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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 LAND SEM LIFIR er fimmta smiðja skólaársins 2016-2017. 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 26. maí með sýningu en
smiðjulok barna á grunnskólaaldri tengdust handraðaviðtölum í síðustu viku maímánaðar.
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.
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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, Trölladals og Vættabjarga unnu saman að undirbúningi smiðjunnar.
Allir starfsmenn leikskólahluta skólans unnu með sambærileg verkefni og sambærilega aðferðarfræði.
Elstu leikskólabörnin unnu síðustu smiðjuna með 1. bekk. Leikskólahluti skólans skellti saman tveimur
smiðjum og unnu sleitulaust í 14 vikur að smiðjunni. Fyrri hlutinn var meira helgaður
barnamenningarhátíð undir formerkjum Reykjavík borgin okkar og seinni hlutinn var nýttur til að dýpka
það nám. Í grunnskólahluta skólans unnu 7. - 8. bekkur saman að verkefnum um að hanna drauma
kennslustofuna en 9. og 10. bekkingar unnu með sjálfbærnina.
Bjarni íþróttakennari vann með Erlu á þessu síðasta smiðjutímabili þessa vetrar.

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 2013 og 2014 unnu saman alla smiðjuna í missamsettum hópum.
Börn fædd 2012-2011 var skipt í mismunandi vinnuhópa.
Fyrsti bekkur og Álfabjörg (5 ára) vann sem einn hópur með umsjónarkennara og leikskólakennurum
og voru ýmist úti í Hlíð eða inni í Dalskólabyggingu, ef ekki var verið úti við.
Öðrum og þriðja bekk var skipt í þrjá til fjóra hópa sem nýttu þrjár bekkjarstofur.
Fjórði og fimmti bekkur vann í heimastofum auk þess sem þau voru mjög mikið úti við.
Sjötti bekkur vann að heimsstyrjöldinni á Íslandi. SJöundi og 8. bekkur unnu með draumaskólann og
sjálfbærnina í samvinnuhópum, hver hópur vann saman út allt tímabilið og 9. og 10. bekkur unnu
einvörðungu með sjálfbærni í smærri hópvinnuverkefnum.
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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
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.
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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 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 og aðra hönnun eins og í lokaverkefni 10. bekkja, á miðstiginu (4.- 5, bekk) er
áherslan á sjálfbærni og lýðræði og voru börnin að vinna með hverfið og hvað betur má fara. Í 3. bekk
var fjörinn og fuglalífi gerð góð skil. Á leikskóladeildum var sjálfbærni þungamiðja og unnið með
náttúruna og Borgin okkar. Allir nemendur fá að takast á við ýmis álitamál og ágreiningsefni um leið
og smiðjunni vindur fram.
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
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•
•

3.2.

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 grunn- og leikskóla og unnið í samhljómi við
leiðarstef.

Markmið barna á Dvergadal
• Að upplifa og skoða nánasta
umhverfi í kringum Dalskóla.
• Að fá að vinna með og skoða
náttúrulegan efnivið eins og leir,
greinar, könglar ofl.
• Að börnin fá tækifæri að sá fræi og
sjá það vaxa og breytast í plöntu.
• Efli þol í göngutúrum.
• Að börnin fái tækifæri að njóta sín
út í náttúrunni.
Markmið Huldudals
• átta sig á að það eru fuglar í nágrenninu sem lifa þar.
• átta sig á fjölda einstaklinga og tegunda fugla.
• börnin þekki nokkur nöfn fugla sem er í nágrenninu.
• efli þol í göngutúrum.
• börnin fái tækifæri að njóta sín út í náttúrunni.
• kynnast og læra á nærumhverfið og öðlast virðingu fyrir lífríkinu.
• þekkja kunnug fuglahljóð.
• læra á náttúruna, hvernig hún getur lifað og dafnað og hvernig
við getum nýtt hana. Sáum fræjum og setjum niður kartöflur.

Markmið 4ra ára barna á Vættarbjörgum og
Tröllabjörgum
Tröllabjörg unnu með fjöruna en Vættarbjörg með villt dýr
•

•
•
•
•

hvert barn velji sér íslenskt villt dýr og vinni með
það á fjölbreyttan hátt (hreindýr, minkur, selur,
mús og kanína)
barnið fræðist um villt dýr í íslenskri náttúru
börnin færðist um lífríki fjörunnar
börnin kynnist helstu fjörufuglum
börnin læri um ýmis smádýr og gróður fjörunnar
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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
taki þátt í hópeflisleikjum

Markmið 2. bekkjar og 3. bekkjar
Markmiðin eru að nemandinn/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 4. bekkjar og 5. bekkjar
Markmiðin eru að nemendur
•
•
•
•
•
•
•

þekki hugtakið lýðræði og æfist í að beita lýðræðislegum aðferðum
þekki hugtakið samfélag og lesi texta um samfélög
að nemendur þekki nærumhverfi sitt og átthagana
þekki einkenni sinnar heimabyggðar með tilliti til landslags, gróðurs, búsetu og menningar.
Kynnist því hvernig samspil manns og náttúru hefur þróast og þhvernig sú þróun kemur fram
t.d. í skipulagi samgangna og samfélags og ólíkum lífsháttum og lífskjörum fólks
geri sér grein fyrir hvað felst í því að vera virkur og ábyrgur þátttakandi í samfélaginu
öðlist færni í tjáskiptum og samvinnu og getir gert grein fyrir skoðunum sínum.

Markmið 6. bekkjar
Markmiðin eru að nemandi
•
•
•

þekki hernámið á Íslandi.
Aðdragandi og upphaf hernámsins.
Þekki áhrif heimstyrjaldarinnar síðari á íslenskt samfélag, efnahags-, atvinnu og hversdagslíf.
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•
•
•
•

Kynnist ólíkum skoðunum og viðhorfum Íslendinga til stríðsis, hernámsins og hersetunnar.
Getur tekið þátt í hópavinnu.
Vinnur verkefni um hernám Íslands.
Taki viðtal við Íslending sem var uppi á hernámsárunum.

Markmið 7. og 8. bekkjar
Markmiðin eru að nemandi
•
•
•
•
•
•
•

tekið þátt í skipulagi og unnið eftir verk- og tímaáætlun hóps við að hanna umhverfi, hlut eða
kerfi
tengt tölur og útreikninga við flatarmyndir og þrívíða hluti
útskýrt hugmyndir sínar með því að rissa upp málsetta vinnuteikningu
lesið einfalda teikningu, smíðað eftir henni og unnið eftir hönnunarferli frá hugmynd að
lokaafurð
haldi sýningu á verkefnum og geti skýrt ástæður niðurstöðu hópsins á sama hátt og arkitektar
rökstyðja hugmyndavinnu sína.
unnið á skapandi og gagnrýninn hátt, sjálfstætt og með öðrum.
Tekur tillit til annarra í hópvinnu og sýnir frumkvæði.

Markmið 9. og 10. bekkjar
• Nemandi geti sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar fyrir
umhverfi, samfélag og efnahagslíf
• geti aflað sér, hagnýtt og metið upplýsingar um sjálfbærni í samfélaginu með upplýsingum
sem bæði eru munnlegar, í samræðum, í texta og myndrænum búningi
• rökrætt þau hutgtök sem lögð eru til grundvallar í smiðjunni
• greint mynstur mannlegar athafna sem móta og breyta umhverfi
• greint hvernig samfélagsgerð og hegðun tengjast lífi einstaklinga

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, Tröllabjörg og Vættarbjörg
Náttúran og nánasta umhverfi skólans. Náttúrulegur, endurunninn og endurvinnanlegur efniviður,
jarðleir, fræ, kartöfluútsæði, glerkrukkur, límband, trélím, pappír og þekjumálning.
Pappír, litir, skæri, klósettsrúllur, hænsnanet, dagblöð, vegfóðurslím, þekjumálning. Fuglavefur;
http://www1.nams.is/fuglar/, fuglabækur, fuglakíkir,fuglaspil og fuglaminnisleikir.
Bækur um fjöruna, bækur um skeljar, fuglavísur
Bækur um villt dýr í náttúru Íslands, vefir sem fjalla um villt dýr.
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Kennsluefni og námsgögn fyrir Álfabjörg og 1. bekk
Lagið Fór ég niður í Fjöru, myndin Selurinn Snorri, þjóðsagan Selshamurinn, myndbönd af selum sem
fundin voru á www.youtube.com,
myndbönd:
staðreyndir um seli: https://www.youtube.com/watch?v=wgfm4kSfaB0
Ed and Eppa: https://www.youtube.com/watch?v=uiSN_fORzyg
Selur á kajak: https://www.youtube.com/watch?v=o4hb84A9h28
blöðruselir: https://www.youtube.com/watch?v=ZPFkmwo8DQU
fæðing: https://www.youtube.com/watch?v=5LwMixhODEM

Kennsluefni og námsgögn fyrir 2. og 3. 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 4. og 5. bekk
Í þessari smiðju var ekki unnið með eiginlegt kennsluefni, nema leiðbeiningar um fundarsköp.
Kennsluefni og námsgögn fyrir 6. bekk
Mosfellsbær saga byggðar í 1100 ár
Stríðsárin á Íslandi 1939–1945
https://www.youtube.com/watch?v=YvDEcuO1DBQ
https://www.youtube.com/watch?v=KvB1kLEFT3Y
http://www.ruv.is/sarpurinn/ras-1/astandsborn/20170413
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Fórum yfir hernámið á Íslandi og áhrif þess á íslenskt samfélag. Við fórum í könnunarleiðangur í
hverfinu. Gengum upp að Leirtjörn og leituðum að gömlum minjum. Nemendur tóku viðtal við
einstaklinga sem höfðu lifað hernámsárin.
Kennsluefni og námsgögn fyrir 7. bekk og 8. bekk
Byggingarlist í augnhæð
Ýmsir arkitektavefir um húsagerðir
Borgarvefsjá Reykjavikur : http://reykjavik.is/thjonusta/borgarvefsja
Ýmsir vefir um framtíðarskólann
Kennsluefni og námsgögn fyrir 9. og 10. bekk
Fræðsluefni Sorpu
Fundargerðir borgarstjórnar sem fjalla um sorpmál og umhverfismál.
textar um sjálfbærni m.a. úr rauðum þráðum aðalsnámsrkár

5. Orð og hugtök sem unnið er með
Orð og hugtök Dvergadals
Leir, steinn, mold, fræ, köngull, þúfa, tré, gras, flugvél, spíta, grein og blóm.
Stél, goggur, hrafn, skógaþröstur,spói, lóa, tjaldur, stelkur, önd, grágæs, örn og mói. Lag eftir
Jóhannes úr Kötlum ,,Fuglarnir,sem flýði í haust‘‘.
Orð og hugtök Huldudals
Stél, goggur, hrafn, skógaþröstur,spói, lóa, tjaldur, stelkur, önd, grágæs, örn og mói. Lag eftir
Jóhannes úr Kötlum ,,Fuglarnir,sem flýði í haust‘‘.
Orð og hugtök fyrir Vættarbjörg
Villt dýr, refir, kanínur, minkar, hreindýr, spendýr, selur, kanínur, klaufdýr, horn,
Orð og hugtök fyrir Tröllabjörg
marflær, sniglar, skeljar, hörpuskel, liðormur,
Orð og hugtök fyrir Álfabjörg og 1. bekk
Kópur, urta, brimill, kæpa, hreifar, spendýr
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Orð og hugtök fyrir 2. bekk og 3. bekk
Flóð og fjara, norðan-, sunnan-, austan- og vestanátt, hafgola, landgola, staðhættir, votlendi,
hryggleysingjar, þörungar, þarabelti, sveppir, sjálfbærni, fléttur, hrúðurkarlar, sjófuglar,
votlendisfuglar, botnfiskar, skelfiskar, kuðungar, marglyttur
Orð og hugtök fyrir 4. bekk og 5. bekk
Samfélag, þjóðfélag, umhverfi, lýðræði, sjálfbærni, þátttaka, áhrifamáttur, íbúalýðræði, skipulag,
samgöngur.
Orð og hugtök fyrir 6. bekk
Hernám, braggi, ástandið, varnarlið, Bretavinna, húsnæðisskortur, þjóðerniskennd, hlutleysi í stríði,
stíðsminjar

Orð og hugtök fyrir 7. og 8 . bekk
Byggingalist, vottun, vistmennt, borgarvefsjá, vistvænt, sjálfbærni, rammaskipulag, hönnun,
rýnifundur, flæði, samspil ljóss og skugga, rýmisgreind, aðkoma.
Orð og hugtök fyrir 9. og 10.bekk
Sjálfbærni, heimajarðgerð, jarðgerðarstöð, metangas, flokkunarreglur, úrgangur, meðhöndlun
úrgangs, útblástur, koltvísýringur, gróðurhúsalofttegundir, svifryk.

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
Kennslustundir fórum fram úti jafnt sem inni. Farið var í strætó í útikennslu að Reynisvatni og gengið
að skóginum, þar var leikið, umhverfið skoðað og tíndur upp náttúrulegur efniviður sem við tókum
með okkur til baka. Síðar var nær umhverfið í kringum Dalskóla skoðað og tíndur náttúrulegur
efniviður.
Huldudalur
Útikennslustundir fóru fram við bakka Úlfarsár og í móanum í kring. Farið var í fuglaskoðunarferðir
við Reynisvatn og Dalskólahringinn. Strætóferð í Grasagarðinn og Húsdýragarðinn þar sem við
enduðum að grilla í Fjölskyldugarðinum.
Vættarbjörg.
Börnin fóru í húsdýragarðinn í vísindaferð og fengum gott fróðlegt námskeið. Markmið ferðarinnar
var að skoða sérstaklega öll villtu dýrin.
Farið var í Öskjuhlíðina til að finna kanínur. Farið á Náttúrugripasafnið í Kópavogi. Farið var í
vettvangsferðir í dalnum í okkar.
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Tröllabjörg
Börnin í fjöruvettvangsferð í Grafarvori. Svo var farið í Nauthólsvík.
Álfabjörg og 1. bekkur

Farið var í fjöruferð í Grafarvog og Húsdýragarðinn þar sem börnin
fengu fræðslu um seli.
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 og þriðji bekkur
Fórum í fjöruna fyrir neðan golfvöllinn í Mosfellsbæ, en þar er fuglahús (fengum lykil í Lágafellslaug).
Þau fóru í fjöruferð í þessari smiðju meira til gamans og leikja en að það tengdist beint smiðjunni.
Farið var í heimsókn í Sjóminjasafnið.

Farið var í sérstaka fuglaskoðunarferð í Úlfarsárdalinn.
4. bekkur og 5 bekkur
Farið var í göngutúr um hverfið og skipulagið skoðað. Farið var í ferð upp að Reynisvatni.
6. bekkur
Fórum yfir hernámið á Íslandi og áhrif þess á íslenskt samfélag. Við fórum í könnunarleiðangur í
hverfinu. Gengum upp að Leirtjörn og leituðum að gömlum minjum. Nemendur tóku viðtal við
einstaklinga sem höfðu lifað hernámsárin.
Í vorferðalaginu var farið á stríðsmiðjasafnið í Hvalfirði.
7. og 8. bekkur
Þau fóru ekki í vettvangsferð í tengslum við smiðjuna, en fóru á stríðsmiðnjasafnið í Hvalfirði í
tengslum við samfélagsfræðina þar sem þau voru að vinna með hernámsárin.
Níundi og 10. bekkur
Farið var í Sorpu og fengin fræðsla um fyrirkomulagið á sorpmálum borgarbúa, hvað er endurnytt,
hverju fargað, spáð var í magntölur.
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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
Nýtt var hvert tækifæri að vinna í þemu smiðjunnar. En unnið var skipulega í smiðjunni 3 tíma í viku
miðvikudögum í listasmiðju, fimmtudögum og föstudögum.
1.vika
Fyrsta daginn var farið með öll börnin í vettvangsferð að Reynisvatni þar var leikið og nærumhverfið
skoðað. Þar tíndu börnin náttúrulegan efnivið í poka.
2.vika
Börnin fengu að gróðursetja í glerkrukkur blómafræ.
3.vika
Börnunum var skipt í tvo hópa eftir aldir.
Eldri hópurinn byrjaði á því á fimmtudegi að
gróðursetja kartöflu útsæði á meðan þau
yngri fóru í gönguferð í þúfunum fyrir
neðan skólann þar sem þau skoðuðu
náttúruna í nærumhverfinu í kringum
skólann og tíndu upp náttúrulegan efnivið.
Á föstudeginum fór eldri hópurinn í
göngutúr og yngri hópurinn fékk að
gróðursetja.
4. vika
Arndís myndlistarkennari byrjaði að vinna með börnunum í jarðleir. Þar fengu þau að vinna og leika
sér með leirinn ásamt náttúrulega efniviðinum sem þau tíndu í vettvangsferðunum. Hún tók
myndbönd af börnunum leik. Einnig byrjuðu börnin að gróðursetja fræ í glærar krukkur og skreyta
þær.

5.vika
Börnin fengu að vinna með náttúrlegan, endurvinnanlegan og
endurunninn efnivið hjá Arndísi þar sem þau límdu ýmsan efnivið í
kassalok.
Þeir sem vildu fengu að negla nagla með hamri í útiveru.
Unnið var áfram með gróðursetninguna í glerkrukkurnar og jarðleirinn
með Arndísi.

15

6.vika
Börnin fengu að mála á pappír á gólfinu
með náttúrulegum efnivið. Þegar
málningin var þornuð þá fenguð þau að
leika sér með jarðleirnum og náttúrulegum efnivið á pappírnum.
Haldið var áfram að vinna í jarðleirnum, gróðursetningu í krukkur og kassalokin.
7.vika
Verkefni kláruð og hengd upp.

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.

Huldudalur
Framkvæmd og framvinda kennslulýsing.
Tveir smiðjutímar voru í hverri viku, á
fimmtudögum og föstudögum og svo
notuðum við líka þriðjudagana í
myndlistinni að vinna smiðjutengd
verkefni. Á miðvikudögum var íþróttir
en þegar gott veður fórum í
göngutúra.
1.vika Byrjuðum á föstudegi.
Kveikja. Farið var út í móa þar sem við settumst hjá stóra tréinu þar sem við ræddum um náttúruna
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og umhverfið og höfum ávextastund. Börnin voru skipt í þrjá hópa og hóparnir rúlluðu. Fyrsti hópur
var með stækkunar gler þar sem þau skoðuðu það smáa ofan á jörðinni. Annar hópurinn var að skoða
umhverfið í gegnum sjónkíkir. Þriðji hópurinn var að teikna það sem það sá. Það kom fram að börnin
sýndu mikinn áhuga fuglanna í móanum.
2.vika
Fyrri tíminn féll niður. Undirbúinn var kartöflugarðurinn og settar niður kartöflur.
3.vika
Börnin voru skipt í þrjá hópa og hóparnir rúlluðu. Fyrsti
spilaði fuglaspilið. Annar hópurinn seti niður fræ. Þriðji
hópurinn skoðaði uppstoppaðan krumma, gæsina sem
Álfabjörg gerði í verkefninu Hverfisfuglinum og svo fórum
við upp á Álfabjargir með stóra sjónkíkir að skoða fugla.
Seinni tíminn fórum við í langan gögnutúr upp að
Reynisáshverfinu þar heyrðum við í lóu, spóa, skógaþröst,
gæs og fl. Við sáum einnig kisu elta fuglanna í móanum.
4. vika
Frí fyrri tíminn sem var uppstigningardagur. Fórum í
göngutúr og athugum lífríkið í kringum Lambhaga. Þar
sáum við fugla og fuglakúk, heyrðum í fuglum og sáum
skordýr. Sátum niður þar sem fjöldi af fíflum blómstruðu
þá kom fullt af fjórhjólum þar sem sló í gegn hjá
börnunum. Í myndlistinni hjá Arndísi byrjuðu börnin að
leira fugla í jarðleir.
5.vika
Fyrri tíminn skiptum við börnunum í þrjá hópa og þeir rúlluðu. Fyrsti hópurinn byrjaði á stóru
samvinnuverkefni að búa til einn fugl. Annar hópurinn byrjaði að gera einstaklingsverkefni að búa til
fugla með því að klippa. Þriðji hópurinn fór upp í sal og fór í fuglaleiki.
Seinni tíminn var farið með strætó upp að Sæmundaskóla til þess að skoða fuglana við Reynisvatn
einnig vorum við að hlusta á fuglanna og athuga hvort við sáum hreiður, einnig sló í gegn að kasta
steinum út í vatnið. Í skóginum var haldin ávextastund.
6.vika
Fyrri tíminn var farið með strædó í Laugardalinn. Byrjað að hafa ávextastund í Grasagarðinum og svo
labbað um garðinn að skoða fuglalífið. Þaðan röltum við yfir í Húsdýragarðinum sáum hænur og
hanann og selirnir voru áhugaverðir. Við enduðum í fjölskyldugarðinum þar sem við lékum okkur og
borðuðum grillaðar pylsur.
Seinni tíminn var haldið áfram við samvinnuverkefnið um fuglinn, það var kosið hvað fugl við værum
að vinna með en skógaþrösturinn var vinsælastur. Fuglinn var gerður úr hænsnaneti og
pappamassaður. Gerðar voru skráningar með einstaklingsfuglunnum.
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7.vika
Klára verkefni, setja upp sýningu og söngæfing.

Smiðjulok
Á fimmtudeginu var smiðjulok. Börnin fóru út í móa um morgunnina
og tíndi blóm til að setja á kórónuna sína. Smiðjulokin voru kl.15 börnin
sungu nokkur lög fyrir foreldranna með kórónuna og svo opið hús.

Vættabjörg
Unnið var með villt dýr á fjölbreyttan hátt í 6. vikur. Í hverri samverustund var eitt villt dýr tekið fyrir.
Farið yfir helstu útlitseinkenni. afkvæmi, heimkynni og fæðisvenjur. Þá viku var viðkomandi dýr
teiknað og leirað og leikið. Sungin voru lög sem tengdust hverju dýri. Í tenglsum við vettvangsferðir
var leikefnið í kjölfarið látið vera opið svo reynsluheimurinn yrði dýpkaður. Það sást glöggt í leikjum
barnanna að þau voru að taka inn mikla og nýja þekkingu.
Þau gerðu sameignlegt hópverkefni með Trölladal en þau unnu með fjöruna og var því búin til mynd
sem sýndi námsviðfangsefnin.
Tröllabjörg
Í samverustundum voru ýmsar kveikjur notaðar, bækur, ljóð og vefir auk mynda. Strax í fyrstu viku
var ferið í fyrri vettvangsferðina og tíndar skeljar og velt við steinum, vaðið út í sjó, teknar myndir og
náð í ýmislegt spennandi sem tekið var með heim.
Þegar heim var komið, voru gullin rannsökuð betur. Þau teiknuð upp og útbúin ýmis listaverk. Í lok
smiðjunnar sást að börnin höfðu tileinkað sér ýmislegt, það sást í leikjum þeirra.
Í seinni vettvagnsferðinni fengu þau að vaða í sjónum og fundu muninn á heitum og köldum sjó, og
fengu að moka og leika sér. Þar tíndu þau ýmislegt smálegt sem vakti forvitni þeirra. Svo var unnin
stór sameiginleg mynd með Vættarbjörgum. Tröllabjargar börnin einbeittu sér að fjörunni en
Vættarbjargarbörnin af landinu
Álfabjörg og fyrsti bekkur
Vika 1
Smiðja hófst á föstudegi. Barnahópnum var skipt í 3 hópa sem allir báru selanöfn. Kveikjan fór þannig
fram að úti voru útbúnar þrjár stöðvar. Á einni stöð var kannað hversu mikið börnin vissu um seli og
sagðar selasögur. Á annari stöð var verið að púsla selamyndir og umræða um seli og á þriðju stöðinni
voru hópleikir.

Vika 2
Útbúnar voru þrjár stöðvar og fóru hóparnir á þær allar. Hver stöð var einn tími. Þessi verkefni tóku
sem sagt þrjá Smiðjutíma.
Í þessari viku fóru krakkarnir bara á eina stöð þar sem að á föstudeginum var okkur boðið á tónleika
hjá Skólahljómsveit Grafarvogs.
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Auður sá um að kenna börnunum lagið Fór ég niður í Fjöru. Einnig gerðu börnin samvinnuverkefni út
frá laginu. 2-3 börn voru saman um að myndskreyta eitt erindi úr laginu.
Fór ég niður í fjöru
Ljóð: Hildigunnur Halldórsdóttir
Lag: Tryggvi M. Baldvinsson
Fór ég niður´í fjöru fann þar bláa skel,
fjarska marga kuðunga sem ég ekki tel.
Sandurinn var volgur, sólin skein þá glatt,
settist ég þar niður og stráfestar batt.
Fuglar syntu´á firði, fuglar svifu´um sker
forvitinn selkópur gætti að mér.
Kóngssonur í álögum kannski hann var,
kanna vildi´hann landið sem honum bar.
Kópurinn minn góði komdu í land,
kórónu færðu úr stráum þetta band.
Ég skal vera kóngsdóttir sem kyssir þig heitt
kalla burtu álögur svo þeim verði eytt.

Brynja : Umræður og myndbönd
Horft var á nokkur myndbönd um seli og umræður þess á milli. Við vorum
svo heppin að fá til láns uppstoppaðan sel sem við gátum skoðað í bak og
fyrir. Í umræðum var lögð áhersla á heiti kynja og afkvæmis, rætt um
tegundir og hverjar eru algengastar við Ísland, lífshætti, hvert helsta æti
sela er, útlit (litur, lögun, líkamspartar) og nytsemi.

Staðreyndir um seli: https://www.youtube.com/watch?v=wgfm4kSfaB0
Ed and Eppa: https://www.youtube.com/watch?v=uiSN_fORzyg
Selur á kajak: https://www.youtube.com/watch?v=o4hb84A9h28
blöðruselir: https://www.youtube.com/watch?v=ZPFkmwo8DQU
fæðing: https://www.youtube.com/watch?v=5LwMixhODEM
Vilborg og Silla:
Vika 3
Krakkarnir fóru á nýja stöð á fimmtudegi. Á föstudegi var starfsdagur.
Vika 4
Farið í fjöruferð. Meðan annar helmingurinn var í fjöruferð þá var hinn hópurinn heima og horfði á
brúðuleikshús (á DVD) um Selinn Snorra.
Vika 5

Frí á fimmtudegi á og á föstudegi fóru krakkarnir á nýja stöð. Ekki voru nein smiðjulok að
þessu sinni. Nemendur tóku verk sín heim. Húsdýragarðsferðir voru farnar utan smiðjutíma
þar sem börnin fengu fræðslu um seli frá starfsmanni. Fyrsti bekkur fór sér og Álfabjörg sér.
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Annar og þriðji bekkur
Vika 1.
Fimmtudagur
Hlustuðum og horfðum á rafbókina Komdu og skoðaðu hafið – sýndum hana á smarttöflunni. Hægt er
að ýta á ýmsa hlekki bókarinnar til að horfa á sjávardýr á myndbandi, eða hlusta á ýmis hljóð, meðal
annars náttúruhljóð. Börnin voru mjög áhugasöm og virk á meðan á lestrinum stóð. Eftir lesturinn
fengu þau það verkefni að teikna sjávardýr. Það var mjög mikil og góð vinna í gangi, þau notuðu
leitarforritið google til að finna myndir af sjávardýrum og hafa sem fyrirmynd við teikninguna. Meðal
þeirra dýra sem voru teiknuðu voru; steypireiður, langreiður, þorskur, marglytta, skjaldbökur, selir,
og ýmsir skrautfiskar.

Föstudagur: [Fræðsla um einhverfu fyrir 3. bekk, Laufey Gunnarsdóttir]
Vika 2.
Fjöruferð: Fórum í fjöruna fyrir neðan golfvöllinn í Mosfellsbæ, en þar er fuglahús (fengum lykil í
Lágafellslaug). Vorum með tvo fuglakíkja (annan í prívateigu og hinn frá leikskólahluta Dalskóla).
Nemendur skoðuðu fugla og tíndu kuðunga, skeljar, hrúðurkarla og
margt, margt fleira í fjörunni. Það var gleðilegt að fá að sjá sjaldséða
önd, brandönd, á leirunum. Einnig margæs, fyrir utan allan hina
fluglana.
Unnið úr gögnum fjöruferðarinnar. Fuglavefurinn skoðaður,
sérstaklega sjófuglar og votlendisfuglar.
Vika 3.
Heimsókn á Sjóminjasafnið, með 2. og 3. bekk. Skiptum hópnum í
tvennt, 25 nemendur í hvorum hóp.
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Vika 4. 2. bekkur
Ákveðið að útbúa „himinn, haf og fjöru“ á veggnum í heimakrók. Nemendur máluðu á maskínupappír,
hafið, ský og sól. Fjaran á gólfinu – sjá mynd ☺ - sandur límdur á maskínupappír, þari, skeljar og
kuðungar þar ofan á. Fiskarnir sem útbúnir voru í síðustu viku, límdir á sjóinn!
Unnið með Könnum kortin – verðurfræði og að lesa úr veðurkortum.

Vika 4. 3. bekkur
Fuglaskoðun í Úlfarsárdal. Fórum niður að á með kíki og fuglakíki og skráningarblöð. Gerð rannsókn á
fuglalífi við Úlfarsá og Dalskóla. Höfðum séð margæs í fjöruferðinni og horfðum að því tilefni á brot úr
fréttum sjónvarps þar sem sagt var frá rannsókn fuglafræðinga á ferðum margæsarinnar frá Írlandi til
Íslands og þaðan til Kanada.
Unnið með Könnum kortin – verðurfræði og að lesa úr veðurkortum.
Vika 5 2. bekkur
(uppstigningadagur ) – frí
Fuglar og fiskabúr útbúið úr pappadiskum, lokið við veggmynd og marglyttur búnar til úr plastpokum.
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Vika 5 3. bekkur
(uppstigningadagur) – frí.
Nemandi fann líkamsleifar af minki í Úlfarsárdal. Hann kom með minkinn í skólann og við röðuðum
líkamsleifum, beinum, höfði, tönnum, kjálka, legg og fleiru á bakka og skoðuðum. Síðan var farið í
heimildavinnu, og upplýsingar fundnar á netinu um minkinn (meðan annars á nams.is). Þessi fræðsla
kom að frumkvæði barnanna. Börnin skrifuðu síðan sögu/ritgerð um það sem þau héldu að hefði
gerst í lífi minksins rétt áður en hann drapst.
Unnið áfram með Könnum kortin, áttir og veðurfræði.
Vika 6:
Á smiðjutíma á fimmtudegi var æfing fyrir skólaslitin með Þórdísi tónmenntakennara og á
föstudeginum voru handraðaviðtöl.

4. bekkur og 5. bekkur
1. vika
Sameiginlegar umræður og ákvarðanir um hvað væri viðeigandi, lærdómsríkt og ánægjulegt að gera í
smiðju um Land sem lifir. - Áhugaverðast fannst nemendur að vera mikið úti í leik, hreyfa sig og
baka.
Ganga að Reynisvatni - Skoða nærumhverfið - átthaga
Allur hópurinn arkaði í dásamlegu veðri að Reynisvatni með háfa og krukkur. Markmiðið var að vera
saman í leik og starfi. Krakkarnir höfðu mestan áhuga á að veiða síli. Það var lítið um síli en mikið um
bollaleggingar um líf í vatni. Nokkrir fóru í leiki en aðrir í leiðangra í kringum vatnið. Við hittum m.a.
veiðimann sem var svo góður að lána strákahóp veiðistöng og þurfti hópurinn að skipta á milli sín að
kasta út í og sköpuðust vangaveltur hvar í vatninu fiskurinn lægi.
Þau síli sem veiddust voru sett í krukkur og tekin með heim í skóla - ásamt flugum og sniglum sem
fundust á leiðinni.

2. vika
Hverfisráðsfundur
Nemendur boðaðir á fund, fundarstjóri (Ásta kennari) tók á móti þeim og bauð velkomna, sagði
nemendum frá að hverfisráðsfundir væri vettvangur íbúa til að taka sameiginlegar ákvarðanir um
hverfið sitt. Kynnti svo íbúa (Bryndís kennari) sem hafði beðið um orðið. Íbúi var með nokkrar
ljósmyndir af ýmiss konar þjónustu í öðrum hverfum og velti því upp hvort að einhver af þeirri
þjónustu ætti heima í Úlfarsárdalnum. Fundargestir fengu að segja sínar skoðanir og góð umræða
skapaðist í hópnum.
Í kjölfar umræðna var hópnum skipt í minni hópa sem ræddu um hverfið sitt, settu niður punkta og
teiknuðu mynd af drauma hverfinu sína.
Hóparnir koma upp og segja frá hugmyndum sínum.
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3. vika
Nemendur höfðu komið með fjölmargar hugmyndir að viðfangsefnum og fengu að kjósa um þann
hóp sem höfðaði helst til þeirra.
Hóparnir voru: fótboltamót, bakstur, dans og kvikmynda/tònlistarhópur.
Vinna hófst við skipulagningu og æfingar.
Fótbolti
Skipulag fótboltamóts frá upphafi til enda. Skipta nemendum í jöfn lið, ákveða fjölda í liðum, hafa kyn
í huga, ákveða spilatíma og setja upp leikina, finna dómara og búa til stemningu.
Heimilifræði
Kökur eins og amma og afi bökuðu. - Heimaverkefni að kynna sér og/eða spjalla við afa og ömmu um
hvernig mat og kökur þau borðuðu í gamla dag.
Kvikmynda- og tónlistarsmiðja
Búa til stuttmynd eða tònverk
Þrír hópar urðu til í þessu verkefni og bjuggu þau til stuttmyndir um …...
Danshópur
Semja dans og sýna á smiðjulokum
Einn hópur - Þessi hópur lagðist af vegna veikinda helmings hópsins. Þeir sem eftir voru sameinuðust
í aðra hópa.

4. vika

Fótboltahópur:
Fimmtudagur: Skipulagning á fótboltamóti
Föstudagur: Fótboltamótið var haldið á Framvelli - Helming vallarins var skipt niður í þrjá velli og svo
fór mótið í gang. Mikilvægt þótti að allir væru með hvort sem þeim líkaði fótbolti eða ekki. Passað
var upp á að hafa styrkleika liðanna jafna.
Baksturshópur
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Fimmtudagur: Ákveðið var að baka jólaköku, hjónabandssælu og súkkulaðiköku. Nemendum skipt
upp í hópa að eigin vali og dregið um hver bakaði hvað, Baksturinn og samvinnan gekk afar vel.
Föstudagur: Kökurnar sneiddar niður og farið með góðgætið út í góða veðrið ásamt kaldri mjólk og
vatni og boðið í veislu eftir fótboltamót.
Kvikmyndahópur
Fimmtudagur: Vinna við handrit og upptökur
Danshópur
Fimmtudagur: Vinna við að finna tónlist - semja dans - og æfa dansinn

5. Vika
Afrakstur kvikmyndahóps sýndur og umræður á eftir

5.bekkur og 6. bekkur
Verkefni í tengslum við smiðjuna
1. Nemendur unnu verkefni um stríðsárin á Íslandi þar sem þeir leituðu fanga á netinu og
skrifuðu í samfelldri frásögn um eftirfarandi efni (1-2 blaðsíður);
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a. Kannaðu áhrif hersetunnar á; Atvinnulíf (við hvað unnu íslendingar áður en herinn kom
en eftir hernámið?), Tækni (Hvað breyttist með komu hersins?), Búsetu (hvað bjuggu
margir á landinu? Hvers lenskir voru íbúar landsins? bjuggu flestir í þéttbýli eða
dreifbýli?)
b. Finndu upplýsingar um sjósókn við Íslandsstrendur í stríðinu;
Hverjar voru hætturnar út á sjó?
Var mannfall mikið?
c. Skoðaðu tísku og skemmtanir á hernámsárunum
d. Rannsakaðu hvaða skoðanir voru uppi meðal almennings um veru erlends hers á Íslandi.
e. Beittu hugmyndaflugi og skrifaðu um hvernig Ísland væri öðruvísi ef sagan hefði tekið
aðra stefnu og Þjóðverjar hefðu hernumið Ísland í stað Breta. Skoðaðu þætti eins og
atvinnulíf, menningu, hættu á stríðsátökum á Íslandi, hugsanleg mótmæli og afdrif
minnihlutahópa.
f.

2. Viðtal: Nemendur tóku viðtal við ættingja sem mundi eftir hernámsárunum og hafði lifað
þau. Ef nemandi hafði ekki aðgang að viðmælanda vorum við með nokkra aðila á ellheimilinu
Eir sem við gátum rætt við. Úr varð að átta nemendur fóru með kennara í heimsókn á Eir og
tóku viðtal við þrjá vistmen þar.

Á smiðjulokum heimsóttum við Hernámssafnið að Hlöðum í Hvalfirði. Fengum þar stuttan fyrirlestur
hjá umsjónarmanni safnsins og síðan gátu nemendur skoðað safnið að vild.
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7 og 8. bekkur
Í upphafi voru sýnd myndbönd þar sem ýmsir fjölluðu um framtíðarskólann og hvernig hann liti út og
hvaða tækni væri að finna í honum. Nemendum var skipt í hópa sem byrjuðu á því að vera með
hugstormun um sinn framtíðar/draumaskóla. Hóparnir settu niður hugmyndir í hugarkorti. Daginn
eftir unnu hóparnir grunnteikningar út frá hugarkorti sínu. Í vikunni á eftir var fjallað um hlutföll og
rætt í hópum hvaða hlutföll væri nærtækt að nota. Því næst hófust hópar handa við að hanna líkan
að skólanum og unnu að þeim næstu vikur. Í lokin settu hóparnir niður lýsingu á hvað væri að finna í
skólanum og lóð og umhverfi hans. Afraksturinn var kynntur á sýningu sem var á sama tíma og
handraðaviðtöl hjá 7. og 8. bekk.

Níundi og tíundi bekkur
Unnið var út frá sjálfbærni aðalnámsskrá. Tekin fyrir ýmis álitaefni og þau rædd og ígrunduð og
rökrædd. úrgangsmál, mengunarmál og sjálfbærnimál.

8. Smiðjulok og smiðjumat
Að lokinni hverris smiðju fara fram smiðjulok sem er samantekt og mat á smiðjunni – hluti þess er
þessi smiðjuskýrsla

Fyrirkomulag smiðjuloka
Leikskóladeildir buðu öllum froeldrum til smiðjuloka þar sem afraakstur smiðjunnar var sýndur.
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 í 7. og 8.
bekk fóru fram 2. júní en smiðjulok 9. og 10. bekk fóru fram 10 dögum fyr, vegna þess að síðasta vika
skólaársins í 10. bekk fór í sérstakst lokaverkefni þar sem berlega kom í ljós að smiðjuvinna
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undanfarinna ára skilaði sér í sjálfstæðum vinnubrögðum og mikilli færni í hópvinnu.

Huldudalur, Dvergadalur, Trölladalur 2-4 ára börn

Á smiðjulokum komu foreldrar og skoðuðu verk og skráningar barnanna. Mikið var lagt upp úr því að
skrá upplifun barna og gátu foreldrar fundið a.m.k. þrjár skráningar fra´sínu barni. Öll verk voru
hengd fagurlega upp.
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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 önnur 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.

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
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átthögunum sérstaklega á yngri stigum skólans. Eldri bekkingar fóru þó í vettvagnsferðir í tengslum
við smiðjuna en það var meira á söfn eða í fyrirtæki. Hins vegar fór allur skólinn í vorferðir eins og
hefð hefur skapast um.

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 fara 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.
Tröllabjörg og Vættarbjörg fróu í langar ferðir ýmist í fjöru eða til þess að skoða viltt dýr. Smiðjan
gekk mjög vel í leikskólahluta skólans.
Þetta er orðið hef til þess að undirbúa 5 árana okkar enn frekar undir það að flytjast í Hlið á næsta ári.
En þessir hópar voru stórir og það var hluti smiðjunnar sem hvor aldurshópur vann fyrir sig. Það
verður áskorun að halda þessu fyrirkomulagi þar til við fáum inni í nýja skólanum.

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. Þetta er orðið hef til þess að undirbúa 5 árana okkar enn frekar undir
það að flytjast í Hlið á næsta ári. En þessir hópar voru stórir og það var hluti smiðjunnar sem hvor
aldurshópur vann fyrir sig. Það verður áskorun að halda þessu fyrirkomulagi þar til við fáum inni í
nýja skólanum.

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.
Fjórði og fimmti bekkur:
Hvað gekk vel:
Mikil áhugi og gleði ríkjandi
Sjötti bekkur
Smiðjan gekk vel, fyrr um veturinn höfðum við lært um heimsstyrjöldina og nú einbeittum við okkur
af Íslandi. Við höfðum áhyggjur af því að þessu tímabili hefði verið gerð nógsamleg skil fyrr í vetur. En
það reyndist vel að hlada áfram og setja þetta í samhengi við lífið á Íslandi.
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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. 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.
Fjórði og fimmti bekkur
Hvað hefði betur mátt fara: Kvikmyndahópur hefði þurft meiri tíma í sitt verkefni
Danshópur leystist upp vegna veikinda og hefði því þurft að vera fjölmennari
Fótboltahópur sem skipaður var nemendum með mikinn áhuga á fótbolta átti erfitt með að sætta sig
við að þurfa að setja alla nemendur í hópa og sitja uppi í “lélegu liði” að þeirra mati. Tók mikið á
kennara að halda hópnum saman því sumir ætluðu að hætta (þarf að orða betur Bryndís)
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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, fugla 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 hernámið annars vegar og draumaskólann hins vegar og unglingarnir
okkar lögðu áherlsu á sjálfbærni.
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