staðhæfingu (ekki sömu og í hinu verkefninu) og áttu að útbúa leikþátt og hinir áttu að giska hvað
þeir voru að leika.
Við fórum síðan út í keðjustórfiskaleik og síðan venjulegan stórfiskaleik.
Rósa
Í tímanum unnum við áfram með Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Fyrst var farið yfir skipulag
tímans. Þá voru teknar 15 mínútur í upphitun og ísbrjót, þar sem nemendur settust í hring og
nudduðu hvort annað. Að því loknu var Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna kynntur með
glærusýningu og rætt grundvallar reglur hans, en þær eru bann við mismunun, hagsmuna barna skal
gætt, rétturinn til að lifa og þroskast og virðing fyrir skoðunum barna. Fjallað var einnig lítillega um
Sameinuðu þjóðirnar og helstu staðreyndir stofnunarinnar. Á meðan á kynningu stóð voru líflegar
umræður um efnið, og vakti upp ýmsar vangaveltur. Að lokum var hópnum skipt í tvo hópa og farið í
„Slönguspilið“ úr Litla Kompás, en aðal markmið þess er að kynna greinar Barnasáttmálans. Leikurinn
á að vekja skilning á mannréttindum. Í lok tímans var farið út að leika.
Vika 4
Nemendur fylltu út blað með uppáhalds leikjunum sínum.
Þurftum að hafa stuttan tíma þar sem Edda og Þórdís þurftu að fá krakkana fyrir biophiliu æfingar.
Á föstudeginum, í smiðjutímanum, vorum við með Biophilia ratleik því við áttum eftir að klára.
Hrund
Við unnum verkefnið Kæra dagbók úr Litla Kompás. Nemendum var skipt í þrjá hópa og hver hópur
fékk eina dagbókarfærslu skrifaða af þremur vinum um sama daginn og hvernig þeirra upplifun var af
deginum. Eftir að hóparnir höfðu lesið færsluna sem þeir fengu hittumst við og svöruðum nokkrum
spurningum og ræddum málið. Ég las síðan færslurnar til að allir gætu fengið að heyra hverja þeirra.
Þeir sem ekki voru á æfingum fóru út í leiki.
Rósa
Fyrst var farið yfir skipulag tímans. Þá voru teknar 15
mínútur í upphitun með jóga, þar sem nemendur
skiptust á að koma með tillögu að æfingum. Því næst
gerðum við okkar eigin stjórnarskrá. Fyrst var farið yfir
skilgreiningar á „réttindi“ og „skyldur“ og við æfðum
okkur í að svara og koma með hugmyndir að „Ég á rétt
á…“ og „Ég á ekki rétt á…“. Nemendum var síðan skipt í
3-4 manna hópa sem áttu að koma með þrjár til fjórar
grunnreglur fyrir hópinn og áttu allir að vera sammála
um reglurnar. Að því búnu kom einn hópur upp í einu
og greindi frá reglunum sínum „Allir eiga rétt á…“ í réttindadálkinn og síðan var fundið svar við „Mér
er skylt að…“ í samsvarandi skyldu dálk.
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Vika 5
Á fimmtudeginum vorum við með undirbúning fyrir handraðaviðtal.
Á föstudeginum var sama skipulag og í 4. viku.
6. bekkur og 7. bekkur
Vika 1
Í þessari viku hófum við leik með inniveru og kynntum okkur viðtal við Guðmund Norðdahl sem
nemendur í 8. og 9. bekk tóku fyrir nokkrum árum við hann. Það viðtal er merkilegt vegna þess að
hann var í sveit hérna í dalnum. Nemendum var svo skipt í tvo hópa. Á einni stöðinni fóru nemendur
aftur yfir viðtalið og rýndu í örnefnin og nærumhverfið sem um var rætt í viðtalinu. Á hinni stöðinni
sömdu nemendur sögu í líkingu við viðtalið við Guðmund Norðdahl. Þau útbjuggu einskonar
sjálfsviðtal þar sem þau að lýsa dalnum eins og hann er í dag og hvernig þau sjá hann fyrir sér eftir
einhverja tugi ára. Í seinni tímanum lásum við þjóðsögur af Nykinum í Hafravatni og öðrum vötnum
og nemendur unnu í hópum að því að skrá niður hvernig Nykurinn liti út í þeirra augum.
Vika 2
Nemendur byrjuðu að móta Nykinn sinn úr pappamassa og í seinni tímanum fóru nemendur í
hjólaferð að Hafravatni. Þar fóru þau í ratleik þar sem ýmsar spurningar um Hafravatn og úr viðtali við
Guðmund Norðdahl voru á víð og dreif ásamt svörum. Þau urðu að leita að hvorutveggja og segja
kennurum svörin.
Vika 3
Nemendur héldu áfram að útbúa Nykinn úr pappamassa.
Vika 4
Nemendur héldu áfram að útbúa Nykinn úr pappamassa og útbjuggu plakat með fallegri mynd af
Nykinum eins og hann leit út í þeirra augum.
Vika 5
Nemendur lögðu lokahönd á Nykinn sinn.

8.

bekkur og 9. bekkur
Ekki er til skráning á þessari smiðju, nema hvað að um margt var hefðbundið bóknám, auk
fjölbreyttra verkefna sem börnin unnu um Vesturfarana og héldu síðan kynningar á smiðjulokum
og settu í handraðann fyrir foreldrana. Þau báru saman ástæður Vesturfaranna til siglinga og
ástæður flutninga og landflótta í dag. Börnin höfðu tekið á móti sýrlenskum flóttamanni í sínar
raðir og sá nemandi hélt fyrirlestur um flótta fjölskyldunnar sinnar yfir hafið og ferðalagið upp í
gegn um Evrópu að hluta til fótgangandi. Þessi fyrirlestur og samræðurnar í kjölfarið urðu
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kveikjan af rökræðukeppni þar sem nemendum var skipt í fylkingar og voru með og eða á móti
flóttamönnum. Á sama tíma var í uppsiglingu forsetakosningar í Bandaríkjunum sem snérust að
einhverju leiti um lokuð landamæri. Hvað varðar Vesturfarana að þá þóttu nemendum mjög
sérstakt að heilu fjölskyldurnar færu vitandi það að þeir ættu varla afturkvæmt. Og að lesa bréf
frá fólkinu heim og finna hve taugin heim var römm og átta sig á því að hún er það enn í dag og
skilja í þessu samhengi mikilvægi umburaðrlyndis og upplýsingar um samferðamenn í eigin landi
hvaðan sem rætur þess spretta.

Afdrif í nýju landi
Þó þú langförull legðir
sérhvert land undir fót,
bera hugur og hjarta
samt þíns heimalands mót,
frænka eldfjalls og íshafs!
sifji árfoss og hvers!
dóttir langholts og lyngmós!
sonur landvers og skers!
Yfir heim eða himin
hvort sem hugar þín önd,
skreyta fossar og fjallshlíð
öll þín framtíðar lönd!
Fjarst í eilífðar útsæ
vakir eylendan þín:
nóttlaus voraldar veröld,
þar sem víðsýnið skín.
Það er óskaland íslenskt,
sem að yfir þú býr,
aðeins blómgróin björgin,
sérhver baldjökull hlýr,
frænka eldfjalls og íshafs!
sifji árfoss og hvers!
dóttir langholts og lyngmós!
sonur landvers og skers!

22

9. Smiðjulok og smiðjumat
Fyrirkomulag smiðjuloka

Huldudalur, Dvergadalur, Trölladalur 2-4 ára börn
Opið hús og buðum foreldrum í vöfflur og kaffi. Trölladalsbörn sungu nokkur lög og Hildur skólastjóri
spilaði undir.

Álfabjörg og 1. bekkur
Tókum upp á video dýralög. Hengdum upp verkefni fyrir foreldra að sjá þegar þau áttu leið hjá.
Börnin tóku dýraboli með heim. 1.bekkur sýndi verkin í Handraðaviðtölum.

2.bekkur – smiðjulok
Smiðjulok féllu saman við handraðaviðtöl. Þar lágu einnig bænaskjöl til Alþingismanna og verkefnin úr
smiðjunni lágu frammi. Nemendur höfðu undirbúið að sýna foreldrum sýnum árangurinn. Þetta tókst
einkar vel.

Þriðji og fjórði bekkur – smiðjulok
Smiðjulok féllu saman við handraðaviðtöl. Þakkardagbók til sýnis. Nemendur lögðu mörg smiðjuverk í
handraðann sinn og sögðu foreldrum stoltir frá

Fimmti bekkur – smiðjulok
Smiðjulok 5. bekkjar féll við handraðann – að auki stóð fyrir dyrum mikil sýning á Bíóphílíu í
Ráðhúsinu í Reykjavík ásamt þeim skólum sem höfðu tekið þátt í því verkefni.
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Við lukum smiðjunni með því að fara í útileiki en einnig tókum við
þátt í forsetakosningunum á vegum Krakkarúv og Umboðsmanns
barna sem lið í smiðjulokunum. Við höfum verið að kynna okkur
lýðræði og mannréttindi og æft okkur í því, og nú var komið að því að
æfa sig í ferlinu að taka þátt í kosningum. Kosningar er ein af
undirstöðum lýðræðis og því var það kærkomið tækifæri að geta
tekið þátt í þessu ferli, enda forsetakosningar einmitt þegar við erum
með mannréttindasmiðju! Við horfðum á kynningarmyndband
forsetaframbjóðendanna níu og settum síðan upp kosningaklefa og
leynilegar kosningar. Nemendur mynduðu röð, hver og einn sagði til
nafns, fékk afhentan kjörseðil, fyllti hann út og stakk í kassa.
Matið fór þannig fram að kennarar fylgdust með þátttöku nemenda.

Sjötti bekkur og áttundi bekkur – smiðjulok
Engin formleg smiðjulok nema að nemendur sýndu foreldrum Nykinn í Handraðaviðtalinu. Mikil lukka
með það.

Áttundiog níundi bekkur – smiðjulok
Handraðaviðtöl með foreldrum þar sem ferilmöppur vetrarins voru fram lagðar.

2. Samantekt og niðurlag
10.1 Hvað gekk vel
Leikskólahlutinn:
Hverfisfulginn og náttúruferðir auk náttúruverkefna af ýmsum toga höfða vel til barnanna og ekki
síður til starfsmanna. Veðrið var gott þessar vorvikur og náttúrusmiðjur að vori orðnar ómissandi
þáttur starfsins.

Fyrsti bekkur og Álfabjörg:
Samstarfið gekk mjög vel og var markvisst og skemmtilegt.
Þriðji og fjórði bekkur:
Þetta var skemmtileg smiðja. Börnin nutu útiverunnar, vinnan með þakkardagbókina var yndisleg og
börnin nutu hennar mjög, heimilisfræðitíminn sló í gegn og hjólaferðin gekk mjög vel. Afslöppuð og
góð smiðja, án mikils undirbúnings og kennslugagnagerðar.
Fimmti
Þetta var mjög skemmtileg smiðja og áhugavert efni. Nemendur voru duglegir að taka þátt og mjög
áhugasamir. Nemendur höfðu ýmislegt til málanna að leggja og greinilegt að þeir eru fæddir á
umrótstíma „búsáhaldabyltingarinnar“.
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Sjötti bekkur og sjöundi bekkur
Þetta var mjög skemmtileg smiðja og gekk hún vel að öllu leyti. Hjólaferðin stóð upp úr hjá
nemendum en þau voru einnig mjög ánægð að fá tækifæri til að búa til Nykinn sinn úr pappamassa
og voru þeir allir með tölu vel gerðir og mikið vandað til verka.
Sjöundi og áttundi bekkur:
Vesturfarasmiðjan gekk vel í alla staði og upp úr smiðjunni spruttu frábær samtíma verkefni.

10.2 Hvað mátti betur fara
Leikskólahluti:
Í raun gekk allt mjög vel og við höldum áfram með smiðjuna eftir að smiðjutímabilinu lýkur.
Fyrsti bekkur og Álfabjörg

Frábært samstarf og ekkert sem kallar á nánari endurskoðun
Annar, þriðji og fjórði bekkur:
Mikið, markvisst og gott starf. Lítið sem þyrfti að breyta fyrir næstu smiðju í sama dúr
Fimmti
Við hefðum þurft meiri tíma, við þurftum að gefa Biophiliunni tíma og klára að undirbúa fyrir
handraðaviðtöl og það tók tíma frá smiðjunni. Við ætluðum að tengja menningarmót og leiki meira
við smiðjuna en það tókst ekki nógu vel. Þetta var full mikið efni fyrir svona stuttan tíma og við
hefðum þurft að afmarka okkur meira. Eins hefði verið gaman að fá einhvern til að tala við okkur eða
fara á Alþingi.
Sjötti og sjöundi bekkur
Það fór mun meiri tími í að búa til Nykinn en við höfðum gert okkur grein fyrir í upphafi en það kom
ekki að sök því það var gaman að fá smá tíma til að vinna þetta listaverk og nemendur höfðu gaman
af.
Áttundi bekkur og níundi bekkur
Það var frábært að gera þessa smiðju, hefðum þurft að byrja aðeins fyrr því efnið óx og óx.
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Loka orð
Góð vorsmiðja að baki. Almennt séð í grunnskólahlutanum blönduðust smiðjulok við
handraðaviðtölin sem eru nemendastýrð námsviðtöl hvar foreldrar heimsækja börn sín og fræðast
um árangur vetrarins. Nemendur sjálfir velja efnið sem þeir vilja leggja fram og foreldrar meta starfið
með börnum sínum. Einnig skrifa foreldrar bréf til barna sinna um árangur vetrarins.
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