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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 samfélagsgreinar 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

Jarðlög í krukku
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Land sem lifir – undirbúningur og yfirmarkmið
Smiðjan Land sem lifir var að miklu leiti hugsuð sem útismiðja og var námsefnið og
kennsluaðferðirnar tengt átthögunum. Í þessari skýrslu er aðallega gerð grein fyrir þeirri vinnu sem
börn á grunnskólaaldri fóru í gegnum. Vinna barna á leikskólaaldri fyrir þetta tímabil er að finna í
skýrslunni Ísland áður fyrr en þau blönduðu efni þessara tveggja smiðja saman og tengdu jarðfærðina
og átthagafræðina við gamla tímann. Smiðjulokin þeirra fóru fram fimmtudaginn 23. maí 2013 og
þóttust takast sérstaklega vel. Smiðjulok grunnskólabarna vegna smiðjunnar Ísland áður fyrr fóru
fram 11. apríl 2013.
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 samfélagsfræði lögð áhersla á hæfni nemenda til að skilja veruleikann, umhverfið,
söguna og menninguna sem hann hefur fæðst inn í og byggist á þeirri reynslu sem hann hefur orðið
fyrir. Samfélagsgreinar eiga að efla þessa hæfni með því að víkka út og dýpka reynsluheim barnsins.
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.
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 mikil sagnaarfleifð bæði sagnfræðileg og þjóðfræðileg og þegar við vorum að forma
námið í smiðjunum haustið 2012 var ljóst að elstu börnin myndu vinna með jarðfræði Úlfarsárdals,
þriðji og fjórði bekkur með minjar í dalnum og örnefni og fyrsti og annar bekkur myndi vinna með
þjóðsögur og það sem í landinu lifir en ekki sést.

Starfmenn í fylgd fornleifafræðinga á undirbúningsstigi.
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Hér er um metnaðarfulla nálgun að ræða og í henni flest mikil áskorun fyrir kennara. Það tekur tíma
að fara um svæðið, vera úti og upplifa og tengja síðan upplifun og útinám fræðum og framkvæmd af
ýmsu tagi.
Yfirmarkmið Land sem lifir eru að hvert barn:






kynnist átthögum sínum ýmist í gegnum jarðfræði, þjóð- og örnefnafræði og/eða minjafræði
þjálfist í að beita hugtökum sem tengjast námsmarkmiðum
fær tækifæri til að leggja grunn að umhverfisvitund og náttúruhugsun með því að nemendur
læri 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

Okkur í Dalskóla er það mikilvægt að skilja eftir tilfinningu fyrir upplifunarríku námi og að
nemendum finnist þeir verða fróðir og góðir. Við viljum styrkja gleðina sem felst í því að
geta meira í dag en í gær á öllum sviðum.

Tímarammi og hópaskiptingar
Smiðjuvinna fer fram aðallega á fimmtudögum og föstudögum frá klukkan 10:00 – 12:00
Umsjónarkennarar vinna oft með efnið í tengslum við annað nám.
Nemendum var skipt á eftirfarandi hátt:
1.
2.
3.
4.

hópur: 1. bekkur. Umsjón: Guðmundur og Hildur Edda
hópur: 2. bekkur. Umsjón: Auður, Sólveig og Sigurður
hópur: 3. og 4. bekkur. Umsjón: Gunnar, Edda Ýr og Ragnheiður
hópur: 5. og 6. bekkur. Umsjón: Sigríður og Marie
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Hver námshópur var sem heild út alla smiðjuna, þó var þeim stundum skipt upp í smærri hópa þegar
verið var að vinna verkefni sem krafðist sérstakrar aðstoðar, hvort sem var í verklegri eða bóklegri
nálgun.
Þessi smiðja einkenndist mikið af útinámi og voru allir að kynna sér það sem liggur hulið í dalnum,
allir snertu að einhverju leiti á fornleifafræðinni, miðstigið okkar þó sýnu mest. Álfaklettar, nykurinn í
Hafravatni, grasafræðin og jarðfræðin, þetta verður ekki numið af bókinni einni saman. Það er lítið
varið í að læra um þjóðsögur, jarðfræði eða minjar ef ekki er farið á staðina þar sem atburðir áttu sér
stað.
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Markmið og leiðir í 1. bekk
Umsjón: Guðmundur og Hildur Edda
Meginmarkmið smiðjunnar „Land sem lifir“ er að leggja grunn að umhverfisvitund og náttúruhugsun.
Með reynslumiðuðu námi læra nemendur að þekkja, meta og virða umhverfi sitt. Nemendur læra af
eigin raun hvað jörðin getur gefið okkur.
Markmið smiðjunnar eru að nemendur







rannsaki náttúruna í Úlfarsárdal og uppgötvi hvað landið geymir
læri um fornminjar og tengi þær við líf og störf fólks áður fyrr (sjá smiðjuna Ísland áður fyrr)
upplifi sögusvið þjóðsagna sem gerst hafa í átthögunum
lesi og kynnast þjóðsögum svæðisins
þekki helstu fyrirbæri í þjóðsögum eins og álfum, kynjaverum og tröllum
velji sér klæðnað eftir veðri og séu viðbúnir rysjóttu tíðarfari

Kennsluaðferðir og verkefni:
Í upphafi smiðjunnar var kortlagt hvað nemendur vissu um dalinn sinn, þekking úr fyrri smiðjunni
(Ísland áður fyrr) var rifjuð upp og tengd inn á þjóðtrúna um álfa og huldufólk. Nemendur veltu fyrir
sér hvort þetta væri satt fyrst þetta gat gerst hér, hvort þetta væru ævintýri og því „allt í plati“ og
þess vegna spennandi að kafa í þessar sögur. Sumir nemendur höfðu heyrt um fólk sem sæi álfa og
huldufólk og einhverjir nemendur höfðu séð álfa. Þau sammæltust um að sumir geta séð en aðrir ekki
og svo var haldið af stað í lærdómsgönguna.
Þegar þau ræddu hvað það væri hér úti fyrir sem væri lifandi nefndu þau ána, fjallið, grasið, trén,
skordýrin, ánamaðkinn, fuglana, minkinn, steinana og það sem við sjáum ekki en aðrir sjá. Þó börnin
trúi ekki á tröll þá er það sannleikur að þegar sól skín á tröll verða þau að steini – sem betur fer.
Endursagðar voru sögur úr bókinni MOSALYNG sem geymir þjóðsögur úr Mosfellssveit, þau fengu
innlögn um allan þann aragrúa af fyrirbærum sem íslensk náttúra geymir. Sumar sögurnar eru ekki
fallegar m.a um drauga sem ofsækja menn og um sæskrímsli í ám og vötnum.
Þannig lærðu þau um álfatrú og um huldufólk, tröll og dverga, drauga og skrímsli.
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Þau fóru í vettvangsferðir að álfabyggðinni, að álagabrekkunni og að mannvistarminjunum við
Kálfastaðakot. Þau gerðu veðurathuganir og lærðu um áhrif veðurs á landslag. Þau hlúðu að
grenndarsvæðinu og gróðursettu.
Hugtakabankinn stækkaði en þau lærðu orð eins og: fornleifar, minjar, forynja og nykur.
Einnig urðu börnin sérfræðingar í álfafræðum: vatnaálfar, ljósálfar, skógarálfar, fjallaálfar, sæálfar,
skuggaálfar, dökkálfar, svartálfar, stjúpálfar, hulduálfar, smáálfar, dvergar, tröll, dofrar, ograr, sirínar,
farúnar, risar.

Tröllið og smalinn
Strákur var á gangi meðfram ánni og maulaði þurran ostbita sem hann
hafði í vasa sínum. Kemur þá að honum tröllkarl mikill og illúðlegur og
spyr hann með þjósti hvað hann sé að éta. Strákur svaraði að hann
væri bara að tyggja stein sem væri hið mesta gómsæti og legðist lítið
fyrir karlinn ef hann gerði ekki slíkt hið sama. Tröllið greip þá bjarg
mikið og setti upp í sig. Gekk karli illa að tyggja en streittist við, svo
mjög að hann gleymdi sér fram í morgunskímuna. Hún breytti honum í
stein og þarna er hann enn, stórskorinn með miklar granir og stóran
stein í kjaftinum.

Markmið og leiðir í 2. bekk
Umsjón: Sólveig, Auður og Siggi
Í þessari smiðju var unnið með sögu Úlfarsársdalsins og sérstök áhersla var lögð á vætti og þjóðsögur.
Nemendur unnu í þremur hópum og var hver hópur með sinn kennara. Kveikjan var sú að farið var
austast í hverfið þar sem áður var sveitabær og þar var meðal annars skoðuð álagabrekka. Sagðar
voru sögur tengdar svæðinu og hinar ýmsu álagasögur. Út frá því unnu börn sína eigin álagasögu út
frá hugarkorti.
Lesin var saga fyrir nemendur um nykur sem talinn er búa í Hafravatni og kafað var í bókina Íslenskar
kynjaskepnur eftir Sigurð Ægisson. Einnig voru ýmsar þjóðsögur lesnar fyrir börnin . Næst var komið
að því að nemendur sköpuðu sína eigin kynjaskepnu sem á að eiga heima í Úlfarsárdal. Skepnan var
fyrst teiknuð upp og svo búin til úr pappamassa. Hver hópur gerði sögu um sína skepnu og lýsti því
hvar í dalnum hún hafði aðsetur, hver voru helstu einkenni hennar og svo framvegis. Á smiðjutíma
æfðu þau sig í fingrafimi með ritþjálfa og rituðu texta um sína eigin kynjaskepnu.
Farið var í vettvangsferð í Elliðaárdalinn. Þar fóru nemendur í ratleik sem byggður var á námsefni
smiðjunnar sem og tengdur inn í stærðfræði og íslensku. Í ratleiknum þurftu þau að rita um
Hafravatnsnykurinn, útskýra þjóðsögur og þjóðtrú og fleira.
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Markmið smiðjunnar eru að nemendur:






geti sagt frá einkennum og sögu heimabyggðar sinnar
þekki nokkrar þjóðsögur tengdar heimabyggð sinni
geti velt fyrir sér fjölbreytilegum upplýsingum, gildi þeirra og áreiðanleika
geti unnið sína eigin ritun út frá hugarkorti
útbúi sitt skrímsli, gefi því nafn og riti um eiginleika þess og lífshætti

Skrímslin að koma sér fyrir
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Markmið og leiðir og í 3. og 4 bekk
Umsjón: Gunnar og Edda
Markmið er að nemendur:






geti gert grein fyrir nokkrum þáttum fjölskyldulífs fyrri kynslóða
hafi fengið að skynja söguna í gegnum áþreifanlega hluti og lifað sig inn í
hana í gegnum bókmenntir, ljósmyndir, kvikmyndir og frásagnir
hafi fengið að lifa sig inn í söguna með því að endurskapa veruleika með
öðrum nemendum
þekkji nokkur örnefni, kennileiti, sögustaði og sögulegar byggingar í heimabyggð og kunna
sögur af þeim.
viti hvað fornleifar og fornminjar eru og hvernig þær veita upplýsingar um sögu mannsins.
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Nemendur hófu smiðjuna á því að labba upp að tóftum bæjarins Úlfarsá sem áður hét Kálfakot. Þar
var sögð sagan af álagabrekkunni við bæinn og hvernig hún fékk nafn sitt. Í framhaldi af því voru
örnefni í nágrenninu skoðuð og við hvað eða hvaða persónur þau eru kennd.
Eftir það var farið í það verkefni að búa til líkan af torfbæ og kynnast orðum og hugtökum sem
tengjast honum til dæmis: burst og burstabær, sperrur og sperrukjálki, þil, biti, torfþak og torfveggur,
sylla, bekkur, langeldur og hlóðir.
Í tengslum við smíði burstabæjarins var farið í heimsókn á Árbæjarsafn.
Unnið var með örnefni, bæði gömul örnefni úr Úlfarsárdal en einnig útbjuggu nemendur sín eigin
örnefni á staði og kennileiti í nágrenninu og upphugsa sögur í kringum þá nafngift.

Landið geymir margt forvitnilegt
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Líkan af Hafravatni

Markmið og leiðir í 5. og 6. bekk
Umsjón: Sigríður Schram og Marie
Smiðjan hófst á því að farið var í hjólatúr í 7 cm nýföllnum snjó upp að Hafravatni. Þar var
Hafravatnsrétt skoðuð og lesinn ýmis fróðleikur sem þarna er að finna. jafnframt var lesin þjóðsagan
Hafravatnsnykurinn úr bókinni Mosalyng.
Markmið smiðjunnar er að nemendur





Átti sig á tengslum fortíðar og nútíðar í nánasta umhverfi
Kynnist næsta nágrenni, örnefnum, staðháttum og landnýtingu
Heyri um forna lifnaðarhætti með því að taka viðtöl við núverandi og fyrrum íbúa dalsins
Þekki helstu hugtök um landmyndun og landmótun Íslands.

Helstu aðferðir og verkefni.
Göngu og hjólaferðir um svæðið voru farnar, auk þess sem farið var niður í Elliðaárdal til þess að
skoða jarðlög og jarðmyndanir. Gömlu óseyrarnar voru skoðaðar og nemendur fengu að átta sig á
hvernig jökullinn mótaði landið fyrir þúsundum ára. Þessum vettvangsferðum var fylgt eftir með
stuttum fyrirlestrum um jarðfræði og verkefnum í heimastofu, spurningakeppni og orðskýringum og
þau fengu að útbúa setlög.
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Nemendur sáu einnig fræðslumyndir um jarðfræði og náttúrufræði
Helstu hugtök sem unnið var með: móberg, blágrýti og grágrýti, rofabarð,, aur, set, efnaset, innri öfl,
mið-Atlantshafshryggurinn, flekaskil, ytri öfl, vatnsföll, brim, rof, uppblástur, örfoka, uppgræðsla
Nemendur undirbjuggu og tóku viðtöl annars vegar við Hönnu Björk bónda í Akurholti og Guðmund
Norðdahl tónlistarmann og kennslufrömuð.
Það var mjög áhugavert að bera saman æsku barna fyrir 80 árum í Úlfarsárdal og barna nútímans.
Helst þótti börnunum kamarinn merkilegu og hvernig ekki var hægt að nálgast aðföng. Pósturinn kom
sjaldan við og börnin þurftu að vinna og standa sig. Í gamla daga var hér mikill fiskur í ánni og eldri
börn fengu að veiða í soðið, en það var þá eins og nú stranglega bannað fyrir yngri börn að leika sér
við ána.

Úr spurningakeppninni 1. hluti
Hvað er Hafravatn djúpt?
Hvað heitir áin í dalnum?
Hvað heitir hæsti tindur Úlfarsfells?
Úr hvaða vatni rennur Úlfarsá?
Hvaða fiskur veiðist í Hafravatni?
Hvaða fiskur veiðist í Úlfarsá?
Hvað kostar veiðileyfi í Hafravatni?
Hvaða hlutar Íslands eru elstir?
Úr hvaða vatni falla Elliðaár?
Hvað heitir hæsta fjall jarðar?
Nefnið 3 fjöll í nágrenni dalsins.
Hvar fellur Úlfarsá til sjávar?
Hvað eru margar ökubrýr yfir Úlfarsá?
Hvað heita jarðskorpuflekarnir sem kljúfa Ísland?
Hvað er merkilegt við malarhólmann sem við skoðuðum í Elliðaárdal?
Hvað heitir hryggurinn sem Ísland liggur á?
Hvort eru eldri, neðstu jarðlögin eða efstu?
Hvað eru steingervingar?
Nefndu dæmi um eyju sem hefur myndast í neðansjávargosi.
Hvað er heitur reitur?

Úr spurningakeppni 2. hluti
Hvar getur maður séð flekaskil greinilega?
Hvort myndaðist Everest þar sem flekaskil rekast saman eða færast í sundur?
Af hverju er oft hægt að segja fyrir um eldgos með jarðskjálftamælum?
Af hverju verður jarðvegseyðing? Af hverju minnka fjöl/ minnka eyjar?
Hvað þýðir orðið „framburður“ í jarðfræði?
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Í hvaða þrjú meginlög skiptist jörðin ef við hugsum alveg inn að miðju?
Hvort er eldri grágrýtismyndunin á Íslandi eða móbergsmyndunin?
Talið er að skriðjökull hafi myndað Elliðaárdal. Hvað er skriðjökull og hvernig getur hann myndað
dali?
Hvaða áhrif hefur brim á strönd?
Hvernig getur vatn valdið rofi?
Hvort er meira af rotnuðum dýra- og plöntuleifum í mold eða sandi?
Hvert þurfa laxaseiði að fara til þess að verða kynþroska?

Glefsur úr viðtali við Guðmund Norðdahl.
Guðmundur Norðdahl
tónlistarkennari er fæddur 29.
febrúar 1928. Foreldar hans voru
Haraldur Norðdahl tollvörður og
Valgerður Jónsdóttir húsmóðir.
Æskuheimili hans var á
Bergstaðastræti 66, en öll
æskusumur sín var hann í sveit ýmist
á Úlfarsfelli í Úlfarsárdal hjá ömmu
sinni eða uppi í Mosfellsdal hjá
öðrum ættingjum.

Ég var í sveit á Úlfarsfelli þegar ég var lítill. Úlfarsfells er getið í einni elstu Íslendingasögunni,
Kjalnesingasögu. Ég var hér í sveit þegar ég var pínulítill, 5 - 7 ára gamall. Ég var nú mest að leika mér
þegar ég var hér, ég var of ungur til vinnu.
Þegar ég var lítill var Úlfarsfell eini bærinn í dalnum. Hér voru engin önnur hús. Ég kom með ljósmynd
af bænum sem tekin er ofan af Langahálsi, heiðinni hjá Langavatni. Þetta er eina eintakið af
myndinni sem til er. Nú er þessi heiði kölluð Hólmsheiði.
Úlfarsfell átti allt landið alveg frá sjó og upp á Hafravatni.
Það er margt sem getur breyst í örnefnum með tímanum. T.d. þar sem nú heitir Korpúlfsstaðir
kölluðum við bara „Mýrina“. Þar var bara mýri og þessi Korpúlfur bjó ekkert þar. Þetta stóra hús var
þá stærsta hús á Íslandi. Núna er Egilshöllin þarna í mýrinni, þarna var ekkert þegar ég var strákur.
Hér voru engin önnur hús þegar ég var strákur. Reykjavík náði ekki lengra en austur að Vatnsþrónni,
þar sem Hlemmur er núna. Þá voru engir bílar þar heldur bara hestar og þá þurfti að brynna þeim.
Þess vegna hét það Vatnsþróin.
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Mér er illa við að kalla ána Korpu. Það á ekkert að vera að snúa nöfnum við. Jón heitir Jón og
Guðmundur heitir bara Guðmundur. Það á ekkert að vera að breyta því. Áin heitir bara Úlfarsá, kennd
við mann sem hét Úlfar. Hann var í einni af fyrstu sögunum einhvern tímann í fornöld. Hann hét Úlfar.
Á Elliðavatni þar var þing, - ekki eins og þing á Alþingi – heldur þing sem er sokkið í vatnið þar sem
stíflan er. Hann fór á stilkum yfir, einhvern veginn komist yfir ána og reisti búið á Úlfarsfelli.
En langalangalangafi minn bjó á Elliðakoti. Þangað þyrftu þið nú að komast. Þar eru rústir. Þá fór
fólkið gangandi um allt Ísland, áður en hestvagnar komu. Þá var Þorlákshöfn aðal staðurinn. Fólk gekk
þvert yfir og kom niður á Hellisgarð, yfir hraunið. Elliðakot var eins konar hótel á leiðinni. Þar eru
rústir og vel hægt að komast þangað. Ef maður keyrir hinu megin, upp hjá Hólmi.
Ég man eftir þegar fyrstu bílarnir komu. Pabbi minn var einn af fyrstu bílstjórunum á Íslandi. Hann átti
einn af fyrstu bílunum á Íslandi, gamla Ford. Ég er alinn upp á Bergstaðastrætinu, númer 66. Húsið
stendur enn. Pabbi minn og pabbi Halldórs Kiljan voru helstu vegalagningamennirnir í sveitinni og
byggðu brýrnar yfir Elliðaár o.fl. Þetta voru allt moldarvegir. Pabbi minn fór til Þýskalands á
skelfingarárunum milli stríða og lærði sútun. Hann var svo yfirtollvörður yfir allt Ísland. Hann fór þá
með skipunum allt í kringum Ísland.

Við vorum nú miklir prakkarar. Næstum flengdir fyrir að vera að sulla í öllum dýjum og pollum. Niður
við á heitir Helgunef, það sést á myndinni, það heitir Flóðið og Helgunef. Þar vorum við að sulla og
vorum næstum því flengdir.
Hvernig var Úlfarsfell samanborið við aðra bæi hér um kring? Var þetta mektarstaður eða kot?
Þetta var ekki stórbýli, en þetta var svona frekar í hærri skalanum, eins og bæir voru almennt.
Er einhver reiðleið hér uppúr? Var gestkvæmt?
Já, alltaf hestar að koma. Það var ógurlegur viðburður, stór tjöld. Amma gamla hafði matsölu í
tjöldum upp við Hafravatn þegar réttað var. Það var verið þar í tjöldum. Þetta voru mörg þúsund
rollur.
Var vel gert við ykkur krakkana? Fenguð þið nóg að borða?
Ég er nú hræddur um það!
Var kamar eða klósett á Úlfarsfelli?
Það var nú alltaf talað um kamarinn og hann var í húsi sem tengt var við hlöðuna.
Þetta sem við köllum klósett var alltaf kallað kamar í gamla daga. Þar var hálf kalt. Við vorum líka með
koppa undir rúmi á nóttunni. Það var allsstaðar. Svo var hent úr þessu út á fjóshaug. Þetta var fata
með setu og svo var fatan tekin og hreinsað úr henni.
Þessir kamrar voru ekki inni í húsunum, heldur úti.
Undarlegir dynkir á bænum
Eitt get ég sagt ykkur um bæinn Úlfarsfell. Maður vaknaði stundum á morgnana, eldsnemma, og
heyrði „dunk, dunk, dunk, dunk“. Það var svoleiðis að fyrir neðan bæinn að þar var uppspretta,
vatnsuppspretta. Þar var mótor frá 17. öld, ekki með bensíni eða neinu, heldur tæki og þegar vatnið
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hækkaði, þrýstingurinn á vatninu, þá byrjaði hún að dæla vatninu upp í húsið. Þetta var undratæki.
Þetta var með eldri bæjum.
Næstu bæir
Svo var hér næsti bær, það er búið að rífa hann, Fellsmúli hét það. Þar var stærðar hænsnabú, mörg
þúsund hænur.
Einu sinni var stærðar svínabú þarna neðar, fyrir neðan veg. Það er allt horfið
Voru þið með síma eða útvarp?
Langamma mín á Úlfarsfelli var komin í kör 103 eða 104 ára. Pabbi hafði komið með radíó. Þetta voru
stórir lampar og spólur. Svo var hann að snúa einhverjum tökkum og það kom alls konar ískur og svo
mannaraddir inn á milli. Þá hafði þessi amma mín sagt: „Hari minn, er þetta nú ekki of langt gengið?“
Þá hélt hún að hann væri kominn í samband við guðdóminn.
Nú eruð þið bara öll með síma.
Ég á vin í Ástralíu sem ég spila stundum með. Við tengjum okkur saman yfir Netið og spilum saman.
Þetta er nú nútíminn.
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Snerting við fræðasamfélagið
Það er lagt kapp á það í smiðjuvinnu í Dalskóla að verkefnin hafi vísun í fræða- eða listasamfélagið.
Þetta er gert til þess að gefa verkefnum aukið vægi og dýpri skilning. Einnig er það trú okkar að með
þessu kynnist börnin fólki sem starfar við allt mögulegt.
Það er með ýmsu móti hvernig þetta samstarf og samtal gengur fyrir sig. Í smiðjunni Land sem lifir
komu í heimsókn til okkar starfsmanna tveir fornleifafræðingar og fóru með okkur um svæðið. Elstu
börnin fóru í heimsókn í Akurholt og ræddu við ábúendur, auk þess sem eldri heiðursmaður
Guðmundur Norðdahl heimsótti Dalskóla og ræddi við elstu börnin en amma hans bjó á Úlfarsá og
hann var mörg sumur hér í Úlfarsárdal við leik og störf.

Niðurstaða
Það var aðallega veðrið sem var áskorun í þessari smiðju. Við reyndum allt nema sólskin og logn, það
meira að segja snjóaði. Það var samdóma álit allra starfsmanna að það skilaði okkur miklu þessi
snerting við umhverfið. Starfmenn fóru saman í upphafi smiðjunnar hér um allt svæðið með
fornleifafræðingum og höfðu meðferðis skrá minjaverndar ríkisins um allt það sem hér liggur moldum
undir.
Á skólaslitum þann 6. júní voru verkefni nemenda til sýnis og við þann gjörning er vonast til að
foreldrar og börn fái tækifæri til þess að ræða þá reynslu og þann lærdóm sem farið hefur fram.
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