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Formáli 
Í Dalskóla er mikil áhersla lögð á öflugt, frjótt og lifandi skólastarf. Sköpunarkraftur og hug-

myndaauðgi 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 LAND SEM LIFIR er fimmta smiðja skólaársins 2014-2015. Smiðjan Land sem lifir var að miklu 

leiti hugsuð sem útismiðja og samfélagsfræðismiðja og var námsefnið og kennsluaðferðirnar tengt 

átthögunum og náttúrufræðinni. Í þessari skýrslu er aðallega gerð grein fyrir þeirri vinnu sem 

Dalskólabörnin fóru í gegnum.  Smiðjulok barna á leikskólaaldri fóru fram 28. maí með sýningu en 

smiðjulok barna á grunnskólaaldri tengdust handraðaviðtölum  í síðustu viku maímánaðar. Smiðjulok 

unglingadeildar fóru fram mánudaginn 8. júní.  

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. 

 

1.1. Smiðjustjórar 
Í smiðjunni land sem lifir 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.  

 

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 byggingarverkefni. Þriðji og fjórði bekkur unnu saman, 5. og 6. bekkur og að endingu 7. 

og 8. bekkur. 

Edda Ýr vann vann í smiðjunni með 3. og 4. bekk.  

1.3. Húsnæði og notkun þess 
Í smiðjunni  Land sem lifir störfuðu samvinnuhóparnir að mestu í heimastofum.   

1.4. Hópaskipting og flæði hópa 
Yngstu Dalskólabörnin fædd 2011, 2012 og 2013 unnu saman alla smiðjuna í missamsettum hópum.  
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Börn fædd 2012-2013 eru 18 og þeim er skipt í þrjá hópa. Fimm starfmenn eru í hópnum og hópstjóri 

er Guðlaug Ásgeirsdóttir. 

Álfabjörg og  fyrstu bekkingar voru staðsett á efri hæð Dalskólabyggingarinnar á smiðjutímum. 

Hópnum var skipt í tvennt og oftast unnu strákar saman í hópi og stúlkurnar sér. 

Annar bekkur vann sem einn hópur með umsjónarkennara og var alla smiðjuna staðsettur úti á 

útikennslusvæði við smíðar. 

Þriðja og fjórða bekk var skipt í þrjá til fjóra hópa sem nýttu þrjár bekkjarstofur auk smíða- og 

myndmenntarstofu.  

Fimmti og sjötti bekkur vann í heimastofum auk þess sem þau voru mjög mikið úti við bæinn Úlfarsár 

við fornleifauppgröft.. 

Sjöundi og áttundi bekkur vann í heimastofum og smíðastofu. 

 

 

 
 

2. Land sem  lifir – náttúru- og samfélagsfræðismiðja. 
 

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 mikil sagnaarfleifð bæði sagnfræðileg og þjóðfræðileg og þegar við vorum að forma 

námið í vorsmiðjunum  fyrsta skólaárið 2010-2011 var ljóst að umhverfið okkar myndi bjóða upp á 

óendanlega uppsprettu námstækifæra. 

Nú þegar fimmta skólaár Dalskóla er á enda runnið eru verkefnin enn næg til að vinna með. Í þessari 

smiðju unnu börn á leikskólaaldri með náttúruna og búsvæði fugla, yngri grunnskólabörn unnu með 
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náttúruna og nærumhverfið, miðstigið okkar var í fornleifarannsóknum  og unglingadeildin undirbjó 

nýjan skóla með miklum móð. 

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. 

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 sjálfbærni.   

Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera fólki kleift að takast 

á við viðfangsefni sem lúta að samspili umhverfis, félagslegra 

þátta og efnahagsþróun í samfélags.  

Landið lifir, landið gefur, landið tekur og landið geymir. Öll 

umgengni okkar um landið skal einkennast af næmni og 

virðingu. Í smiðjunni eru allir hópar að fást við landið okkar á 

einn eða annan hátt og allir hópar vinna með virðinguna fyrir 

landinu.  Í eldri bekkjum skólans  verður sjálfbærninni gerð 

sérstök skil í tengslum við hönnun skólahúsnæðisins, á 
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miðstiginu er áherslan í tengslum við 

fornleifarannsóknir. Umgengni við fjöruna og 

landið er fókus í 1-4. Bekk. Allir nemendur fá að 

takast á við ýmis álitamál og ágreiningsefni um 

leið og smiðjunni vindur fram. Þau ræða 

framkvæmdir og áhrif ýmissa tækniframfara á 

þeirra eigið líf og fá að takast á við spurningar um 

jafnvægi.  

 

Hvernig nýtum við jörðina og hvernig skilum við 

henni heilbrigðri og heilli til næstu kynslóðar eru stórar spurningar sem mikilvægt er að börn fái tóm 

til að hugleiða og þróa með sér eigin viðhorf til.   

 

3.1. Yfirmarkmið 
Yfirmarkmið smiðjunnar LANDS SEM LIFIR  eru að hvert barn: 

 kynnist átthögum sínum ýmist í gegnum náttúrufræði, fornleifafræði, hönnunarfræði eða 

listrænni vinnu 

 þjálfist í að beita hugtökum sem tengjast námsmarkmiðum 

 fái 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 

 

3.2. Markmið aldurshópa / vinnustöðva 
Unnið er samkvæmt markmiðum aðalnámskrár grunn- og leikskóla og unnið í samhljómi við 

leiðarstef. 

   

Markmið 2-3 ár barna á Dverga- og  Huldudal 

 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. 
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Markmið 4ra ára barna á Trölladal 

 Að hvert barn velji sér skordýr og vinni með það á fjölbreyttan hátt 

 Að barnið fræðist um skordýrið sitt og dýpki skilning sinn á skordýrinu 

 Noti skynfærin í könnun sinni á undrum skordýra 

Markmið  Álfabjargarbarna og 1. bekkjar 

Markmiðin eru að nemendur: 

  þekki helstu seli sem lifa við Íslandsstrendur 

 þekki kyn sela og hvað afkvæmin heita 

 kynnist þjóðsögum tengdum selum 

 þekki helstu mófugla Í Úlfarsárdal og geti greint 

þá af útlitinu 

 læri að nýta fuglaskoðunarkíki 

 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 

 læri að skapa eigið samfélag 

 sjái og upplifi hugmyndir verða að veruleika. Heimarnir verða til. Leikurinn fer í gang.  

 nýti þann efnivið sem þau finna í nánasta umhverfi og leiti lausna við gerð nýs efniviðs 

 taki þátt í mati og úrvinnslu og tengi við daglegt líf í íslensku samfélagi.  

 nýti áfram nýja veröld til leikja og náms í nánasta umhverfi skólans.   

 læri um nánasta umhverfi sitt og náttúruna 

 

Markmið 3. bekkjar og 4. bekkjar 

Markmiðin eru að nemendur 

 þekki helstu fugla sem lifa við reykvískar fjörur 

 þekki votlendisfugla 

 læri um flóð og fjöru og skilji áhrif þess á líf ýmissa fjörudýra og fjörugróðurs 

 læri einfalda veðurfræði með því að læra að lesa veðurkort og þekki helstu veðurtákn 

 nýti fjöruna til margvíslegs uppgötvunarnáms 

Markmið 5. bekkjar og 6. bekkjar 

Markmiðin eru að nemandi 

 taki þátt í fornleifauppgreftri að Úlfarsá. 

 öðlist aukna þekkingu á fornleifum og fornleifafræði. 

 þekki sögu heimabyggðar, bæinn Kálfakot sem síðar varð Úlfarsá. 



9 
 

 kynnist vísindalegum vinnubrögðum og notað til að efla færni við að draga ályktanir og beita 

rökhugsun. 

 heimsæki og kynni sér Landnámssafnið og  þekki  upphaf Reykjavíkur. 

 öðlast skilning á því hvernig hægt er að greina ummerki manna í jarðlögum. 

 þekki hvernig uppdráttur í hnitakerfi er notaður við fornleifauppgröft. 

 hafi  læri hvernig mælikvarðar (stækka og minnka uppdrátt) eru  notaðir við 

fornleifauppgröft. 

 kynnist  því hvernig tóftir líta út og teiknað þær upp í kvarða. 

 kunni  mæliaðferðina  „að stika“ og geti nýtt sér hana í skráningu. 

 geti lýst grip og beitt ímyndunarafli til að geta sér til um sögu hans. 

 öðlist aukinn orðaforða og þekkingu á hugtökum í tengslum við fornleifafræði. 

 

Markmið 7. og 8. bekkjar 

Markmiðin eru að nemandi 

 kynni sér starfsaðferðir arkitekta og byggingaverkfræðinga 

 læri grunninn í mælingartækni 

 vinna með arkitektateikningar og átta sig á þýðingu hönnunar fyrir vellíðan og hagnýtingu 

húsnæðis 

 máti hugmyndir sýnar um húsgögn og ferlimál inn í tekiningar 

 hanni ýmist húsgögn eða leiktæki 

 velji  í samvinnu framsetningu á hópverkefni á hönnunarverkefninu 

 haldi sýningu á verkefnum og geti skýrt ástæður niðurstöðu hópsins á sama hátt og arkitektar 

rökstyðja hugmyndavinnu sína. 

 

 

4. Kennsluefni – námsgögn 
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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.  

Kennsluefni og námsgögn fyrir Álfabjörg og 1. bekk  

 

Fuglavefir, fuglabækur, fuglakíkir og greiningalyklar, fuglaspil og fuglaminnisleikir 

https://www.youtube.com/results?search_query=f%C3%B3rum+ni%C3%B0ru+%C3%AD+fj%C3%B6r

u 

https://www.youtube.com/watch?v=XCLZ5bmnBug 

https://www.youtube.com/results?search_query=hooded+seal 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 3. - 4. bekk 

Bækur um fuglafræði 

Greiningalyklar  - lyklar til að auðvelda greiningar á smádýrum 

Upplýsingavefur um smádýr (námsgagnastofnun)  

Sjávarföll og flóðatöflur 

Veðurfræði og töflur um veðurtákn 

Komdu og skoðaðu hafið 

Komdu og skoðaði umhverfið 

Land og líf  

Veggspjald um fjöruna 

Algeng fjörudýr – handbók 

Sjónauki 

Myndavél 

Hitamælir 

vindmælir 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 5. bekk og 6. bekk 

Í þessari smiðju var unnið með nýtt kennsluefni sem gefið er aðgengilegt á netinu á vefsíðunni 

http://menntunogminjar.is 

Efnið var unnið af fornleifafræðingum og Gunnari  Birni Melsted. 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 7. bekk og 8. bekk 

Byggingarlist í augnhæð 

Ýmsir arkitektavefir um húsgerðir 

Gullinsnið – stærðfræði - Námsgagnastofnun 

https://www.youtube.com/results?search_query=f%C3%B3rum+ni%C3%B0ru+%C3%AD+fj%C3%B6ru
https://www.youtube.com/results?search_query=f%C3%B3rum+ni%C3%B0ru+%C3%AD+fj%C3%B6ru
https://www.youtube.com/watch?v=XCLZ5bmnBug
https://www.youtube.com/results?search_query=hooded+seal
http://menntunogminjar.is/
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Borgarvefsjá Reykjavikur : http://reykjavik.is/thjonusta/borgarvefsja 

 

 

5. Orð og hugtök sem unnið er með 

Orð og hugtök Dvergadals, Huldudals  

Mold, sandur. Ormar, endur, kartöflur, útsæði,  fræ, spírur þúfur. 

Orð og hugtök fyrir Trölladal 

liðdýr, lindýr,skordýr,áttfætlur, sniglar, fiðrildi, lirfa, púpa, fálmarar, skel,skráptunga, snúður, spírall, 

könguló 

Orð og hugtök  fyrir   Álfabjörg og  1. bekk 

Að vera hærður, urta, landselur, útselur, brimill, kópur og hreifar. 

 Stél, goggur, farfuglar, staðfuglar, búsvæði, fuglanöfn. 

Orð og hugtök fyrir  2. bekk 

Sjálfbærni, samfélag, samvinna, umhverfi, undirstaða, grunnur, lýðræði 

Orð og hugtök  fyrir 3. og 4. bekk 

Flóð og fjara, norðan-, sunnan-, austan- og vestanátt, hafgola, landgola, staðhættir, votlendi, 

hryggleysingjar, þörungar,þarabelti,  sveppir, sjálfbærni, fléttur, hrúðurkarlar, 

Orð og hugtök fyrir 5. bekk og 6. bekk 

Dýrabein,eldstæði, fornleifar,fornleifafræðingur, gjóskulag, hnitakerfi, að stika, landnámslagið, 

múrskeið, stoðarholur, stoðir, torf, torfbær, tóft, bæjarhóll, bæjarstæði, fjárhús, útihús,jarðlag og 

brjóstnæla. 

Orð og hugtök  fyrir 7. og 8 . bekk 

Byggingalist, vottun, vistmennt, borgarvefsjá, vistvænt, sjálfbærni, rammaskipulag, 

byggingasamþykktir, rýnifundur, flæði, samspil ljóss og skugga, rýmisgreind, GPS, aðkoma, losun. 

http://reykjavik.is/thjonusta/borgarvefsja
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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 

Yngstu börnin okkar fóru í vettvangsferðir niður á grenndarvæði, komu að gera kartöflugarðsins og 

tóku þátt í „eldhúsleikjum“ utan girðingar 

Trölladalur. 

Börnin fóru í húsdýragarðinn í vísindaferð. Markmið ferðarinnar var að skoða sérstaklega öll 

skordýrin. 

Álfabjörg og 1. bekkur 

Þau fóru í Húsdýragarðinn til þess að fylgjast með nýkæptum kópi. Þau voru búin að fá mikla fræðslu 

hér heima og höfðu starfsmenn garðsins á orði að sjaldgæft væri að fá hóp barna sem væri svo vel 

undirbúinn.  

Farið var í tvær fuglaskoðunarferðir, aðra í fjöru og hina í móa.  Tvær útikennslustundir fóru fram við 

bakka Úlfarsár og í móanum í kring. 

.  

 

Annar bekkur 

Þau fóru í fjöruferð í þessari smiðju meira til gamans og leikja en að það tengdist beint smiðjunni 

3. og 4. bekkur 

Allir fóru í góða en nokkuð kaldar fjöruferðir, þar sem mörg verkefni voru leyst. Ferðirnar gengu vel, 

verkefni snérust um að greina smádýr, greina gróðurfar, þekkja fugla og síðast en ekki síst að njóta 

samvista og skapandi leikja og umhverfis. Hver nemandi fór í tvær fjöruferðir. Í báðum ferðunum 

þótti börnunum stöðvavinnan mjög skemmtileg. Einnig var í dorgveiði niður á Reykjavíkurhöfn. 
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5 bekkur og 6. bekkur 

Smiðjan þeirra var mikið til utandyra og tenging við samfélagið var 

tenging til fortíðar, þar sem uppgröftur fór fram í samvinnu við 

fornleifafræðinga og minjastofnun. Auk þess var unnið 

greiningarverkefni á grenndarsvæðunum að Úlfarsánni. 

Farið var á Landnámssýninguna við Aðalstræti og hópurinn fór jafnframt á nýju sýninguna í 

Þjóðmenningarhúsinu. Sýningarstjóri Þjóðmenningarhússins lauk lofsorði á hópinn sem var vel undir 

sýninguna búinn, vissu svör við  mörgum spurningum, spurði viturlega og  sýndu mikla virkni og höfðu  

mikinn áhuga á sýningunni. 

 

7.og 8. bekkur 

Smiðja þeirra snérist um hönnun nýja skólans. Í tengslum við það komu til okkar mælingarmaður frá 

Reykjavikurborg sem mældi með börnunum alla hornpunkta nýja skólans við mikinn fögnuð 

nemendanna og í ljós koma að þetta verður hið þokkalegasta mannvirki að stærð. Til okkar komu 

einnig arkitektar og héldu fyrirlestur um hvað þeir höfðu að leiðarljósi við hönnun byggingarinnar, 

hvernig þeir hugsuðu samspil skóla og hverfis, hvernig skólabyggingin á að þjóna öllum þeim börnum 

og starfsmönnum sem hann munu nota. Einnig fjölluðu arkitektarnir um hvernig forsögn og 

hugmyndir væntanlegra notenda er látin lifna í húsinu. Með því hvernig það er látið tengjast Dalnum 

og grænum svæðum, hvernig ferlimál hússins að innan og utan eru hugsuð osfrv. 

Einnig heimsótti okkur byggingarverkfræðingur sem fjallaði um hvernig hann vinnur áfram með 

arkitektateikningarnar og hvar áskoranirnar liggja. 

Farið var í bæjarferð að skoða merkar byggingar. Farið var í Fab 

lab þar sem ýmislegt var hannað í tengslum við smiðjuna. 

Til gamans má geta þess að okkur heimsótti sendinefnd frá 

borginni sem var að undirbúa skólaslitin en vegna verka 

barnanna í unglingadeildinni ákvað Dagur B. Eggertsson að 

koma á skólaslit 
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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 Dverga- og Huldudal 

 Vika 1  

Allir komu saman í gjótunni á Huldudal. Sungum kalli kálormur og ræddum hvað við ætluðum að gera 

í dag. Klæddum okkur í pollagalla og fórum í matjurtagarðinn og mokuðum í moldinni og vökvuðum 

hana með vatni.  Börnin fundu gulrætur og nokkra orma. Við bjuggum til ormabú í stóra krukku sem 

við settum ormana í og tókum með okkur inn. Börnin voru mjög virk og fannst þetta mjög gaman. 

Þegar við komum inn þökkuðum við fyrir okkur og smökkuðum 

gulræturnar. 

Vika 2  

Hópnum var skipt í tvennt. 2/ 3 hópsins fór út að leika í 

matjurtagarðinum og 1/3 hópsins  6 börn voru inni að 

fingramála með mold og sá blómafræjum. Annan daginn var 

mjög kalt úti þannig að ekki var hægt að leika með vatn og 

mold úti heldur var farið að leika í garðinum. 

Vika 3  

Síðasti þriðjungur hópsins var inni í sá blómafræjum og 

fingramála með mold á meðan hin börnin fóru út í 

kartöflugarð til að stinga upp moldina og hreinsa hana. Það var 

mjög kalt og mikið rok og höfðu börnin mismikið úthald í 

útiverunni. 

Vika 4  

Allir komu saman í gjótunni á Huldudal og hlustuðu á söguna um kartöfluna sem vildi verða 

kartöflumamma. Síðan fór hluti barna út að leika í sandkassanum og búa til sandkökur. Snjókoma var 

þennan dag og skreyttu börnin kökurnar sínar með snjó. Einn hópur var inni að vinna með 

kartöflusöguna áfram og teiknuðu myndir um söguna og skreyttu moldarmyndirnar sínar. 

Daginn eftir fóru þau sem voru inni fyrri daginn í vettvangsferð niður í móa og fundu þar ýmislegt 

forvitnilegt. 

Upplifun  barnanna  úr vettvangsferð. 

Hvað sáum við í ferðinni?  

Blóm, könguló, mömmu í flugvélinni, jólin ( jólatré) það stakk í puttann.   
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hvað       

Hvað gerðum við skemmtilegt? 

Labba í grasinu. Að tíma blóm, að far í göngutúr. 

Fundum við eitthvað? Skóflu –Dulla(Gulla ) ég gefa kúluna Gullu ( Óskar Atli).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vika 5  

Seinni hópurinn fór í vettvangsferð niður í móa á meðan hinn hluti hópsins var inni að vinna með 

kartöflusöguna og skreyta moldarmyndirnar sínar. 

Smiðjunni  lauk með því að hvert barn fékk að setja niður kartöflur í kartöflugarðinn okkar. 

 

Trölladalur 

Í fimmtu smiðju vetrarins, Land sem lifir, könnuðum við líf padda í náttúrunni í kringum 

okkur. Kveikjan að þessum fókus var mikill áhugi þeirra á lirfu sem fannst úti í garði í 

leikskólanum. Börnin tóku hana inn og komu henni fyrir í glerbúri ásamt mold, laufblöðum og 

vatni. 

Vika 1 

Fyrri smiðjudagur: 

Hálfur Trölladalur, 12 börn, fengu  að hlusta á söguna um og horfa á hluta úr myndinni  um Litlu 

lirfuna ljótu. Í framhaldi var gert hugarkort.  

Á sama tíma var hinn helmingur Trölladals í Húsdýragarðinum. 

Seinni smiðjudagur: 

Hlutunum víxlað 

 

Vika 2 

Unnið áfram með hugtakakortið og lögð inn nokkur orð: Liðdýr, lindýr,skordýr,áttfætlur, sniglar, 

fiðrildi, lirfa, púpa, fálmarar, skel,skráptunga, snúður, spírall, könguló. 

Börnin völdu ýmist að gera könguló, snigla,fiðrildi, margfætlur osfrv. Þau teiknuðu skordýrið sitt og 

skreyttu myndina með opnum efnivið sem þau völdu sjálf. 

Vika 3 
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Unnið með lirfuna sem þau fundu í upphafi smiðjunnar.Allir 

gerðu sitt besta til þess að lirfunni liði vel og væri í 

kunnuglegu umhverfi. Að lokum var henni sleppt aftur út í 

garð, enda farið að hlýna í veðri lítillega.  

 

Vika 4 

Þessa vikuna völdu börnin að einblína á kóngulær, fiðrildi (lirfur) eða snigla. Þau föndruðu 

skordýr úr ýmsum efniviði á meðan kennarar skráðu ferlið og hugsanir þeirra niður í máli og 

myndum. 

 

Vika 5 

Samantekt, frjáls leikur í anda skordýra. Myndir, skráningar og verk barnanna hengd upp fyrir 

smiðjulok. 

 

Álfabjörg og fyrsti bekkur  
 

Smiðjan að þessu sinni snérist um seli annars vegar 

og fugla hins vegar.  Fyrsta bekkjar kennari tók að sér 

selahluta smiðjunnar og Álfabjargarkennarar 

fuglahluta smiðjunnar. 

Börnunum var skipti í tvo stóra grunnhópa, drengir 

og stúlkur, sem höfðu mismunandi heimastöðvar. 

Hverjum hópi var svo skipti í minni hópa eftir eðli 

verkefna. 

Vika 1 

Börnunum var skipt í tvennt 

Annar hópurinn fór í útikennslu með verkefnaeyðublað um fugla.  

Hinum hópnum skipti í tvennt, þar sem helmingur hlustaði á söguna um Selinn Snorra á meðan hinn 

helmingurinn hlustaði á söguna um selshaminn. Umræður og teiknaðar myndir. Hóparnir söfnuðust 

saman og lærðu að syngja lagið: Sofa urtu börn.  Helmingur hópsins var í fræðslu um seli á meðan 

hinn helmingurinn  var að fræðast um fugla. Á föstudeginum 

skiptust hóparnir á. 

Vika 2   

Álfabjargarbörnin hófu gerð  listaverks um búsvæði og 

umhverfi og völdu að gera fugla að eigin vali. Þeir sem áttu 

eftir að hlusta á söguna um Selinn Snorra og söguna um 

Selshaminn gerðu það. 

Fór ég niður í fjöru 

fann þar bláa skel 

fjarska marga 

kuðunga  

sem ég ekki tel 
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Unnið var með orðin spendýr og kæpa. 

Lært lagið: Förum niður í fjöru. 

Allir nemendur fengu niðurklipptar setningar úr vísunni og áttu að 

raða saman í litlum hópum á spjald og myndskreyta svo ljóðið. 

Vettvangsferð á föstudeginum, annar hópurinn í Mosfellsbæ og hinn í 

fjöruferð. 

Vika 3 

Vettvangsferðir endurteknar. 

Á föstudeginum var upprifjun og samantekt úr vettvangsferðum 

og skráningar framkvæmdar 

Álfabjargarbörn héldu áfram með listaverkið um fuglana. 

  

Vika 4 

Sela-, fugla- og fjörulög sungin líkt og í kór. Börnin unnu verkefni á I-pad um fugla og um seli af vef 

námsgagnastofnunar og gerðu tilraun til þess að vista myndir og nokkur orð á rafbækur. 

Seinni daginn var farið í ratleik í útikennslu og unglingadeildin bakaði fyrir þau lummur. 

Vika 5 

Farið í húsdýragarðinn, smiðjan metin. Hluti settur í handraðann og foreldrar boðaðir til 

handraðaviðtals og smiðjuloka 

Annar bekkur 

Annar bekkur var stakstæður í þessari smiðju og þau ákváðu að vinna með sjálfbærni og lýðræði í 

gegn um skapandi samvinnustarf. Það var gert á þann hátt að smíða 

kofa í sameiningu niður við bakka Úlfarsár. Áður en hafist var handa var 

rætt um hvað þarf til þess að smíða hús, hvað þurftu pabbi og mamma 

að gera til þess að smíða sitt hús, en flest börnin hafa farið í gegn um 

byggingarframkvæmdir með foreldrunum svo þarna var safnað saman 

mikilli reynslu. Það þarf að taka ákvarðanir um stærð og efnisval og svo 

þarf að meta hvort maður ræður við verkefnið og hvaða tilslakanir 

hópurinn þarf að gera en ná samt markmiði sínu. Efnissöfnun gekk vel 

og skólinn er vel búinn verkfærum þar sem áður hefur verið framkvæmt 

álíka verkefni. 

Skólinn á hjólbörur, skóflur, sagir, hamra, hallamál, nagla og skrúfur í 

miklu mæli. Auk þess var farið í að flytja til okkar vörubretti og 

afgangstimbur. Við urðum okkur úti um efni til þess að gera tjarnir og í 

nágrenninu var safnhaugur með dýraúrgangi og góðri gróðurmold í 

matjurtagarðana. 

GRÁGÆS 

 

 SYNDA 

 FLJÚGA 

 BORÐA 

 LABBA 

 

 HREIÐUR 
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Hópurinn valdi sér stað austan megin við grenndarsvæðið. Strax komu upp árekstrar við eldri 

nemendur sem vildu líka vera með. Þetta kostaði mikla samninga svo annar bekkur næði að helga sér 

reit. Verkefnið kveikti þannig áhuga hjá fleiri nemendur svo úr varð mikil smíðavinna. 

Á þessu smiðjutímabili lentu nokkrir frífimmtudagar eins og títt er á vorin og jafnframt var farið í 

ferðalög þannig að annar bekkur nýtti góða veðrið þá það gafst og hann stóð líka keikur við iðju sína 

þó úti blési. En verkefninu miðað vel þó ýmislegt hafi komið upp á. Stundum var búið að eiga við 

smíðina bæði til góðs og ills, einn daginn var kúbeinið týnt og stundum voru sum verkefnin strembin. 

En bekkurinn stóð sig vel, var samhentur og vinarþel var áberandi.  Allir voru virkir allan tímann. 

Ekki tókst að ljúka við smíðina fullkomlega en það gerðir ekkert til, leiksvæðið og efniviðurinn var 

notað áfram og lifði langt fram á sumar. 

3. – 4. bekkur   

Vika 1 

Kveikjan gekk út á að fjalla um gullskip það sem strandaði á Skeiðarársandi 1667 og átti sagan að 

kveikja neista í brjótum barnanna að miklar líkur væru á að finna eitthvað úr því skipi því hafið tekur 

og hafið gefur. Margir hafa leitað og leitað lengi og hver veit hvenær 

eitthvað finnst.  Þetta leiddi námið að flóði og fjöri og veðurfræði. Síðan var 

skipt í þrjá hópa og settar upp þrjár stöðvar þar sem unnið var með 

mismunandi efni tengt fjörunni. 

Vika 2 

Báða dagana var farið í fjöruferð með helming hópsins í einu. Undirbúningur 

hafði miðað að því að börnin vissu að einhverju leiti hvað ætti að vinna með.  

Ekki höfðu þau þó verið undirbúin undir selina sem tóku á móti þeim 

 

Vika 3  

Verkefni unninn í tengslum við fjöruferðina – þau gerðu 

skýrslu um smádýr, skýrslu um fugla og skýrslu um veðrið. 

Vika 4 

Enn á ný var farið í fjöruferð, sumir fóru hjólandi en aðrir í 

strætó, hér var áfram verið að skoða og læra meira um 

þær lífverur sem fundust í fyrri fjöruferðinni. Gyða ritari fór 

með í þessa ferð og var sérlegur uppfræðari en hennar 

áhugamál er fuglaskoðun. 

Vika 5 og nokkrir dagar til viðbótar 
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Börnin notuðu þessa daga annars vegar til þess að ljúka við verkefnin sem fylgdu smiðjunni og til þess 

að útbúa handraðaviðtalið sitt. 

 

5.bekkur og 6. bekkur 

Vika 1 

Heimsóttum Landnámssetrið og skoðuðum sýninguna 871+-2. 6. bekkur heimsótti auk þess nýja 

sýningu um gamla hluti og gamla tímann í Þjóðmenningarhúsinu.  

  
Vika 2 

Í þessari viku var 5. og 6. bekk skipt í 3 hópa. Einn hópur fór í einu upp við Úlfarsá að vinna með 

fornleifafræðingunum við að stika, grafa upp, teikna hluti í hnitakerfi og sigta jarðveg í von um 

fornleifafund. Hinir hóparnir byrjuðu á að útbúa vinnubók og unnu verkefni sem fylgja námsefninu. 

 

Vika 3 

Í þessari viku var 5. og 6. bekk skipt í 3 hópa. Einn hóp fór í einu upp við Úlfarsá að vinna með 

fornleifafræðingunum við að stika, grafa upp, teikna hluti í hnitakerfi og sigta jarðveg í von um 

fornleifafund. Hinir hóparnir byrjuðu á að útbúa vinnubók og unnu verkefni sem fylgja námsefninu. 

Hver hópur var í 2*2 klst úti með fornleifafræðingunum við Úlfarsá. 

 

Vika 4 

Í þessari viku komu fornleifafræðingarnir inn í stofu til okkar og hóparnir unnu mismunandi verkefni. 

Eitt verkefnið var að lýsa hlutum sem fornleifafræðingarnir komu með. Annað verkefnið var að skrifa 

um þá smá sögu. Þriðja verkefnið var að finna öll hugtökin sem þau höfðu lært og unnið með í 

smiðjunni og skrifa það á stórt ský. Vinnubækur voru kláraðar og hlutir steyptir í gifs. Hver nemandi 

kom með að heiman lítinn harðan hlut sem pressaður var í mold til að útbúa mynstur sem fljótandi 

gifsi var svo helt ofan í og látið harðna. 

 

Vika 5 

Nemendur földu gifshlutina í hópum á skólalóðinni. Leiðin var stikuð út frá upphafspunkti við skólann 

og áttirnar notaðar. Nemendurnir skiptust svo á leiðarvísum og grófu upp hluti annarra hópa, 

burstuðu moldina af þeim með tannburstum og reyndu að greina hvaða hluti um var að ræða. Eftir 

það kom fornleifafræðingurinn og ræddi við hópinn um starfið síðastliðnar vikur og hvernig þeim 

fannst til takast. 
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7 og 8. bekkur 

Fyrsta smiðjudaginn var verkefnið kynnt það er að vinna með nýjar arkitektateikningar af 

framtíðarhúsnæði skólans. Markmiðin voru sett og vinnufyrirkomulag rætt. Hópurinn ákveðið að 

vinna fyrst og fremst í hópum alla þessa smiðju og var kennara falið að hópaskipta. Hún ákvað að 

skipta bæði eftir styrkleikum og líka eftir mismunandi getu svo tryggja mætti framlegð allra hópa. 

Farið var vel yfir samvinnuformið og hlutverkin innan hópanna skýrð. 

Teikningin var sett upp á veggi og nemendur „lásu“ sig í gegn um hana og byrjuðu að bollaleggja með 

hvaða hættu þau gætu komið þar að málum. 

Fljótlega komust menn að þeirri niðurstöðu að erfitt væri að sjá þetta út án þess að hafa 

raunverulega tilfinningu fyrir stærðinni svo ákveðið var að vinna með mælingardeilda borgarinnar – 

borgarvefsjánni og mæla fyrir nýja skólanum. Þetta kenndi nemendum einnig lítillega á stjórnsýsluna 

því þessi beiðni fór í gegn um SFS, til arkitektanna, í borgarstjórn og alla leið til Dags B. Eggertssonar 

og hans aðstoðarmanns. Leyfið fékkst og skólinn var mældur upp úti á vettvangi. 

 

Að þessu loknu var haldið áfram með hönnun húsgagna, lóðar, leiktækja og þess háttar. Börnin 

hönnuðu sig inn í kennslustofur en ekki kvað við nýja 

tóna – kennarahlutverkið var hefðbundið og uppröðun 

var hefðbundin. Kennslustofur eru ekki hornréttar og 

inn í þeim eru smærri rými og þau stækkuðu upp 

kennslustofurnar til að átta sig á möguleikunum. 

Í þriðju viku komu svo arkitektar hússins og héldu 

fyrirlestur og þá urðu mjög góðar og gagnlegar umræður 

enda voru  börnin búin að liggja yfir teikningunum og 

voru farin af stað með eigin hönnun. 

 

 

Í fjórðu viku kom til okkar byggingaverkfræðingur og lýsti aðkomu sinni að verkinu svo nemendur 

skildu betur en ella hvað eitt mannvirki er mikið samvinnuverkefni og hve mikilvægt er að allar stéttir 

beri virðingu fyrir fagmennsku hverrar annarrar. 

Í fimmtu viku viku var allt lagt undir svo steypa, smíða, teikna, baka, kubba, líma, gifsa og föndra 

mætti öll verkefni fyrir smiðjulok. 

Til gamans má geta þess að okkur heimsótti 

sendinefnd frá borginni sem var að undirbúa 

skólaslitin en vegna verka barnanna í 

unglingadeildinni ákvað Dagur B. Eggertsson að 

koma á skólaslit. Einn úr sendinefndinni var svo 

hrifinn að koma inn í unglingadeildina og sjá alla við 

vinnu með alls konar efnivið að hann sagði: „Þetta 
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er merkilegt ég sé að börnunum hér eru  MDF plötur jafneðlilegar og afturbeygð fornöfn í 101.“ 

  

7. Smiðjulok og smiðjumat 
AÐ lokinni hverris smiðju fara fram smiðjulok sem er samantekt og mat á smiðjunni – hluti þess er 

þessi smiðjuskýrsla 

Fyrirkomulag smiðjuloka 
Álfabjörg setti fram verkefnið um búsvæði fugla en samstarfsfélagarnir í fyrsta bekk drógu 

niðurstöðurnar  sínar saman og sýndu á smiðjulokum í handraðaviðtali. 

Grunnskólabörnin sýndur verkefni í í handraðaviðtölum. Foreldrar fengu spurningar til að ræða við 

börn sín um námið og þau verkefni sem börnin lögðu fram. Smiðjulok unglingadeildarinnar fór fram 

mánudaginn 8. maí, þar lögðu þau fram vinnu undanfarinna 6 vikna um hönnun skólahúsnæðis auk 

þess sem þau voru öll búin að gera námsferilsskrá. 

 

 

Huldudalur, Dvergadalur, Trölladalur 2-4 ára börn 
Upplifun barnanna má  sjá á myndasýningu  - Sett var upp sýning á skráningum og myndum sem 

unnar voru í smiðjunni. Foreldrar komu við upp úr klukkan 15:00 og stöldruðu við og skoðuðu 

sýninguna 

vorið og ég.wmv
 

Álfabjörg og  1. bekkur 
Foreldrar grunnskólabarna komu á smiðjulok sem að þessu sinni var í leiðinni nemendastýrt 

námsviðtal sem kallast HANDRAÐI. Þarna söfnuðu börnin saman verkefnum og undirbjuggu hvernig 

þau myndu segja foreldrum sínum frá námi vetrarins. 

Álfabjargarbörnin höfðu sama hátt á og önnu börn áleikskólaaldri. Foreldrar þeirra komu við um 

klukkan 15:00 og sáu skráningar, listaverkið um búsvæði fuglanna og  önnur myndverk og börnin 

fræddu þau um smiðjuna. 
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2.bekkur – smiðjulok 
Foreldrar annars bekkjar barna komu á smiðjulok sem að þessu sinni var í leiðinni nemendastýrt 

námsviðtal sem kallast HANDRAÐI. Þarna söfnuðu börnin saman verkefnum og undirbjuggu hvernig 

þau myndu segja foreldrum sínum frá námi vetrarins. Þessi hópur vann við kofabyggingu og lýðræði 

og því voru ekki eiginleg verk sýnd en allir foreldrar gátu gengið niður á grundirnar með börnum 

sínum og séð litla heiminn þeirra sem því miður var ekki alveg tilbúinn 

 

Þriðji og fjórði bekkur – smiðjulok 
Foreldrar þriðja – og fjórða bekkjar barna komu á smiðjulok sem að þessu sinni var í leiðinni 

nemendastýrt námsviðtal sem kallast HANDRAÐI. Þarna söfnuðu börnin saman verkefnum og 

undirbjuggu hvernig þau myndu segja foreldrum sínum frá námi vetrarins. Í handraðanum gat að líta 

skráningar barna á fjöruferðum og verkefni ýmis sem tengdust smiðjunni svo úr varð góð samræða. 

Foreldrar mátu jafnframt fyrirkomulagið og rituðu til barna sinna bréf um árangur vetrarins. 

 

Fimmti og sjötti bekkur – smiðjulok 
Smiðjulokin fóru fram á fimmtudeginum 4. júní. Nemendur földu gifshlutina í hópum á skólalóðinni. 

Leiðin var stikuð út frá upphafspunkti við skólann og áttirnar notaðar. Nemendurnir skiptust svo á 

leiðarvísum og grófu upp hluti annarra hópa, burstuðu moldina af þeim með tannburstum og reyndu 

að greina hvaða hluti um var að ræða. Eftir það kom fornleifafræðingurinn og ræddi við hópinn um 

starfið síðastliðnar vikur og hvernig þeim fannst til takast. 

Sjöundi og áttundi bekkur – smiðjulok 
Smiðjulok unglingadeildarinnar fór fram mánudaginn 8. maí, þar lögðu þau fram vinnu undanfarinna 

6 vikna um hönnun skólahúsnæðis auk þess sem þau voru öll búin að gera námsferilsskrá. 

 

 

2. Samantekt og niðurlag 
Að lokinni þessari smiðju hefur margt áunnist. Mismunandi var hvernig aldurshópar nálguðust  efnið 

og mismunandi hvaða námsefni lág undir. Það sem stendur upp úr í vorsmiðjunni er útivinnan í 

átthögunum. Unglingar að vinna með skólahúsnæðið, með mælingarmann, arkitekt og verkfræðing á 

sínum snærum. Fimmti og sjötti bekkur í mikilli og markvissri vinnu með fornleifafræðingum. Þriðji og 

fjórði bekkur í fjöruferðum og fuglaskoðunum. Annar bekkur að smíða sér heima niðri á bökkum 

Úlfarsár, fyrsti bekkur og Álfabjörg  í rannsóknarvinnu með búsvæði fugla og börnin á 

leikskólaaldrinum að nýta sér allan hinn mikla efnivið sem náttúran býður upp á. 
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10.1 Hvað gekk vel 
Leikskólahlutinn: 

Yngri börnin á Dvergadal og Huldudal finnst mjög gaman að drullumalla og leika sér í moldinni. Þeim 

fannst líka mjög gaman að far í gönguferð niður í móa og kútveltast í þúfunum. Þau spáðu mjög mikið 

í kartöfluna sína sem var að spíra í skúffunni þeirra og skoðuðu þær oft á dag sum hver. 

 

 

Fyrsti bekkur og Álfabjörg: 

Smiðjan gekk vel og var mjög skemmtileg þó tíminn væri knappur vegna frídaga. Börnin voru mjög 

áhugasöm og þrátt fyrir kalsalegt verður í maí þetta árið var mikið um ferðalög og útikennslu og allir 

styrktust og höfðu gaman af. 

 
 

Þriðji og fjórði bekkur: 

Smiðjan gekk mjög vel, góðar ferðir voru farnar og nemendur voru mjög áhugasamir um fjöruna. 

Börnin gátu blandað saman leik og námi á mjög skemmtilegan hátt og undu sér mjög vel þrátt fyrir 

kalt veður. 

 

Fimmti og sjötti bekkur: 

Á heildina litið gekk smiðjan mjög vel. Nemendur voru áhugasamir um efni hennar. Verkefnin voru 

skemmtileg og fjölbreytt og það skilaði góðum árangri að byrja á því að skoða fornleifar utandyra og 

færa þá vinnu svo inn í stofuna.  

 

Sjöundi og áttundi bekkur:  

Frábær smiðja, þar sem hægt var að fara mjög djúpt í efnið, börnin völdu sér framsetningu og inntak 

og virkni var yfirleitt mjög mikil. Þau fræddust mjög mikið um það mikla verk sem framundan er. 

10.2 Hvað mátti betur fara 
Leikskólahluti: 

Lítið mátti útaf bregða ef starfsfólk vantaði til vinnu. Vinna með 18 2-3 ára börn krefst þess að 

starfsfólk sé virkt og hafi yfirsýn yfir hópinn . Draga þurfti úr áætlunum ef vantaði fólk og þá var bara 

farið út að leika.  Ekki geta verið færri en fimm starfmenn með þetta stóran hóp af litlum börnum. 

 

Fyrsti bekkur og Álfabjörg  

Það eina sem skorti var tími. Ekki náðist að vinna jafn djúpt með efnið og við vildum. Búsvæða 

verkefnið var frábært en hefði verið hægt að læra meira um vistkerfi og ásýnd mismunandi fugla en 

það bætti úr skák að þessi hópur hefur unnið áður með fugla svo það kom ekki að sök. Selaþáttur 

smiðjunnar var góður þó það hefði getað verið skemmtilegt að setja upp einhverja þjóðsögu um seli. 
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Einnig var ekki stöðugleiki í starfsmannahaldi þetta tímabil, bæði vegna leyfa, veikinda og tilfærslna 

innanhúss. 

 

Þriðji og fjórði bekkur: 

Þar sem margir frídagar komu inn í tímabilið var ekki alltaf hægt að fylgja ferðunum nógu vel eftir auk 

þess sem nemendur voru í námsmati og samantekt fyrir handraðann  sem spannaði allan veturinn. Þó 

kennarar séu með samliggjandi stofur og mikla viðveru í skólanum að þá er undirbúningur alltaf 

nokkur áskorun sérstaklega þegar verið er að skila námsmati og undirbúa handraðann. 

 

Fimmti og sjötti bekkur 

Gott hefði verið að hafa meiri tíma þar sem efnið var veigamikið og áhugavert, nemendurnir voru 

áhugasamir og hefðu viljað eyða meiri tíma utandyra í vinnu með fornleifafræðingunum.  

 

Sjöundi og áttundi bekkur 

Smiðjan var frábær og helst hefði umsjónarkennarinn þegið annan kennara með sér á köflum, þetta 

var mikil einyrkjavinna, en það vill til að nemendur eru sjálfstæðir og vanir skapandi vinnubrögðum 

Loka orð 
Smiðjan var nokkuð yfirgripsmikil. Nemendur upp í 4. Bekk fjölluðu mikið um dýr, fulga og fjöru. Mörg 

Dalskólabörn ættu að vera orðin með mikla þekkingu á þessu sviði því þau hafa tekið efnið flest fyrir 

áður. Miðstigið hélt áfram með okkar stóra metnaðarfulla margra ára verkefni um fornleifauppgröft í 

Dalnum. Árið í ár var sérstaklega gjöfult samvinna með tveimur fornleifafræðingum gerði smiðjuna 

einkar áhugaverða. 

Unglingastigið var statt í nútímanum og framtíðinni. Að hugsa með arkitektum og kennurum fram í 

tímann og læra um mikilvægi þess að vanda það sem skal standa. 
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