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Ágrip 
Skýrsla þessi er gerð í þeim tilgangi að leggja mat á skólaþróunarverkefnið LESIÐ Í SKÓGINN 
– með skólum, sem er samstarfsverkefni Skógræktar ríkisins, Kennaraháskóla Íslands, 
Kennarasambands Íslands, Námsgagnastofnunar, og nokkurra grunnskóla víða um land. 
Markmið matsins skyldi vera að svara því í hverju styrkleikar verkefnisins eru fólgnir og hverjir 
gætu verið möguleikar í framtíðarþróun þess. Leitast er við að greina þætti í verkefninu sem 
hugsanlega trufla áframhaldandi þróun þess og leita leiða til að leysa  slíkt. Þættir sem verða í 
brennidepli í matinu eru einkum þessir: 

a) Gildi verkefnisins fyrir nemendur og nám.  

b) Kennarar og kennsla; hvaða kennarar taka þátt í verkefninu og hvernig það tengist 
faggreinakennslu eða almennri bekkjarkennslu.  

c) Stjórnun og samskipti; hvað verkefnið hefur haft í för með sér varðandi þessi atriði.   

d) Samvinna við Skógræktina og stuðningur og ráðgjöf frá öðru utanaðkomandi fagfólki 
og stofnunum, sbr. samningur í upphafi verkefnis.  

Í skýrslunni er fyrst gerð grein fyrir bakgrunni verkefnisins, tilgangi og markmiðum. Lýst er 
framkvæmd verkefnisins í skólunum, vakin athygli á sérstöðu þess á hverjum stað og dregnir 
fram styrkleikar, veikleikar, þættir sem truflað hafa framkvæmd og möguleikar og tækifæri til 
þróunar. Þætti samstarfsaðila skólanna er lýst og mat þeirra á styrkleikum, veikleikum og 
möguleikum dregið fram. 
 
Með verkefninu hafa skólarnir fengið aðstöðu til að skipuleggja kennslu úti, í grenndar-skógi 
og á skólalóð. Nemendur hafa fengið tækifæri til að fást við hefðbundnar námsgreinar með 
nýjum hætti en einnig hefur nýr þáttur bæst inn í námið sem er skógarfræðsla. Skógræktarmenn 
hafa leiðbeint við skógarvinnuna og lagt fram sína sérþekkingu sem kennarar eru svo smám 
saman að tileinka sér til að geta leiðbeint nemendum. Dýrmæt reynsla og þekking hefur orðið 
til í skólunum og nýting á skóginum hefur margfaldast frá upphafi verkefnisins. Æ fleiri 
skemmtilegar hugmyndir koma fram til nýtingar á skóginum. 
 
Í lokin eru reifuð nokkur atriði sem vænleg gætu verið til að þróa verkefnið áfram: 

⇒ Mikilvægt væri að mynda tengslanet þeirra skóla sem tekið hafa þátt í þessu 
þróunarverkefni og einnig Reykjavíkurskólanna sem hafa tekið þátt í hliðstæðu 
verkefni. Í því skyni liggur beinast við að nýta möguleika upplýsingatækninnar og setja 
upp góðan, gagnvirkan og lifandi vef um verkefnið.  

⇒ Miklir möguleikar liggja í frekari samvinnu við grenndarsamfélag skólanna á hverjum 
stað svo og foreldra. Þar þarf hver skóli að meta og nýta þau tækifæri sem búa í 
félagslegu sem náttúrulegu umhverfi.  

⇒ Greina mætti betur tengsl skógarfræðslunnar við námsgreinar grunnskólans og meta 
hvernig grenndarskógurinn opnar tækifæri til að styðja við nám í hverri grein og nýta 
hann markvisst þar sem ávinningur er metinn mestur.  

⇒ Vekja þarf til umhugsunar og umræðu um þau nýju tækifæri til öðru vísi náms sem 
grenndarskógur býður uppá. Kennarar nefna sem dæmi að læra að njóta kyrrðar, útsýnis, 
lyktar, augnabliksins og einnig að læra að fara í berjamó, í fjallgöngu og stífla lækinn og 
vaða í honum. 
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Inngangur 
 
Skýrsla þessi er gerð í þeim tilgangi að leggja mat á Skólaþróunarverkefnið LESIÐ Í 
SKÓGINN –  með skólum, skólaþróunarverkefni, er samstarfsverkefni Skógræktar ríkisins, 
Kennaraháskóla Íslands, Kennarasambands Íslands, Námsgagnastofnunar, og nokkurra 
grunnskóla víða um land. Verkefnið fór af stað árið 2003 sem tilraun sem leggja skyldi mat á 
eftir þriggja ára reynslu. Hugmyndin með verkefninu er að efla skógarfræðslu og er vonast til 
að með því megi afla reynslu sem mun skila sér í markvissari og árangursríkari skógarfræðslu 
á öllum skólastigum í framtíðinni. Grunnskólar sem taka þátt í verkefninu eru: Andakílsskóli 
í Borgarfirði og Kleppjárnsreykjaskóli í Borgarfirði sem voru sameinaðir í Grunnskóla 
Borgarfjarðar 2005, Varmalandsskóli í Borgarfirði, Hrafnagilsskóli í Eyjafjarðarsveit, 
Hallormsstaðaskóli á Héraði, Flúðaskóli í Árnessýslu og Laugarnesskóli í Reykjavík. 
Samstarfsaðilar skólanna eru, Skógrækt ríkisins og  Norðurlandsskógar, Kennaraháskóli 
Íslands, Námsgagnastofnun og Kennarasamband Íslands.  
 

Árið 2005 gerði verkefnisstjórn samning við Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands um 
mat á verkefninu. Markmið matsins skyldi vera að svara því í hverju styrkleikar verkefnisins 
eru fólgnir og hverjir gætu verið möguleikar í framtíðarþróun þess. Leitast verður við að 
greina þætti í verkefninu sem geta valdið togstreitu og þar með hugsanlega trufla 
áframhaldandi þróun verkefnisins og leita leiða til að leysa  slíkt. Þættir sem verða í 
brennidepli í matinu eru einkum þessir: 

a) Gildi verkefnisins fyrir nemendur og nám.  

b) Kennarar og kennsla; hvaða kennarar taka þátt í verkefninu og hvernig það tengist 
faggreinakennslu eða almennri bekkjarkennslu.  

c) Stjórnun og samskipti; hvað verkefnið hefur haft í för með sér varðandi þessi atriði.   

d) Samvinna við Skógræktina og stuðningur og ráðgjöf frá öðru utanaðkomandi fagfólki 
og stofnunum, sbr. samningur í upphafi verkefnis.  

Í samningnum kemur fram að greind verði fyrirliggjandi gögn, s.s. áfangaskýrslur, 
fundargerðir og önnur tiltæk skráð gögn eftir því sem ástæða er til. Gert var ráð fyrir að til 
viðbótar myndu kennarar safna skipulega gögnum í skólunum um framkvæmd verkefnisins 
fyrri hluta árs 2006. Þetta var ekki gert skipulega en skólarnir hafa sent skýrsluhöfundi 
fréttabréf með frásögnum af starfinu, dæmi um verkefni og fleira sem gefið hefur 
upplýsingar um framkvæmd verkefnisins í skólunum.  
 
Áformað var að skólarnir yrðu allir heimsóttir af matssérfræðingi ásamt verkefnisstjóra Ólafi 
Oddssyni og fundir haldnir með þátttakendum og skólastjórnendum. Svo fór að Þuríður 
heimsótti ekki nema tvo skóla vegna matsvinnunnar, Kleppjárnsreykjaskóla og Flúðaskóla 
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auk stuttrar heimsóknar í Andakílsskóla. Í skólunum var kynnt tillaga að vinnulagi kennara 
við skráningu og mat verkefna í skólunum. Í hina skólana fór Ólafur einn. Hann hitti alla 
kennara í Hrafnagilsskóla 11. ágúst 2006 og kynnti tillögur Þuríðar. Skrifuð var fundargerð 
og skráð niður viðhorf einstakra kennara til styrkleikaþátta verkefnisins og þess sem miður 
þótti fara.  Varmalandsskóli var heimsóttur 14. sept. og fundað með nýráðnum skólastjóra og 
verkefnisstjórn. Gengið var um grenndarskóginn og fundað þar um framhald matsvinnunnar 
og leiðbeiningar skildar eftir. Jafnframt voru gögn send í tölvupósti s.s. verkefnislýsingin og 
önnur gögn frá upphafi samstarfsins til að setja nýjan skólastjóra inn í málið. Þá fór Ólafur í 
Laugarnesskóla 30. október og hitti verkefnisstjórnina. Það var beðið eftir að nýráðinn 
skólastjóri tæki til starfa en það verður þriðji skjólastjórinn frá upphafi verkefnisins. 14. nóv 
var síðan haldinn matsfundur með flestum þeim kennurum sem tekið höfðu þátt í 
verkefninu ræddir voru styrkleika- og veikleikaþættir verkefnisins og niðurstöður lagðar fram 
sem gögn í matsvinnuna. Hallormsstaðaskóli var eini skólinn sem ekki var heimsóttur 
sérstaklega vegna matsins en rætt við verkefnastjóra í síma. 
 
Skýrsluhöfundur hefur síðan skrifað lýsingar á framkvæmd verkefnisins í hverjum skóla og í 
byrjun desember 2006 fengu skólarnir þær sendar til yfirlestrar; leiðréttingar á því sem 
missagt kynni að vera og til að bæta við upplýsingum. Lýsingarnar voru í kjölfarið 
endurbættar og jafnframt dregnir fram styrkleikar og veikleikar eins og þeir birtast í 
lýsingunum frá hverjum skóla. Ennfremur voru greindir ytri þættir sem hafa truflað 
framgang verkefnisins og möguleikar sem gætu stuðlað að þróun þess.  
 
Svipaður háttur hefur verið hafður á varðandi samstarfsaðila skólanna í verkefninu. Uppkast 
að lýsingu hafa verið send til þeirra og lýsingar þannig unnar í samráði við þá. Þáttur 
Skógræktar ríkisins er þar fyrirferðarmestur enda átti Skógræktin frumkvæði að þessu 
samstarfsverkefni við skólana. Ólafur Oddsson lagði til efni í kafla um forsöguna og ýmislegt 
um þátt Skógræktarinnar almennt í verkefninu. Stefán Bergmann, dósent við KHÍ lagði 
grunn að lýsingu að þætti Kennaraháskólans í verkefninu.  
 
Skýrslan er þannig upp byggð að fyrst er gerð grein fyrir tilgangi verkefnisins og markmiðum 
og forsaga þess rifjuð upp til að varpa ljósi á bakgrunn þess. Síðan er lýst framkvæmd 
verkefnisins eins og það hefur verið í hverjum þátttökuskólanna og dregnir fram styrkleikar, 
veikleikar, utanaðkomandi þættir sem truflað hafa framkvæmd og loks möguleikar og 
tækifæri til þróunar verkefnisins eins og starfsfólk skólanna sér það. Þá er lýst þætti 
samstarfsaðila skólanna í einum kafla þar sem mat þeirra á styrkleikum, veikleikum og 
möguleikum er dregið fram eftir því sem það hefur komið fram hjá þeim þátttakendum 
stofnananna sem tekið hafa þátt í verkefninu.  
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Loks er kaflinn Samantekt og umræða þar sem reynt er að leggja mat á hvaða gildi verkefnið 
hefur haft á heildina litið ef litið er á hvernig skólarnir og samstarfsaðilar þeirra meta 
styrkleika þess fyrir nemendur og nám og fyrir skólastarfið almennt. Tekin er saman lýsing á 
hvað verkefnið hefur haft í för með sér fyrir kennara og kennslu í skólunum almennt og á 
hvaða þætti hefur reynt í sambandi við stjórnun og samskipti innan skólans sem stofnunar í 
framkvæmd verkefnisins. Stutt samantekt er á aðkomu samstarfsaðlila að verkefninu en 
sérstaklega er gerð grein fyrir þætti Skógræktarinnar í verkefninu í heild og lagt mat á 
mikilvægi stuðnings hennar við þróun þess. Skýrslunni lýkur með umfjöllun um tækifæri og 
þróunarmöguleika verkefnisins. 
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1. Lesið í skóginn með skólum – skólaþróunarverkefni 
 
Tilgangur verkefnisins og markmið 

Um markmið segir á vef Skógræktar ríkisins: 
• efla  samþætta fræðslu um skóga og skógarnytjar  á öllum skólastigum grunnskólans. 
• safna reynslu og þekkingu með skipulegum hætti og miðla til annarra að loknu 

tveggja ára þróunarstarfi. 
• tryggja áframhaldandi fræðslu um skóga og skógarnytjar m.a. með útgáfu námsefnis 

sem nýtist í öllum greinum grunnskólans. 
Þetta þýðir að reynt verður að koma fræðslu um skóga og skógarnytjar inn í sem flestar 
námsgreinar og samþætta kennsluna í skipulögðu útinámi í grenndarskógi. 

 
Í drögum að matsáætlun sem birtist í ársskýrslu 2004 er lagt til að metið verði hvort þeim 
markmiðum verkefnis hafi verið náð, að „Efla fræðslu um skóg- og skógarnytjar í samþættu 
útinámi og byggja upp reynslu og þekkingu og miðla henni til annarra“ 
 
Þau markmið sem fram koma í áfangaskýrslu 2003 undir millifyrirsögninni framtíðaráherslur 
skýra nánar hvernig markmið voru sett til að vinna að framgangi verkefnisins. 

• Skólarnir verða að hafa aðgang að upplýsingum og leiðbeiningum þegar spurningar 
vakna 
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• Mæta þarf fræðsluþörfinni jöfnum höndum 
• Tæki, áhöld og búnaður sé til staðar í nægjanlegu magni, aðstaða í grenndarskógi sé 

góð og virki hvetjandi til útináms 
• Samhliða þeim verkefnum sem hver skóli er að sinna séu sett á laggirnar 

áhugavekjandi og hvetjandi sameiginleg verkefni, s.s. samkeppni um hönnun, 
ritgerðir, ljóðagerð eða önnur verkefni 

• Ef byggja á upp reynslu og þekkingu eins og markmið verkefnisins gerir ráð fyrir þarf 
að ná þeim árangri að skógarskólarnir taki óhræddir frumkvæði að nýjum verkefnum 
og verkefnið í heild vaxi þannig innanfrá með tímanum 

  
Í lok ársskýrslu 2004 eru sett markmið til að vinna að undir fyrirsögninni framtíðarhorfur og 
áherslur. 

• Gera rjóðrið virkt (spjallrás) á vefsíðunni og efla upplýsingamiðlun 
• Mæta fræðsluþörf kennara jöfnum höndum 
• Útvega tæki, áhöld og búnað  til útikennslu í nauðsynlegu magni 
• Finna sameiginleg hvetjandi verkefni, s.s. með hugmyndasamkeppnum 
• Móta áherslur í matsþætti verkefnisins og finna leiðir til að fjármagna 
• Efla samstarf við erlendu skógarskólaverkefnin 
• Efla verkefnagerð og undirbúa námsefnisgerðina 
 

Í ársskýrslu 2005 eru sett fram markmið í nafni skógarálfsins um það sem hann vildi gjarna 
sjá gerast á árinu 2006. 

• Klára að koma upp skýlum og góðri aðstöðu í skólaskógunum 
• LÍS-handbókin komi út á árinu 
• Matsþátturinn gangi vel fyrir sig 
• Haldið verði námskeið fyrir kennara í samvinnu við Símenntunarstofnun KHÍ 
• LÍS-námskeiðið í KHÍ öðlist tryggan sess 
• Námsefnisgerðin komist á skrið og efnið verði sett inn á vefsíðu verkefnisins 
• Lagður verði grunnur að framtíð LÍS-verkefnisins 
• Að erlenda [les. norræna] samstarfið þróist hægt og örugglega 
 

Í ársskýrslu 2005 er vakin athygli á hugtakinu skógaruppeldi þar sem markmiðið er að 
nemendur öðlist skilning á mikilvægi skógarins fyrir náttúru, mannlíf, menningu og efnahag 
landsins með því að taka þátt í verkefnum sem lúta að skógrækt, skógarhirðu, skógarnytjum 
og skógarupplifun. Þetta lýsir sennileg vel þeirri sýn og hugsjón sem skógræktarmenn hafa 
varðandi verkefnið. Í lokaorðum þeirrar skýrslu segir líka að Skógræktin þurfi að svara því 
hvers virði fræðsla á borð við LÍS-verkefnið sé í skógaruppeldislegum tilgangi. 
 



 9

Í verkefnislýsingum fyrir hvern skóla koma fram þau markmið sem skólarnir hafa að 
leiðarljósi. Markmið skólanna eru almennt samhljóða en lýsing frá Hallormsstaðaskóla er 
svolítið frábrugðin. Þar er tilgangur verkefnisins sagður vera  
 

... að safna reynslu og þekkingu um skipulagða fræðslu um skóga og skógnytjar í 
grunnskólum... 
 

Þar er líka lögð áhersla á að kenna sem flestar námsgreinar úti en úti virðist þar vera 
samnefnari fyrir skóg sem skýrist af staðsetningu skólans. Lögð er áhersla á að nemendur læri 
að umgangast náttúruna og taka ábyrgð á henni og rætt er um upplifun, umhverfisvitund og 
skilning á mikilvægi skógarins fyrir lífríkið. Nemendur fái tækifæri til hreyfingar, fjölbreyttari 
tækifæri til samveru og læri að klæða sig til útivistar. Nemendur eiga að  fræðast um vistfræði 
skógarins og fá verklega þjálfun tengda almennu námsefni í inniskólastofu og eiga að kynnast 
skógarnytjum bæði verklega og fræðilega. Hér er ekki bein áhersla á handmennt eins og í 
hinum skólunum þó að nefnt sé að nemendur eigi að kynnast skógarnytjum verklega.  
 
Frumkvæði Skógræktar ríkisins 

Frumkvæðið að verkefninu kom frá Skógræktinni en í kaflanum um markmið verkefnisins á 
vefnum kemur fram að hjá Skógrækt ríkisins sé lögð:  
 

... áhersla á samstarf við menntastofnanir með það að markmiði að efla fræðslu um 
skóga, nokkurs konar skógaruppeldi, og stuðla þannig að aukinni skógarmenningu á 
Íslandi.  
 

Í stefnumörkun árið 2003 kemur þetta m.a. fram: 
 

Að á næstu árum verði S.r. leiðandi í skógarfræðslu og skógaruppeldi. Að öflugt 
samstarf hafi myndast við skógarbændur,  skóla og uppeldisstofnanir. Að innleiða 
íslenska skógarmenningu með markvissum  hætti. 
 

  Ennfremur eftirfarandi.  
Markviss skógarfræðsla gagnvart: almenningi og stjórnvöldum (gegnum fjölmiðla og 
vefsíðu), eftir sömu og öðrum leiðum með áherslu á skógarbændur , grunnskóla, 
stærri slógræktendur, skóla á framhalds- og háskólastigi, og eigin starfsmenn. 
 

Á vef verkefnis kemur þetta fram: 
Það sem lagði grunninn að hugmyndinni um landsverkefnið LESIÐ Í SKÓGINN –  
með skólum, var sú reynsla sem fengist hafði af verkefninu Lesið í skóginn í 
Reykjavík í samstarfi Skógræktarinnar,  Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur, 
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Kennaraháskóla Íslands, Kennarasambands Íslands, garðyrkjudeildar Umhverfis- og 
heilbrigðisstofu Reykjavíkur og  Skógræktarfélags Reykjavíkur sem unnið hefur verið 
að frá árinu 2000 en undirbúningur þess hófs í raun árið 1998 þegar fyrsta samþætta 
skógarnámskeiðið var haldið fyrir náttúrufræðikennara og smíðakennara í samvinnu 
við Endurmenntunarstofnun KHÍ  þar sem unnið var með samþætta kennslu um 
skóga og skógarnytjar. 

 
Mat á Reykjavíkurverkefninu liggur fyrir í skýrslu frá 2003: Lesið í skóginn. Þróunarverkefni 
um þverfaglega kennslu um íslenska skóga og skógarnytjar.  –  Mat á reynslu tíu grunnskóla í 
Reykjavík, höfundar eru Stefán Bergmann og Bjarni Þór Kristjánsson. 
 
Forsagan 
Á sérstökum skógardögum á vegum Skógræktar ríkisins sem haldnir voru í samvinnu við 
Skeljung í þjóðskógunum (Hallormsstað, Vaglaskógi, Skorradal, Haukadal, Tumastöðum 
o.fl.) á árunum frá 1993–1998 var sett upp fjölbreytt dagskrá fyrir gesti og þar leitast við að 
sýna mikilvægi skógarins fyrir náttúru og menningu. Þar var sýnd skógarhirða, skipulagðar 
fræðslugöngur, myndlistarmenn fengnir til að vinna í skóginum, settar upp sýningar með 
skáldum þar sem þeir ortu til skógarins, skógarálfarnir kynntir, sérstaklega tréálfurinn sem 
klæddur var í búning, tónlist flutt, veitingar, leikir, tréhandverk ýmiss konar til sýnis og svo 
mætti lengi telja.  
 
Á skógardegi í Haukadalsskógi árið 1998 renndu trérennismiðir  í ferskan við sem felldur var 
á skógardeginum og bjuggu til skálar og ýmsa gripi. Einn af þeim var Guðmundur 
Magnússon sem lengi var smíðakennari á Flúðum. Fjölmennur hópur fólks stóð gjarnan yfir 
rennismiðunum og dáðist að því að sjá efnið unnið ferskt beint úr skógi en ekki sem planka 
úr verslun og því vaknaði sú spurning hvort ekki væri ástæða til að búa til dagskrá sem tengdi 
saman skóginn og skógarnytjar. Á þessum skógardögunum víðs vegar um land vakti það 
athygli að fólk í næsta nágrenni skóganna var að koma þangað í fyrsta skipti.  
 
Veturinn 1997–98 fór Guðmundur Magnússon til Svíþjóðar og Danmerkur í námsleyfi frá 
smíðakennarastarfinu í Flúðaskóla og kynnti sér ferskar viðarnytjar og tálgutækni. Ólafur 
Oddsson og Guðmundur  kynntust á skógardeginum í Haukadalsskógi og hófu upp úr því 
samstarf um námskeiðin Lesið í skóginn –  tálgað í tré. Byrjað var með tveggja daga 
námskeið sem Skógrækt ríkisins stóð fyrir í Haukadalsskógi í janúar 1999. Þátttakendur voru 
15 manns úr uppsveitum Árnessýslu. Ólafur hélt utan um dagskrá og sá um skógarhlutann í 
námskeiðinu en mestur tími fór í ferskar viðarnytjar og tálgun. Guðmundur hóf að kenna 
tálgutækni í smíðakennslu Flúðaskóla haustið 1998 og var því kominn með nokkra reynslu 
þegar námskeiðið var haldið.  
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Vorið 1999 beittu Bjarni Þór Kristjánsson, sem hefur verið fulltrúi Kennarasambands 
Íslands í verkefnastjórn Lesið í skóginn, og Ólafur Oddsson sér fyrir því að haldið var 5 daga 
námskeið í samvinnu við Endurmenntunarstofnun KHÍ sem ætlað var smíðakennurum og 
náttúrufræðikennurum. Viðfangsefnið var samþætt smíðakennsla og náttúrufræði í anda 
hugmyndafræði Lesið í skóginn- tálgað í tré. Góð aðsókn var að námskeiðinu og þóttist 
takast vel. Þátttakendur komu víða að af landinu.  
 
Haustið 1999 skipulögðu Ólafur og Guðmundur ferð í Haukadalsskóg í samvinnu við 
umsjónarkennara 6. bekkjar Flúðaskóla. Í ferðinni fengu börnin að “kvista upp” tré með 
handsögum í þéttum furulundi, hita kakó og baka brauð yfir eldi og nota til þess greinar 
ólíkra trjátegunda til að finna mismunandi bragð af brauðinu.  
 
Vorið 2000 var farið í Tumastaði með 6. bekk Flúðaskóla og nú í samstafi við 
bekkjarkennara og foreldra sem áttu sæti í skólanefnd Flúðaskóla. Í þeirri ferð var unnið að 
fjölbreyttari verkefnum og starfsmenn Tumastaða tóku þátt í að undirbúa heimsóknina. Búið 
var að undirbúa verkefnablöð sem nemendur gengu frá í ferðinni. Felld var há ösp með 
keðjusög og börnin giskuðu á hæð hennar og efni var tekið með til baka í skólann þar sem 
unnið var með það. Gróðrarstöðin var skoðuð og börnin léku sér að útreikningum á fjölda 
plantna í bökkunum og húsinu í heild en verið var að sá í það. Farið var í Lýðveldislundinn 
og velt fyrir sér kulda og hita innan skógar og utan, skoðaðar sjálfsánar plöntur o.fl. Þá var 
bakað brauð, hitað kakó og pylsur grillaðar. Farið var í leiki, flutt frumsamin ljóð og tónlist 
með flautum. Þorsteinn Jónsson kvikmyndagerðarmaður tók upp kennslu hjá Guðmundi 
bæði inni og úti sem sýndi nemendur við að grisja í skóginum. Einnig var tekið upp í 
Tumastaðaferðinni og afraksturinn varð myndbandið Skógarins gagn og gaman. 
  
Vorið 2000 var haldið annað námskeið í samvinnu við Endurmenntunarstofnun KHÍ með 
svipuðu sniði og fyrir sama markhóp og áður á Mógilsá. Húsgagnagerð og eldbakstri var bætt 
við efni fyrra námskeiðs.  
 
Upphaf landsverkefnins Lesið í skóginn með skólum 
Haustið 2002 var landsverkefninu ýtt úr vör á fundi í Hrafnagilsskóla þar sem þrír fulltrúar 
skógræktarinnar kynntu hugmyndina fyrir aðstoðarskólastjóra þar. Kennarar tóku 
hugmyndinni vel og í mars var haldið námskeið fyrir þá, svokallað grunnnámskeið um 
tálgutækni og skógarfræðslu, sem Skógræktin sá um. Formlegt samkomulag um samstarfið 
var síðan gert 16. maí 2003 við Hrafnagilsskóla og kveðið á um verkaskiptingu og áherslur. 
Mynduð var verkefnisstjórn og áhersla lögð á að fella verkefnið að námskrá skólans. Litið er 
á þennan samning sem upphaf verkefnisins sem varð síðan fyrirmynd annarra skóla. 
Andakílsskóli skrifaði undir samning 29. október 2003, Hallormsstaðaskóli í lok nóvember, 
Kleppjárnsreykjaskóli, 15. des 2003,  Varmalandsskóli 18. jan 2004 Laugarnesskóli, 23. janúar 
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2004, og Flúðaskóli 28. janúar 2004. Fram kemur í 1. grein samkomulagsins að gerð sé 
„sérstök verkefnislýsing fyrir hvern skóla, þar sem einstakir þættir í samstarfinu eru 
skilgreindir nánar,  uppeldis- og kennslufræðileg markmið og  útfærsla einstakra þátta  í 
verkefninu“.  Samstarfsaðilar skólanna, Skógrækt ríkisins, Kennaraháskóli Íslands, 
Kennarasamband Íslands og Námsgagnastofnun undirrita samkomulagið og mynda fulltrúar 
þeirra verkefnisstjórn ásamt verkefnisstjóra Ólafi Oddssyni. Norðurlandsskógar urðu seinna 
formlegur aðili að samstarfinu. 
 
Markmið með verkefninu  í skólunum og ávinningur þeirra 

Af texta samkomulagsins má ráða að samþætting námsgreina og útikennsla eigi að vera í 
forgrunni og þyki eftirsóknarverð fyrir skólana. Litið er svo á að fagleg aðstoð 
Skógræktarinnar við nýtingu grenndarskóga í því augnamiði sé ávinningur fyrir skólana.  
 

Í samkomulaginu segir í grein 2:  
Markmið verkefnisins er að finna árangursríkar leiðir til að efla þverfaglegt nám um 
skóga og skógarnytjar í grunnskólum.  
 

Vegna þeirra áherslu sem fram kemur í grein 3 á samþættingu námsgreina má álykta að 
ætlunin sé ekki að taka upp nýja námsgrein í grunnskólunum heldur að fræðslu um skóga og 
skógarnytjar eigi að samþætta námsgreinum sem fyrir eru. Sjá annars umfjöllun um þetta í 
köflum um hvern skóla. 
 
Ólafur Oddson verkefnisstjóri segist hafa lagt þetta svona upp þar sem  hann áleit að e.t.v. 
væri það meira aðlaðandi að tengja skógarfræðsluna fleiri námsgreinum en færri og væri þess 
vegna líklegra að verkefnið yrði fjölbreyttara  og áhugaverðara fyrir skólana að taka það upp 
og um leið líklegra að það festi rætur í skólunum. Að tengja verkefnið flestum námsgreinum 
mundi auka líkurnar á því að grenndarskógurinn yrði notaður allt skólaárið, ekki bara vor og 
haust.  
 
Skógrækt/skógfræði  er fagmenntun á háskólastigi sem fjallar um skóg sem vistkerfi, hagræna 
þýðingu hans, ræktun og umhirðu. Skógur er afar fjölþætt náttúrufyrirbæri sem tengist 
mörgum þáttum í náttúru, sögu, landafræði og menningu þjóða. Skógur getur boðið upp á 
fjölbreytt verkefni í skólastarfi sem tengst geta mörgum námsgreinum, s.s. náttúrufræði/ 
líffræði/efnafræði (tré og annar gróður, ljóstillífunin, ræktun, fuglar, skordýr o.fl.),  smíðum 
og öðrum listgreinum, heimilisfræði (matseld í skógi og ýmsar jurtanytjar), 
stærðfræði/hagfræði (mælingar s.s. hæð, ummál, þéttleiki og trjáa í skógi- verðmæti skógar í 
timbri og kolefnisbindingu) upplifun og sköpun (ljóðagerð, myndlist, tónlist, leiklist), 
íslenska, tungumál, saga, landafræði, kristinfræði/ trúarbragðasaga og hreyfing /heilsuvernd.   
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Af þessum ástæðum hefur verið lögð áhersla á að allir starfsmenn/ kennarar LÍS- skólanna 
tækju þátt í námskeiðunum og reynt um leið að kynna hugmyndir að fjölbreyttum verkefnum  
s.s. með stöðvafyrirkomulagi og benda þannig á möguleika skógarins til náms og kennslu á 
grunnskólastigi. Ef til  vill kristallast þessir fjölbreyttu möguleikar í skilgreiningu í texta 
verkefnisstjóra þar sem segir: „...að auka skilning nemenda á mikilvægi skógarins fyrir 
náttúru, mannlíf, menningu og efnahag þjóðar.“ 
 
Hlutverk skógarskólanna  
Í grein 3 í samkomulaginu kemur fram að hlutverk skólans sé að: 

... skipuleggja þátttöku sína í samræmi við markmið verkefnisins, safna gögnum um 
undirbúning, skipulagningu, kennslutilhögun og framkvæmd einstakra þátta 
kennslunnar til þess að auðvelda mat á fenginni reynslu og miðlun hennar til annarra. 
Í því sambandi verði sérstaklega skoðuð samþætting námsgreina og nýting 
grenndarskógarins til útináms 

 
Í verkefnislýsingu sem er sameiginleg fyrir þátttökuskólana kemur þetta fram:  

Markmið verkefnisins er að safna upplýsingum um skógarfræðslu, nýtingarmöguleika 
grenndarskóga í vettvangsnámi þar sem samþætting námsgreina er notuð sem leið í 
útinámskennslu [svo] og grenndarstarfi.  
Markmið verkefnisins í skólastarfi Hrafnagilsskóla og Flúðaskóla eru t.d. eftirfarandi: 

• Að nemendur læri að meta gildi skógarins til útivistar, upplifunar og nytja 
• Að nemendur læri um lífríki skógarins; þ.e. jurtir (blóm, tré sveppir) dýralíf 

(smádýr, fuglar), jarðveg og hvernig lífríkið myndar eina heild 
• Að nemendur læri góða umgengni í skógi 
• Að nemendur læri aðferðir til að nýta efnivið skógarins í handverki, svo sem 

með tálgun, körfugerð, jurtalitun, smíði o. fl. 
• Að kennarar noti skóginn sem uppsprettu verkefna í sem flestum 

námsgreinum 
 

Af markmiðum að dæma snúast þau flest um að móta jákvæð viðhorf til skógarins sem 
umhverfis, nemendur læri góða umgengi þar og læri að taka eftir því þar sem gæti verið 
uppspretta náms í ýmsum námsgreinum (án þess að það sé skilgreint nánar). Einn liður 
tengist námi í náttúrufræði og annar í handmennt.   
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2. Andakílsskóli 
 
Frá því að LÍS-verkefnið hófst hafa Andakílsskóli á Hvanneyri og Kleppjárnsreykjaskóli 
verið sameinaðir í einn skóla. Sameiningin átti sér stað á miðjum tíma LÍS-verkefnisins, þ.e. 
sumarið 2005 og fékk skólinn þá heitið Grunnskóli Borgarfjarðarsveitar. Við 
sveitarstjórnarkosningar vorið 2006 sameinaðist Borgarfjarðarsveit sveitarfélaginu 
Borgarbyggð og ber skólinn nú heitið Grunnskóli Borgarfjarðar. Á báðum starfsstöðvum 
skólans var haldið áfram að þróa verkefnið eins og um tvo skóla væri að ræða, eins og 
samingur við skólana kvað á um.  

 
Upphafið 
Skrifað var undir samning um þátttöku skólans í verkefninu á hausthátíð í skólanum 29. 
október 2003.  Samkomulagið gilti til loka skólaársins 2005 -2006. 
 

Samstarf við Skógræktina og grenndarsamfélagið  
Andakílsskóli gerði samning við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri um afnot skólans af 
lífrænu ræktunarsvæði, skjólbeltum sem eru staðsett í 700 metra fjarlægð frá grunnskólanum.  
Svæðið er að einhverju leyti nýtt af staðarbúum sem samkomusvæði og til útivistar og þá 
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sérstaklega af nemendum Landbúnaðarháskólans sem margir eiga börn sem ganga í 
Andakílsskóla.  Samstarfið um skjólbeltin hefur því gengið vel og viðræður hafa hafist um að 
stofna sérstaka nefnd sem í munu eiga sæti fulltrúar frá LBHÍ, Andakílsskóla og foreldrum.  
Hugmyndin er að sú nefnd leggi drög að áframhaldandi samstarfi og skipulagi í 
skjólbeltunum.  Eindreginn áhugi er fyrir því að halda áfram þeirri vinnu sem þar hefur verið 
unnin. Starfsmenn frá Hvanneyri og frá Vesturlands-skógum hafa leiðbeint skólanum um 
skógfræðslu og Skógrækt ríkisins í Skorradal hefur útvegað efnivið.  
 
Aðstaða og búnaður 
Á Hvanneyri er mikill griðastaður fyrir hinar ýmsu fuglategundir og njóta þær sín margar vel í 
skjólbeltunum, að undanskildum þeim tímabilum sem uglan hefur náð að leggja undir sig 
skóginn, en aðrar tegundir virðast alltaf ná sér á strik aftur. Áður en þátttaka í verkefninu 
Lesið í skóginn hófst höfðu nemendur Andakílsskóla um árabil fylgst með fuglunum og 
unnið verkefni varðandi fuglalífið í ýmsum fögum. Það þótti því kjörið að tengja þá vinnu 
inn í skógarvinnuna þegar hún hófst. Það var því ákveðið að setja upp fuglaskoðunarskýli í 
skjólbeltunum sem hannað var af foreldri eins af nemendum skólans. Skógrækt ríkisins í 
Skorradal útvegaði efni í grindina og starfsmenn þaðan aðstoðuðu við uppsetningu ásamt 
heimamönnum á Hvanneyri. Vorið 2006 var reist annars konar skýli í skjólbeltunum, eins 
konar risavaxið indíánatjald sem þjónar skólanum m.a. sem útikennslustofa og leiksvið. 
Guðmundur Magnússon frá Flúðum sá um að reisa það ásamt starfsfólki Andakílsskóla, 
Landbúnaðarháskólans og foreldrum.   
 

Námskeið fyrir kennara 
Allir kennarar hafa fengið sömu grundvallarnámskeið um umgengni við skóga, skógarhirðu 
og skógarnytjar. Námskeiðin hafa verið haldin fyrir starfsfólk í Andakílsskóla og 
Kleppjárnsreykjaskóla í sameiningu. Þar hafa skólarnir notið góðs af leiðbeiningum 
fagmanna hjá Skógrækt ríkisins, Vesturlandsskógum og Landbúnaðarháskólanum á 
Hvanneyri. Sjá yfirlit í töflu hér á eftir. Deildarstjóri skólans fór á haustdögum til Svíþjóðar 
og heimsótti þar útikennsluskóla með aðstöðu í skólaskógi í eigu sveitafélagsins. Þar komu 
fram margar góðar hugmyndir sem áhugi er fyrir að nýta að einhverju leyti og aðlaga.   
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Námskeið – yfirlit 
Námskeið Dags. Inntak Leiðbeinendur Þátttakendur 
Tálgu-
námskeið 

2. febr. 
2004 
 

Grunnatriði í tálgutækni 
og  ferskum viðarnytjum 
og möguleikar á nýtingu í 
skólastarfi. Grisjun og 
umhirða. 

Ólafur Oddsson Allir starfsmenn 
Andakíls- og 
Kleppjárnsreykjaskóla 

Skógar-
fræðsla 

20. 
ágúst 
2004 

Skógarhirða, kennarar 
læra að klippa tré og 
snyrta.  
Upplifanir og sköpun í 
skógi.  
Mælingar í skógi. 
Fræsöfnun, sáning, 
græðlingarækt og 
skógarvistfræði. 

Birgir Hauksson, 
skógarvörður, 
Friðrik Aspelund 
skógfræðingur og 
kennari við Land-
búnaðarháskólann á 
Hvanneyri, 
Sigurður Freyr 
starfsmaður 
Vesturlandsskóga og 
Ólafur Oddsson. 

Allir kennarar í 
Andakílsskóla og 
Kleppjárnsreykjaskóla 
u.þ.b. 22 

Tága-
námskeið  

Vor 
2005 

Körfugerð með áherslu á 
nýtingu á hráefni 
skógarins 

Margrét Allir starfsmenn 
Andakílsskóla 

 

Verkefnisstjórn, samvinna kennara og verkaskipting 

Allt starfsfólk skólans hefur á einn eða annan hátt tekið þátt í verkefninu og sótt þau 
námskeið sem boðið hefur verið upp á. Skólinn hefur tekið þátt í ýmsum fleiri verkefnum 
sem tengjast umhverfinu og náttúrunni samhliða LÍS-verkefninu. Hann var þátttakandi í 
Evrópusamstarfsverkefni sem kallaðist The Tree Project og fjallaði um náttúruvernd. Unnið 
hefur verið að þróunarverkefni um útiskóla auk þess sem skólinn hefur nú um nokkurra ára 
skeið verið Grænfánaskóli. Þessi verkefni eru öll svo nátengd að vel hefur gengið að tvinna 
þau saman og vinna þau hlið við hlið.  
 
Skólinn er lítill og starfsfólk fátt og má því líkja skólastarfinu við rekstur stórs heimilis. 
Samstarfið og samvinnan kemur nánast af sjálfu sér í þessari vinnu sem annarri. Auðvelt er 
að auka sveigjanleika hvað varðar skipulag kennslustunda og kennarar hafa unnið þvert á 
námsgreinar. Starfsfólk í eldhúsi hefur brotið upp hefðbundna dagskrá sína og útbúið nesti 
fyrir okkur til að hafa með út í skóg og stundum komið með í Skjólbeltin og útbúið mat þar. 
Annað starfsfólk hefur komið inn í verkefnið með ýmsum hætti bæði sem stuðningsaðilar í 
skógarvinnunni sem oft krefst meiri stuðnings en einnig sem leiðbeinendur í handavinnu á 
borð við tálgunarvinnu og tágavinnu. 
 
Við upphaf verkefnisins var mikil samvinna og samstaða meðal allra kennara við 
undirbúning og framkvæmd verkefnisins. Verkefnið hefur tengst vel áherslum skólans 
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varðandi útinám og umhverfisfræðslu. Útikennsla hefur eflst á tímabilinu og kennarar eru 
óhræddari við að brydda upp á nýjungum. Að mati kennara þarf endurmenntunaráætlun 
skólans að taka mið af þróunarverkefninu og nýjum starfsmönnum þegar þeir bætast í 
hópinn.  
 

Verkefni nemenda og tengsl þeirra við námsgreinar  
Í Andakílsskóla hefur verið lögð áhersla á nábýli við verndarsvæði fugla. Á sérstökum 
útidögum hefur verið lögð rík áhersla á að læra að nýta og njóta þess sem Hvanneyri og 
næsta nágrenni skólans hefur upp á að bjóða. Hvanneyri er griðland blesgæsarinnar og mjög 
margar fuglategundir fara hér um. Fylgst hefur verið með ferðum farfugla á vorin og 
skráning haldin yfir hvar og hvenær fuglar sjást. Fuglaskoðunarhúsið hefur verið nýtt í 
fuglaskoðun, en einnig í leik og sem leiksvið. Ennfremur hafa nemendur stundað alls kyns 
rannsóknarvinnu á lífríkinu í skjólbeltunum 
 
Svæðið í skjólbeltunum er hreinsað reglulega og skógurinn grisjaður. Svæðið er mjög blautt 
og hefur þurft að bera í það jarðveg en með misjöfnum árangri. Nemendur hafa valið sér tré 
og trjálundi til að eiga sinn griðastað. Þó nokkuð hefur verið gróðursett af trjám. Á hverju ári 
er farið með nemendur í heimsókn í gróðurhúsin í Landbúnaðar-háskólanum þar sem 
kennarar þar hafa sýnikennslu í gróðursetningu og meðferð ungplantna. Trjátegundir hafa 
verið greindar og fylgst með vexti þeirra, en einnig hefur verið unnið með upplifun í skógi 
þar sem trén eru föðmuð og gengið er um skóginn með bundið fyrir augun til þess að 
upplifa hann með öðrum skynfærum en augunum.   
 
Flutt hafa verið leikverk í skjólbeltunum, haldnar hátíðir, ljóð hafa verið flutt og svo mætti 
lengi telja. Á vordögum 2007 stendur til að sett verði upp með nemendum leikritið Ronja 
Ræningjadóttir og flutt í skjólbeltunum. Þar verður boðið til árshátíðar með tilheyrandi 
veitingum sem matreiddar verða í skóginum.  Einnig ætla nemendur að útbúa sjálfir búninga 
og leikmuni  að hluta til úr afurðum skógarins.   
 
Myndlistakennslan hefur helgast töluvert mikið af LÍS-verkefnum og útiskóla-verkefnunum. 
Trén hafa verið teiknuð mæld, áferð þeirra rannsökuð, laufblöð þrædd á festar, þrykkt á 
pappír og efni úr skóginum hefur orðið að töskum og púðum. Nemendur hafa tálgað, fléttað 
körfur, smíðað fjöldann allan af fuglahúsum og búið til jólatré úr trjágreinum og þæfðri ull. 
Ennfremur hannað og smíðað stóla og önnur húsgögn úr efniviði skógarins til að nota í 
grenndarskóginum í skjólbeltunum.  
Unnið hefur verið með stærðfræði á allan mögulegan hátt bæði í skóginum en einnig inni í 
skólastofunni með efni úr skóginum.  Umfram allt hefur vinnan verið fjölbreytt og áhersla 
lögð á skemmtilegar stundir úti í náttúrunni.  Í öllum veðrum. 
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Foreldrasamstarf 
Samstarf við foreldra hefur verið gott og hafa viðbrögð þeirra verið jákvæð. Á köflum hefur 
þurft að eyða nokkru púðri í að réttlæta útivinnuna fyrir foreldrum og samfélaginu en það 
hefur skilað sér því á seinni árum verkefnisins var gagnrýni á tímann sem unnið er úti mun 
minni.   
 
Mat  
Hér á eftir eru dregin fram atriði sem koma fram í lýsingunni sem virðast endurspegla 
styrkleika og veikleika í framkvæmd verkefnisins. Einnig er bent á ýmis atriði  í ytra 
umhverfinu sem truflað hafa framgang verkefnisins og ekki hefur verið í valdi 
verkefnisstjórnar að ráða við. Loks eru nefndir þættir sem beina athygli að möguleikum til 
frekari þróunar verkefnisins.  
 
Styrkleikar 

⇒ Nábýli og gott samstarf við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri sem á skjólbeltin 
sem eru grenndarskógur skólans 

⇒ Hvanneyri og skjólbeltin eru griðastaður fugla og það hefur verið viðfangsefni 
nemenda að fylgjast með fuglum og halda skráningu um ferðir þeirra og atferli 

⇒ Skjólbeltin eru nýtt af staðarbúum sem samkomusvæði og til útivistar og þar eru 
haldnar hátíðir og nemendur hafa sett þar á svið leikrit 

⇒ Gott skýli í skjólbeltunum, eins konar indíánatjald sem þjónar skólanum sem 
útikennslustofa og leiksvið 

⇒ Mikil samvinna og samstaða meðal allra kennara og annarra starfsmanna við 
undirbúning og framkvæmd verkefnisins 

⇒ Annað starfsfólk hefur komið inn í verkefnið með ýmsum hætti bæði sem 
stuðningsaðilar í skógarvinnunni sem oft krefst meiri stuðnings en einnig sem 
leiðbeinendur í handavinnu á borð við tálgunarvinnu og tágavinnu 

⇒ Vegna smæðar skólans er auðvelt að koma við sveigjanleika hvað varðar skipulag 
kennslustunda 

⇒ Vinnan hefur verið fjölbreytt og áhersla lögð á skemmtilegar stundir úti í náttúrunni í 
öllum veðrum 

 
 

Veikleikar 

⇒ Endurmenntunaráætlun skólans þarf að taka mið af þróunarverkefninu og nýjum 
starfsmönnum þegar þeir bætast í hópinn.  
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Þættir sem hafa truflað framgang verkefnisins 

⇒ Á köflum hefur þurft að eyða nokkru púðri í að réttlæta útivinnuna fyrir foreldrum 
og samfélaginu 

⇒ Sumarið 2005 voru Andakílsskóli á Hvanneyri og Kleppjárnsreykjaskóli sameinaðir í 
einn skóla. Af hálfu sveitarstjórnar var sameiningarferlinu ætlað að ganga hratt fyrir 
sig og útheimti því mikla orku bæði stjórnenda og kennara.  Hins vegar var ákveðið 
að báðar starfsstöðvar héldu áfram þróunarstarfi sínu innan LÍS-verkefnisins eins og 
um tvo skóla væri að ræða út samningstíma verkefnisins. 

 

Möguleikar til þróunar  

⇒ Mikill áhugi starfsfólks um framhald kennslunnar og skógarsvæðisins á þessum 
tímamótum þegar þróunarverkefninu er að ljúka 

⇒ Frá Svíþjóð barst skólanum hugmynd um að útbúa sérstakar fagkennslustofur í 
skóginum s.s. stærðfræðisvæði, myndmenntarsvæði og leiklistarsvæði 

⇒ Leirbrennsluofn og ofn til matargerðar má einnig útbúa í skóginum til að auka 
fjölbreytni í þeim viðfangsefnum sem hægt er að fást við í grenndarskóginum 

⇒ Frekari samvinna við Landbúnaðarháskólann felur í sér þróunarmöguleika 



 20

 

 
 
3. Flúðaskóli 
 
Upphafið 
Fyrstu sporin í átt að verkefninu Lesið í skóginn voru stigin í samstarfi Guðmundar 
Magnússonar fyrrum smíðakennara við Flúðaskóla og Ólafs Oddssonar fræðslufulltrúa 
Skógræktar ríkisins. Þeir komu af stað verkefni undir yfirskriftinni Lesið í skóginn – Tálgað í 
tré þar sem haldin voru námskeið í að tálga í tré og nýta efnivið úr skógi á sérstökum 
skógardögum á vegum Skógræktarinnar. Fram kemur að tilraunir hafi verið gerðar í 
samvinnu við Flúðaskóla að tengja þessa vinnu öðru námi. Samningur um þátttöku skólans 
var undirritaður við athöfn þann 28. janúar 2004. 
 
Markmið 
Markmið verkefnisins í skólastarfi Flúðaskóla skv. verkefnislýsingu eru eftirfarandi: 

⇒ Að nemendur læri að meta gildi skógarins til útivistar, upplifunar og nytja 
⇒ Að nemendur læri um lífríki skógarins; þ.e. jurtir (blóm, tré sveppir) dýralíf (smádýr, 

fuglar), jarðveg og hvernig lífríkið myndar eina heild 
⇒ Að nemendur læri góða umgengni í skógi 
⇒ Að nemendur læri aðferðir til að nýta efnivið skógarins í handverki, svo sem með 

tálgun, körfugerð, jurtalitun, smíði o. fl. 
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⇒ Að kennarar noti skóginn sem uppsprettu verkefna í sem flestum námsgreinum 
 

Markmiðin snúast flest um að móta jákvæð viðhorf til skógarins sem umhverfis, nemendur 
læri góða umgengi þar og læri að taka eftir því í skóginum sem gæti verið uppspretta náms í 
ýmsum námsgreinum. Eitt markmið tengist námi í náttúrufræði og annað í handmennt.   
 

Samvinna við Skógræktina og grenndarsamfélagið  
Gerður var samningur við Kvenfélag Hrunamannahrepps um að skólinn fái að nýta reit 
kvenfélagsins sem grenndarskóg. Einnig var samið við Skógræktarfélag Hrunamanna um 
nýtingu lystigarðs í eigu hreppsins sem skógræktarfélagið hefur umsjón með.  
 
Verkefnið hefur verið mjög sýnilegt í samfélaginu m.a. hafa bæði félög, fyrirtæki og 
einstaklingar tekið þátt í uppbyggingu grenndarskógar og hugmyndavinnu. Verkefnið hefur 
verið hvatning til stjórnenda í sveitafélaginu um uppbyggingu skrúðgarðsins. Flúðaskóli er á 
starfssvæði Skógræktarfélags Hrunamanna og Suðurlandsskóga og bæði garðyrkjustöðvar, 
bændaskógar og skógarreitir opnir almenningi eru í næsta nágrenni. Það hefur verið markmið 
að leita eftir samstarfi við garðyrkjustöðvar á Flúðum og aðra aðila eftir því sem tilefni gefst 
til, s.s. Límtré 2x.  
 
Hefð er fyrir samvinnu skólans við Skógræktina en 7. bekkur hefur plantað trjám í samvinnu 
við Skógræktarfélag Hrunamanna í mörg ár og er ráðgert að það starf haldi áfram með styrk 
úr Yrkjusjóði. Jóhannes Sigurðsson hefur verið tengiliður skólans hjá Skógræktinni. Hann 
hefur heimsótt skólann og gefið ráð um grenndarskóg þar sem rætt var um grisjun og hvar 
hentugt yrði að setja skýli og eldstæði. Skógrækt ríkisins hefur útvegað plöntur, efni og áhöld 
á skógardögum og veitt ráð við grisjun. Skógræktarfélag Hrunamanna hefur útvegað kurl í 
stíga og aðstoðað við útplöntun. 
 
Stuðningur Skógræktarinnar er skólanum ákaflega mikilvægur og kennarar telja nauðsynlegt 
að fá fyrirlesara, sækja námskeið og nýta betur tengiliði hjá Skógræktinni til að gefa 
kennurum fleiri hugmyndir varðandi nýtingu skógar til útikennslu.  

 
Aðstaða og búnaður 
Í verkfalli kennara haustið 2004 var sett upp skýli og eldstæði í grenndarskóginum með 
aðstoð Jóhannesar Sigurðssonar og tveggja danskra skógfræðinema. Menn frá Skógrækt 
ríkisins og velunnarar skólans aðstoðuðu. Guðmundur Magnússon smíðaði borð með 
nemendum og viðardrumbar voru settir til að nota fyrir sæti svo og eldstæði. Nemendur í 
smíðavali í 8.–10. bekk klæddu þak skýlisins og smíðuðu bekki. Í skýlinu stendur til að koma 
fyrir skógarkistu sem nemendur hafa smíðað og geymd verða í ýmis áhöld tengd 
skógarvinnu.  
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Í framtíðarsýn vorið 2005 er nefnt að áhugi sé á að setja upp fræðslustíga þar sem nemendur 
gætu unnið ýmis verkefni á skólalóð og í grenndarskóginum. Nú er búið að útfæra stíga og 
setja kurl í þá og í rjóður og koma fyrir trjádrumbum sem nota má sem sæti. Skólaárið 2006–
2007 er ráðgert að útbúa fræðslustígar  í skóginum 
 
Snemma kom upp sú hugmynd að gaman væri að koma upp samatjaldi og veturinn 2006–
2007 er unnið að undirbúningi þess. Þá er lýst yfir áhuga á að merkja skýlið og einstök tré 
með tegundaheiti og þeirri vinnu er lokið í janúar 2007. Einnig eru áform um að merkja 
kennslustofur með plöttum úr skóginum. Kennarar hafa útbúið um 30 útispjöld með 
klemmu fyrir pappír til að nota við útikennslu. Keyptir hafa verið tveir bakpokar og ketill, 
panna, pottar, hnífar, bökunarspaðar, töng, reipi og fleiri áhöld sem eiga að vera til staðar í 
pokanum fyrir útikennslu.  
 
Námskeið – yfirlit 
Námskeið Dags. Inntak Leiðbeinendur Þátttakendur 
Tálgunám-
skeið 

 Tálgun í tré Guðmundur Magnússon  
Ólafur Oddsson 

Allir starfsmenn 
20 manns. 

LÍS-námskeið 
(2) 
 

18. ágúst 
2004 

LÍS-verkefnið 
Útinám 
Upplifun og tjáning 
Fræsöfnun 
Græðlingarækt 
Trjámælingar  
Skógarhirða 

Umsjón og skipulag: 
Ólafur Oddsson 
Guðjón Árnason 
Ragnhildur Birgisdóttir 
Leiðbeinendur:  
Ólafur Oddsson 
Jóhannes Sigurðsson 
Theódór Guðmundsson 

Starfsfólk  
skólans 
29 þáttt. skila 
mati 

Útikennsla Haust 
2005 á 
Laugar-
vatni 

Fræðsluerindi og námskeið um 
útikennslu? 

Oddrun Hallas Stýrihópur, tveir 
kennarar og 
tveir til viðbótar 

Útikennsla 3. jan 
2006 á 
Laugar-
vatni 

Um útikennslu Anne Helen Oddberg, 
lektor  við KHÍ á 
Laugarvatni 

Allir kennarar 

Lära med 
skolskogen 

14. og 15. 
ágúst 
2006 

Hvernig má nýta skóginn í 
skólastarfi 

Umsjón: Jens Meyer og 
Jörgen Wickström, auk 
þeirra leiðbeinendur frá  
Skogvärdsstyrelsen og 
Jägareförbundet 

Kristín Erla 
Ingimarsdóttir 
Helga 
Olgeirsdóttir 
Helga Teitsdóttir 

 

Námskeið fyrir kennara 

Auk námskeiða sem boðið hefur verið uppá í samvinnu við Skógræktina hafa verið haldin 
námskeið um útikennslu að frumkvæði stýrihópsins. Fram kemur áhugi fyrir að fá námskeið 
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fyrir alla kennara í gerð kransa, körfugerð, skordýragreiningu og stöðvavinnu í skógi. Haustið 
2005 skipulagði stýrihópurinn námskeið fyrir kennara í kransagerð úr efni úr náttúrunni. 
Stýrihópurinn hafði áhuga á að fara á námskeið til útlanda og heimsækja aðra útiskóla og  í 
ágúst 2006 sóttu þeir þrír kennarar sem sátu í stýrihóp skólaárið 2005-2006 
skógarskólanámskeið í Svíþjóð. Þeir voru þá kennarar í heimilisfræði, myndmennt og 
smíðum.   
 

Verkefnisstjórn, samvinna kennara og verkaskipting  

Í stýrihóp verkefnisins hafa setið kennarar í samfélagsfræði, náttúrufræði, myndmennt og 
smíðum. Skólastjórnendur fylgjast vel með verkefninu og eru áhugasamir um þróun þess. 
Stýrihópurinn reynir að virkja kennara í sem flestum greinum til þátttöku. Fyrsta vorið voru 
allir kennarar hvattir til að leggja fram a.m.k. eitt verkefni tengt náttúrunni sem sett skyldi 
upp í samræmi við form LÍS-verkefnanna. Út úr þessu komu fjölbreytt verkefni fyrir öll 
aldurstig og flestar námsgreinar.   
 
Skólaárið 2004–2005 unnu stýrihópur LÍS og stýrihópur um fjölgreindir saman þar sem 
fjölgreindarverkefni og skógarverkefni voru tengd saman. Fréttabréfið Undraheimur var 
gefið út í sameiningu af stýrihópum þessa tveggja þróunarhópa, um fjölgreind og lesið í 
skóginn. Hvatt var til útináms af öllu tagi sem skila skyldi á formi LÍS-verkefna. Úr þessu 
komu fjölbreytt verkefni fyrir allan aldur og flestar námsgreinar. Öllum verkefnum hefur 
verið safnað í möppu. Stýrihópurinn skipulagði skógardaga 15–17. maí 2006 þar sem allur 
skólinn nema 10. bekkur tók þátt í skógarvinnu.  
 
Vorið 2005 skipulagði stýrihópur LÍS vinnufund með kennurum úti þar sem kennarar bjuggu 
til skordýragildrur. Á eftir fengu kennarar kakó sem hitað var á eldstæðinu. Þá var 
kennarafundur haldinn í skóginum þar sem kveiktur var eldur og hitað vatn og bakað yfir 
eldi og poppað. 
 
Árið 2005 voru skipulagðir útidagar um vorið og haustið fyrir alla nemendur skólans. 
Venjubundin stundaskrá var brotin upp en nemendur fóru út með kennurum sínum og unnu 
ýmiss konar vinnu sem tengdist þeirri námsgrein sem nemendur áttu að vera í samkvæmt 
stundaskrá. Flestir kennarar tóku þátt í þessari tilraun.  
 
Vorið 2006 var fyrirkomulagið þannig að skipulagðir voru útidagar fyrir hvert skólastig, 
a.m.k. 1 dagur í viku 3 vikur í röð, t.d. yngsta stig á mánudögum, miðstig þriðjudögum 
o.s.frv.  Samfelld útikennsla var frá páskum og fram á vordaga í elstu bekkjum. Þannig nýttist 
umhverfi skólans og grenndarskógur betur.  Þetta fyrirkomulag þarfnast þó endurskoðunar. 
Haustið 2006 eru verkgreinar og raungreinar komnar vel á veg með að koma LÍS-verkefnum 
í skólanámskrá. Skólanámskrá var endurskoðuð í tengslum við LÍS-verkefnið með því að 
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fara yfir Aðalnámskrá og skólanámskrá og finna markmið sem tengjast skógarvinnu. Í 
framhaldi voru settar fram tillögur að námsefni t.d. Græðlingar frá Námsgagnastofnun í 
yngri bekkjunum og verkefni gerð í tengslum við líffræði og handmennt. Stefnt er að því að 
útikennsla sé sett inn í skólanámskrá í sem flestum greinum. Kennarar telja að verkefnið hafi 
ýtt undir að náttúrufræði svo og aðrar greinar hafi færst meira í að vera kenndar úti. 
Náttúrufræði hefur verið kennd í útikennslu haust og vor.  Í mati kennara haustið 2006 
kemur fram sú skoðun að samstarf heimilisfræðikennara, myndmenntakennara og 
smíðakennara í útinámi sé frábært. 
 
Kennarar hafa útbúið verkefni í jólaföndri þar sem efniviður úr skóginum var nýttur, og sett 
fram hugmyndir og unnið sýnishorn fyrir kennara.  Þá skipuleggja kennarar ýmsa vinnu í 
sambandi við skólalóð og grenndarskóg.  
 
Kennarar hafa leitað að efni á netinu sem nýst gæti við útikennslu.  Sérstök tilkynningatafla 
hefur verið sett upp í skólanum fyrir LÍS þar sem ýmsar hugmyndir sem finnast á netinu og 
fleira er kynnt. Settur hefur verið tengill um LÍS-verkefnið á vef skólans sem þó hefur ekki 
verið uppfærður reglulega. Í lok október hefur verið settur upp fréttavefur (blogg) þar sem 
sagðar eru fréttir af verkefninu.  
 
Samstarf kennara að verkefnunum hefur að mati kennara verið gefandi en áhugi kennara er 
mismikill og sumum finnst það trufla þróun verkefnisins. Þrátt fyrir það er talið að verkefnið 
hafi þjappað kennurum og starfsfólki saman um verkefni og kveikt áhuga og aukið gleði hjá 
nemendum.  
 
Verkefni nemenda og tengsl þeirra við námsgreinar 

Vorið 2004 er unnið að því að útfæra hugmynd um skógarbók þar sem nemendur safni 
skapandi vinnu í útinámi  í bók sem þau hanna sjálf með kápu og efni úr efniviði sem tengist 
skóginum. Stefnt að þessu í 1. –7. bekk. Það hefur verið undir áhuga og frumkvæði kennara 
komið hvort þetta hefur gengið eftir. Að frumkvæði myndmenntakennara hafa nemendur í 
5. og 6. bekk gert skógarbók og skreytt með laufblöðum og blómum. Í hana safna þeir 
ýmsum fróðleik um skóginn og myndum. 
 
Í maí 2005 fengu nemendur í 5. bekk það verk í smíðum að gera spjöld til að nota við útinám 
með sérstökum klemmum til að halda pappír. Í myndmennt skreyttu þau spjöldin í anda 
skógarins. Skólaárið 2005–2006 unnu nemendur í 6. bekk að samvinnuverkefnum þar sem 
verkgreinarnar heimilisfræði, myndmennt, handmennt og smíði voru samþætt. Nemendur 
söfnuðu jurtum og lituðu garn og efni og ófu úr því myndverk og smíðuðu ramma utan um 
það og útbjuggu einnig vinnubók fyrir verkefni þessu tengd.  
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Á árshátíð skólaárið 2004–2005 sem tileinkuð var ævintýraskáldinu H.C. Andersen var 
skreytt með efni úr skóginum. Einnig var jólaföndur unnið úr efni úr skóginum.  
 
Vor og haust 2005 voru skipulagðir tveir útidagar fyrir hvern bekk þar sem unnin eru ýmis 
verkefni. Nemendur fara þá út með kennurum sínum og vinna verkefni í þeirri námsgrein 
sem þeir eiga að vera í samkvæmt stundaskrá. Sem dæmi um verkefni má nefna að 5 bekkur 
fór út og tíndi ber og gerði síðan hlaup og saft. 3. bekkur hefur lokið við að gera snaga úr 
birki úr skóginum í smíðatímum og 2. bekkur hefur tálgað penna út greinum og fylgst með 
fuglalífi í skóginum. 
 
Á skógardögum í maí 2006 tók allur skólinn nema 10. bekkur þátt í skógarvinnu. Vinna 
nemenda var skipulögð þannig að eldri nemendur fylgdu þeim yngri og leiðbeindu þeim. 
Unnið var að stígagerð, útbúin rjóður og unnið að grisjun og plöntun. Einnig var efniviður 
úr skóginum notaður til að tálga og mála. Nemendur bjuggu m.a. til boga og kepptu í 
skotfimi en deginum lauk með kakóveitingum við eldstæði í skóginum.  
 
Grenndarskógurinn hefur nýst við hátíðahöld á vegum skólans. Nemendur hafa boðið 
foreldrum og sveitungum í kynningu á skóginum og séð um veitingar. Vordagurinn 2005, 
sem er haldinn hátíðlegur sem síðasti skóladagurinn, var að hluta til haldinn í skóginum. Þar 
var sungið og verðlaun í myndasamkeppni afhent. Ljóð og greinar úr árbók skólans voru 
hengd í trén og bakað á opnum eldi, poppað og gert fjallagrasate og kakó. 
Grenndarskógurinn var líka umgjörð um vordaginn 2006. Settar voru upp þrjár stöðvar í 
skóginum þar sem nemendur fengust við tálgun, vatnslitamálun, jóga, og ritlist þar sem ljóð 
og spakmæli voru skrifuð á laufblöð og hengd upp í tré. Boðið var upp á skógardrykk sem 
soðinn var úr jurtum úr skóginum og birkibrauð.  
 
Námsmat 

Það er misjafnt eftir verkefnum og kennurum en almennt hefur vinna í grenndarskógi fléttast 
inn í námsmat. Vorið 2004 var sett fram hugmynd um skógarbók þar sem nemendur myndu 
safna skapandi vinnu í útinámi  í bók sem þau hanna sjálf með kápu og efni úr efniviði sem 
tengist skóginum. Þetta hefur komist í framkvæmd í 5. og 6. bekk þar sem vinnubækurnar 
eru hluti af námsmati.  
 

Mat nemenda  
Að loknum skógardögum í maí 2006 voru 5 spurningar lagðar fyrir nemendur til að kanna 
viðhorf þeirra til að vinna skólaverkefni í grenndarskóginum. Spurningarnar voru:  
1. Ég vil gjarna vinna úti, 2. Ég lærði ýmislegt um skógarvinnu, 3. Mér finnst betra að læra 
inni í skólanum, 4. Virðing mín fyrir skólaskóginum hefur aukist, 5. Skógarvinna er 
skemmtileg. Nemendur gátu merkt við hvort þeir voru sammála þessum spurningum, 
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ósammála eða ekki viss. Auk þess voru auðar línur fyrir opnar athugasemdir. Niðurstöður 
sýna að nemendur eru ánægðir og stærstur hluti merkir við svör skógi og útivinnu í hag. 
Langflestar athugasemdirnar eru líka afar jákvæðar þó að þar komi líka fram sú skoðun 
nemenda að þeir læri meira inni og að stundum sé leiðinlegt í skógarvinnu.  
 
Foreldrasamstarf 
Gott foreldrasamstarf hefur verið við foreldra vegna vordaga og í tengslum við ýmis LÍS-
verkefni. Viðhorf foreldra til verkefnisins hafa ekki verið könnuð formlega. 
 
Mat  

Hér á eftir eru dregin fram atriði sem koma fram í lýsingunni sem virðast endurspegla 
styrkleika og veikleika í framkvæmd verkefnisins. Einnig er bent á ýmis atriði  í ytra 
umhverfinu sem truflað hafa framgang verkefnisins og ekki hefur verið í valdi 
verkefnisstjórnar að ráða við. Loks eru nefndir þættir sem beina athygli að möguleikum 
til frekari þróunar verkefnisins.  
 
Styrkleikar 

⇒ Verkefnið hefur stuðlað að samstarfi kennara og haft áhrif á kennsluhætti  
⇒ Áhugi á umhverfinu og að kenna utandyra hefur aukist og ýtt undir nýja nálgun í 

kennslu 
⇒ Umhverfi skólans er nú meira notað og tengsl námsgreina við náttúruna hafa aukist 

með auknu vægi útikennslu  
⇒ Skógurinn er nýttur meira en áður og aðstaðan þar stórbætt með tilkomu 

verkefnisins og efniviður úr náttúrunni notaður meira í kennslu  
⇒ Kennurum þykir verkefnið skemmtileg tilbreyting í skólastarfi, það auki fjölbreytni, 

verkefnið hafa vaxið vel og hratt og þó í fyrstu hafi margir verið hikandi og e.t.v. 
neikvæðir þá hafi það breyst mikið 

⇒ Samstarf heimilisfræðikennara, myndmenntakennara og smíðakennara í útinámi 
hefur verið einstaklega gott 

⇒ Mörg frábær verkefni tengjast LÍS sem eru góð til að nota í kennslu inni og úti  
⇒ Frumkvæði stýrihóps við að koma á fót námskeiðum og sækja námskeið 
⇒ Stýrihópurinn fær hrós samkennara, hann hafi verið hreint frábær, lifandi og duglegur  
⇒ Gott samstarf hefur verið við foreldra vegna á vordaga og í tengslum við ýmis LÍS-

verkefni 
⇒ Verkefnið hefur verið mjög sýnilegt í samfélaginu 
⇒ Könnun meðal nemenda sýnir að þeir eru almennt ánægðir með verkefnið 
⇒ Þátttaka í verkefninu er talin hafa aukið gleði og áhuga bæði nemenda og starfsfólks 
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Veikleikar 
⇒ Betri og skýrari tengingu vantar við almennt skólastarf, útikennslan of lítið tengd við 

hinar ýmsu námsgreinar og virðist frekar einangruð 
⇒ Áhugi kennara er mismikill – sumum finnst það veikleiki og trufla verkefnið 

o Sumir kennarar hafa efasemdir um að eftirsóknarvert sé að kenna allar 
greinar úti í skógi. ‘Hvernig á ég að kenna samfélagsfræði úti í skógi’?  

o Mjög erfitt að halda áhuga og fá fólk til að tengja allar námsgreinar við 
verkefnið og þar sem fleiri þróunarverkefni eru  í gangi er stundum erfitt að 
virkja kennarana 

o Þótt allir taki þátt í þessu verkefni eru fáir virkir, sumir kennara hafa t.d. ekki 
viljað taka þátt í kennarafundi úti 

o Stýrihópurinn er mjög virkur en almennt e.t.v. ekki mikill áhugi  
 

Þættir sem hafa truflað framgang verkefnisins 
⇒ Skipulag skóladagsins með stundaskrá sem afmarkar tíma námsgreina hentar ekki vel 

þegar útikennsla er skipulögð 
⇒ Mannabreytingar í starfsliði og stjórn skólans 
⇒ Samræmd próf í 10. bekk hafa truflað þátttöku 10. bekkinga í verkefninu 
 

Möguleikar til þróunar 
⇒ Markvissari skógarkennsla og útinám á öllum skólastigum  
⇒ Hugmyndir um þrautahring í skóginum eru í mótun 
⇒ Koma á stærri þemaverkefnum sem tengjast skóginum 
⇒ Námskeið í útikennslu fyrir allt starfsfólk 
⇒ Gera foreldra meðvitaðri um þessa kennsluhætti og námsaðferð 
⇒ Spurning hvort ekki væri rétt að hafa eina námsgrein sem skógarverkefni og 

samþætta í þeirri námsgrein allar námsgreinar; þannig kæmi einn kennari að þessu, 
námsefnið yrði fjölbreytt og ekki þörf á að rembast við að virkja misáhugasama 
starfsmenn 

⇒ Hægt væri að styrkja samvinnu milli skóla og samfélags meira  
⇒ Stuðningur Skógræktarinnar er skólanum afar mikilvægur og kennarar telja 

nauðsynlegt sé að fá fyrirlesara, sækja námskeið og nýta betur tengiliði hjá 
Skógræktinni til að gefa kennurum fleiri hugmyndir varðandi nýtingu skógar og 
útikennslu 
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4. Hallormsstaðaskóli 
 
Upphafið 

Upphaf verkefnisins má rekja til samráðsfundar árið 2001 í Hallormsstaðabæ. Þar voru Þór 
Þorfinnsson skógarvörður sem hafði þekkingu á náttúrskólanum í Danmörku, Sif 
Vígþórsdóttir skólastjóri Hallormsstaðaskóla, Hrefna Egilsdóttir kennari sem hafði reynslu af 
útikennslu frá Danmörku, Ólafur Oddsson frá Skógrækt ríkisins og Guðmundur Magnússon 
smíðakennari í Flúðaskóla sem báðir höfðu þá reynslu af tálgunarvinnu. Í  skólanum var 
síðan unnið áfram að hugmyndinni í samræmi við þær áherslur sem voru ræddar á þessum 
fundi. Fyrirmyndin var útikennsla í Danmörku og Noregi og áhersla lögð á að beita 
útikennslu í sem flestum námsgreinum. 
 
Samningur um þátttöku í LÍS-verkefnunum var undirritaður við hátíðlega athöfn þann 27. 
nóvember 2003 og við það tækifæri var skólaskógur Hallormsstaðaskóla vígður. Allir 
kennarar skólans og nemendur tóku þátt í athöfninni ásamt fulltrúum frá Skógræktinni og 
Kennaraháskóla Íslands. 
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Markmið 
Í verkefnislýsingu fyrir Hallormsstaðaskóla kemur fram sá tilgangur verkefnisins 

... að safna reynslu og þekkingu um skipulagða fræðslu um skóga og skógnytjar í 
grunnskólum... 

Þar er líka lögð áhersla á að kenna sem flestar námsgreinar úti en úti virðist þar vera 
samnefnari fyrir skóg sem skýrist af staðsetningu skólans.  
 
Markmið Hallormsstaðaskóla hafa aðeins aðrar áherslur en í aðrir LÍS-skólar. 
Stefnt er að því að nemendur læri að umgangast náttúruna og taka ábyrgð á henni og rætt er 
um upplifun, umhverfisvitund og skilning á mikilvægi skógarins fyrir lífríkið. Lögð er áhersla 
á að nemendur fái tækifæri til hreyfingar, fjölbreyttari tækifæri til samveru og læri að klæða sig 
til útivistar. Nemendur eiga að  fræðast um vistfræði skógarins og fá verklega þjálfun tengda 
almennu námsefni í inniskólastofu og eiga að kynnast skógarnytjum bæði verklega og 
fræðilega. Hér er ekki bein áhersla á handmennt eins og í hinum skólunum þó að nefnt sé að 
nemendur eigi að kynnast skógarnytjum verklega.  

Markmiðin eru að nemandinn: 
• læri að umgangast náttúruna og taki ábyrgð á henni 
• auki sjálfsþekkingu sína gegnum upplifanir beit í æð með öðrum og sjálfum 

sér í náttúrunni 
• fái aukna möguleika á að upplifa skóginn og aukinn skilning á mikilvægi 

skógarins fyrir lífkerfið 
• fái aukna umhverfisvitund með því að vinna fjölbreytt verkefni í skóginum 
• kynnist skólaskóginum og fylgist með honum, vexti og árstíðabundnum 

breytingum til langs tíma 
• fræðist um vitsfræði skógarins 
• kynnist fjölbreytni náttúrunnar 
• fái verklega þjálfun tengda almennu námsefni í inniskólastofunni og kynnist 

skógarnytjum á verklegan og fræðilegan hátt 
• taki þátt í að byggja upp skólaskóg framtíðarinnar 
• fái aukin tækifæri til hreyfingar í fjölbreyttu landslagi skógarins 
• fái fjölbreyttari tækifæri til samveru  
• læri af reynslunni hvernig á að klæða sig til útivistar 

 

Samstarf við skógræktina 

Forsenda verkefnisins var samvinna við Skógræktina á Hallormsstað um uppbyggingu og 
aðstoð við ýmis verk tengd umhirðu útikennslusvæðisins. Einnig aðstoðaði skógræktarfólk 
við að undirbúa kennara undir fræðslu nemenda í skógi. 
 
Samkomulag var gert við Skógræktina á Hallormsstað um reit til skógarfræðslu. 
Skólaskógurinn er 5 hektara svæði og heimilar Skógræktin skólanum að nýta reitinn við 
skipulagða skógarfræðslu. Skógræktin sér um alla umhirðu á svæðinu en skólinn sér til þess 
að umgengni nemenda sé góð. Fulltrúar frá báðum aðilum bera ábyrgð á framkvæmd 
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samkomulagsins sem skal endurskoðað árlega. Svæðið, sem hlaut nafnið Skólarjóður í 
hugmyndasamkeppni meðal nemenda, er í þægilegu göngufæri frá skólanum og hefur verið 
lagður stígur þangað. Í skólaskóginum er  útikennslustofa í gamalli fjárrétt sem er um 60 
fermetrar og hefur verið innréttuð til nota við kennslu. 
 
Í greinargerð um fyrirkomulag á vinnu í skólanum skólaárið 2004 – 2005 kemur fram að Þór 
Þorfinnsson, skógarvörður hafi aðstoðað og gefið góð ráð. Samstarf við Skógræktina hefur 
að mati verkefnisstjórnar verið afar gott.  
 

Aðstaða og búnaður - verkfæri 
Lagður var grunnur að tveimur skýlum á námskeiði sem haldið var fyrir starfsmenn 
Skógræktar ríkisins. Í september 2006 hafa skógræktarmenn á Hallormsstað reist nýtt skýli 
fyrir nemendur og kennara Hallormsstaðaskóla. Fyrsta veturinn kom oft fyrir að sérhæfð 
verkfæri vantaði og það tafði kennara og tók tíma frá faglegum undirbúningi að þurfa að 
hafa fyrir að útvega slíkt. Haustið 2004 gaf skógarvörðurinn á Hallormsstað skólanum 
blandað verkfærasett trjáklippur í ýmsum stærðum o.fl.. Haustið 2005 var byggt nýtt skýli, 
staðsett í grenilundi og síðastliðið haust 2006 var skólanum afhent til afnota stór bálpanna og 
ketill yfir bálstæði. Eldiviður er alltaf  á staðnum og skógarmenn í viðbragðsstöðu ef á þarf 
að halda. 
 

Námskeið – yfirlit 
Námskeið Dags. Inntak Leiðbeinendur Þátttak. 
Lesið í 
skóginn – 
með skólum 

5. og 6. 
júní 
2003 

Kynning á LÍS 
Skógurinn og nýting hans: 
tálgutækni, ferskar viðarnytjar o.fl. 
Vistfræði skógarins. 
Lesið í skóginn: grisjun, umhirða, 
efnisöflun fyrir tálgun. 
Grenndarskógurinn: samþætting 
verkefna í skólaskógi. 

Guðmundur Magnússon 
Ólafur Oddsson 
Þröstur Eysteinsson 

Allir 
kennarar  

Útikennslu-
námskeið  

19. nóv. 
2004 
 

Útinám og útikennsla. 
Skólarjóður sem útiskólastofa, 
samþætting námsgreina og 
upplifun og fræðsla í skólaskógi. 

Hrefna Egilsdóttir 
Ólafur Oddsson 
Þór Þorfinnsson 
 

Allir 
kennarar 

Vistfræði 
skóganna 

8. júní 
2005 

4 klst. námskeið. Fyrirlestrar um 
skordýr í skógi og um vistfræði og 
næringarnám trjáa. Sýnikennsla í 
skólaskógi  í skoðun skordýra og 
grafnar upp trjárætur. 

Guðmundur Halldórsson  
Þröstur Eysteinsson 

Allir 
kennarar 
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Námskeið fyrir kennara 
Fyrsta námskeiðið sem haldið var tálgunámskeið árið 2003 og það skilaði sér vel í vinnu með 
nemendum fyrsta árið. Gerð var þarfagreining á námskeiðshaldi fyrir skólann í upphafi en 
þarfirnar breyttust með nýju starfsfólki og ekki hefur verið gerð ný greining. Á með-fylgjandi 
töflu er yfirlit yfir námskeið sem haldin hafa verið fyrir kennara í tengslum við verkefnið. 
 

Verkefnastjórn, starf kennara, samvinna og verkaskipting 
Í verkefnisstjórn sitja fulltrúar kennara úr öllum samkennsluhópum skólans og þeir fulltrúar 
stýra líka verkefnunum Grænfáninn og Comeniusarverkefni um tré. Verkefnisstjóri er 
Hrefna Egilsdóttir. Þrír skólastjórar hafa starfað við skólann á tímabilinu. Sif Vígþórsdóttir 
var einn af hvatamönnum verkefnisins og mjög áhugasöm um framgang þess. Ólafur Schram 
sem tók við af henni var velviljaður verkefninu og tók sjálfur þátt í að kenna úti. Núverandi 
skólastjóri, Pétur Þorsteinsson, þekkir verkefnið og vill að skólinn haldi því gangandi.  
 
Kennarar reyna að finna sér tíma þar sem tveir til þrír kennarar geti unnið saman í teymum. 
Vinna fer í að finna verkefni og finna leiðir til að nálgast viðfangsefnin. Stundum fer tími í 
tiltekt og húsgagnaflutninga. Flestir kennarar sýni verkefninu áhuga og þó að einstaka 
kennari hafi ekki áhuga þá taka allir þátt í því að einhverju marki. Allir kennarar (líka 
áhugalausir) hafa tekið þátt í útikennsluverkefnum þegar skipulagt var fyrir þá hvaða hlutverk 
þeir höfðu en sömu kennarar hafa ekki sýnt frumkvæði eða lagt í að fara einir með nemendur 
út í skóg.  
 
Í september 2004 var áformað að verkefni haustsins skyldu vera að vinna umgengnisreglur í 
skólaskógi ásamt nemendum. Einnig var fyrirhugað að búa til spurningalista til heimilanna og 
setja ný markmið fyrir veturinn. Þetta er ennþá á verkefnalista yfir verk í tengslum við 
skólaskóginn í lok þróunartímabilsins. 
 
Í verkáætlun fyrir kennara í janúar 2005 eiga kennarar að skipuleggja og setja fram tillögur að 
viðfangsefnum í útikennslu fram á vor, tekið er fram að þetta eigi við bæði kennara á 
samkennslustigum (umsjónarkennara) og sérgreinakennara. Minnt er á að verkefnin þurfi að 
tengjast umhverfismálum til að þau passi við vinnu í Grænfánaverkefni og 
Comeniusarverkefninu. Markmiðið er að allir kennarar skuli meta saman útivinnuna í lok 
tímabilsins. Þetta gekk þannig að umsjónakennarar í 1.– 8. bekk lögðu fyrir 
útikennsluverkefni en ekki kennarar í 9. og 10. bekk og ekki sérgreinakennararnir. Kennurum 
á unglingastigi finnst þeir eiga miklu erfiðara með að fara út þar sem þeir eru einir með 
kennslugrein sína en  vinna ekki í teymi eins og á yngri stigum.  
 

Lagt var af stað með verkefnið þannig að reynt var að halda stundaskrártímum varðandi 
frímínútur og lengd lota. Yfirleitt byrjaði tíminn inni en síðan var farið út. Reynt hefur verið 
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að fara út meira en bara haust og vor. Verkefnisstjóri telur að stundaskráin setji útikennslunni 
miklar skorður. Það þarf minnst 2– 2 ½ klst fyrir gott útikennsluverkefni en 
kennslustundirnar eru 2 x 40 mínútur. Skólaárið 2004–2005 var stundaskráin skipulögð 
þannig að tækifæri gæfist fyrir kennara að fara út einu sinni í viku frá 9:00–12:00. Þessi tilraun 
hefur ekki verið endurtekin. 
 

Fá verkefni virðast hafa verið formlega skráð eins og gert var ráð fyrir í samræmdri 
uppsetningu. Verkefni hafa ekki verið flokkuð en þau sem sett hafa verið upp hefur verið 
safnað saman í möppu. Óuppsett verkefni eru geymd og áætlað að færa þau inn síðar. 
Verkefnin hafa ekki verið send til Námsgagnastofnunar vegna þess að engin svör hafa fengist 
um hvernig farið yrði með þau. 
 

Verkefni nemenda og tengsl þeirra við námsgreinar 
Í greinargerð um fyrirkomulag á vinnu græna hópsins veturinn 2004–2005 kemur fram að 10. 
bekkur hafi tekið þátt í einu verkefni sem var að fella jólatré og koma því heim í skóla.  
7. og 8 bekkur tóku þátt í sex verkefnum sem fólust í að taka sýni af trjám og botngróðri og 
skoða heima í kennslustofu, tálgun, ratleik sem tengdist því að læra um áttir, trjátegundir og 
útsýni úr skóginum, baka brauð yfir báli, kveikja bál, yrkja í lófabók úti í skógi, grisja og mála 
mynd úti í skógi.  
 
Miðstigið tók líka þátt í sex  verkefnum sem voru mælingar í skógi þar sem náttúrufræði og 
stærðfræði voru samþætt, grunnflokkun trjáa, teikning úti í náttúrunni, ljóðagerð úti í skógi, 
páskaskreytingar þar sem handmennt og náttúrufræði voru samþætt og að lokum er nefnt 
verkefnið draumaveiðari sem tengist trúarbrögðum og náttúru, samfélagsfræði, lífsleikni og 
íslensku. Áætlað var að miðstigið ynni fuglaverkefni um vorið með fuglahljóð og tónlist þar 
sem samþætta skyldi náttúrufræði, tónmennt, íslensku, tæknimennt og myndmennt.  
Yngsta stigið tók þátt í einu verkefni þennan vetur og lærðu um hvernig fræ verður að 
plöntu. Áætlað var að vinna með þeim landnámsverkefni þar sem nemendur nema land í 
skólaskóginum. Samþætta átti greinarnar náttúrufræði, samfélagsfræði, íslensku, myndmennt 
og stærðfræði. 
 
Kennarar telja að aukin útvist og  nánari tengsl við náttúruna dýpki þekkingu nemenda á 
sambandi sínu við náttúruna. Öll viðfangsefni unnin úti eru umvafin náttúrunni og þannig 
spilar náttúrufræði eða umhverfismennt alltaf stóran sess í útikennslunni. Aðrar 
kennslugreinar hafa haft minna vægi í heildina litið. 
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Námsmat 
Á minnisblaði með yfirskriftinni Mat vegna viðfangsefna unnin í tengslum við Lesið í 
skóginn er sett fram hugmynd að nokkrum efnisþáttum sem taka mætti til mats. Samkvæmt 
upplýsingum úr skólanum varð ekkert úr þessu og formlegt mat mætti afgangi.  
 

Mat nemenda 

Í minnisblaði um umræður á kennarafundi 17. febrúar 2004 kemur fram að nemendum 
finnist tilbreytingin við að fara út til náms almennt góð og að þeir séu yfirleitt jákvæðir 
gagnvart verkefninu. Formlegt mat hefur ekki verið lagt fyrir nemendur en túlka má 
athugasemdir þeirra á þann veg að þau séu áhugasöm um skólaskóginn. 
 
Foreldrasamstarf 

Foreldrar komu formlega að gerð göngustíga að skólaskógi og hafa haldið grill í 
útikennslustofunni. Formlegt mat á viðhorfum foreldra til verkefnisins hefur ekki verið lagt 
fyrir en að mati verkefnisstjóra skiptir miklu máli að vita hug bæði nemenda og foreldra til 
verkefnisins. 
 
Mat  

Hér á eftir eru dregin fram atriði sem koma fram í lýsingunni sem virðast endurspegla 
styrkleika og veikleika í framkvæmd verkefnisins. Einnig er bent á ýmis atriði  í ytra 
umhverfinu sem truflað hafa framgang verkefnisins og ekki hefur verið í valdi 
verkefnisstjórnar að ráða við. Loks eru nefndir þættir sem beina athygli að möguleikum til 
frekari þróunar verkefnisins.  
 
Styrkleikar 

⇒ Flestir kennarar sýni verkefninu áhuga og þó að einstaka kennari hafi ekki áhuga þá 
taka allir þátt í því að einhverju marki. Allir kennarar (líka áhugalausir) hafa tekið þátt 
í útikennsluverkefnum þegar skipulagt var fyrir þá hvaða hlutverk þeir höfðu. 

⇒ Kennarar telja að aukin útvist og  nánari tengsl við náttúruna dýpki þekkingu 
nemenda á sambandi sínu við náttúruna 

⇒ Náttúrufræði eða umhverfismennt gegna lykilhlutverki í útikennslunni 
⇒ Samþætting námsgreina hefur gengið vel í einstökum verkefnum 
⇒ Önnur þróunarverkefni hafa styrkt LÍS-verkefnið – þau eru skyld og vinna vel saman 

 
Veikleikar 

⇒ Í skjali frá 25. febrúar 2005 eru settar fram ýmsar spurningar í framhaldi af ársskýrslu 
LÍS-verkefnisins og fundargerðum frá árinu 2004. Spurningarnar benda til að 
ýmislegt sé óljóst í framkvæmd verkefnis eða skilaboð séu ekki nógu skýr.  

o Spurt er um hvernig staðan sé í uppbyggingu aðstöðu í skólunum  
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o hvar LÍS-handbókin sé en hún hefur ekki borist Hallormsstaðaskóla 
o hvað líði áætlunum um námskeiðahald og námsefnisgerð í tengslum við 

verkefnið  
o spurt er um mat á verkefninu og fyrirhugaða kynningu á því og  
o loks eru nokkuð margar spurningar um samskipti innanlands og utan.  

⇒ Samkvæmt upplýsingum var þessum spurningum aldrei svarað þrátt fyrir að þær 
væru ítrekað senda verkefnisstjóra LÍS hjá Skógrækt ríkisins 

⇒ Sumir kennarar hafa ekki áhuga á útikennsluverkefnum og hafa þá ekki frumkvæði að 
því  að fara einir með nemendur út í skóg  

 

Þættir sem hafa truflað framgang verkefnisins 

⇒ Stundaskráin setur útikennslunni miklar skorður 
⇒ Kennurum á unglingastigi finnst þeir eiga miklu erfiðara með að fara út þar sem þeir 

eru einir með kennslugrein sína en  vinna ekki í teymi eins og á yngri stigum  

⇒ Stjórnendaskipti og önnur mannaskipti trufla samfellu í verkefninu 
 

Möguleikar til þróunar 

⇒ Það er æskilegt að hafa samband á milli skóla sem eru að stíga sín fyrstu skref í 
framkvæmd útikennslu t.d. væri vænlegt að koma upp neti nokkurra skóla þar sem 
ábyrgð væri dreift 

⇒ Ef framhald verður á þessu frábæra þróunarstarfi þarf að passa upp á að einangra 
ekki skóla frá hvor öðrum þannig að þeir séu einir um allar vangaveltur og ýmsar 
ákvarðanir sem þarf að taka 

⇒ Náttúrufræði eða umhverfismennt þróuð áfram til að gegna lykilhlutverki í 
útikennslunni 
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5. Hrafnagilsskóli 
 
Upphafið                                                                     

Landsverkefnið Lesið í skóginn með skólum rekur upphaf sitt til fundar í Hrafnagilsskóla þar 
sem þrír fulltrúar Skógræktar ríkisins kynntu hugmyndina fyrir Önnu Guðmundsdóttur, 
aðstoðarskólastjóra. Hún kynnir síðan hugmynd að verkefninu fyrir kennurum og efnið er til 
umræðu á kennarafundi í byrjun janúar 2003. Lýst er áhuga á að fá námskeið í tálgun fyrir 
hóp kennara. Einnig er lýst áhuga á að fá námskeið eða fræðslu um gróður og dýralíf og 
handverk sem tengist skógarfræðslu. Vetrarmánuðirnir voru notaðir til að undirbúa þátttöku 
með námskeiðahaldi og verkefnisstjórn var skipuð til að skipuleggja starfið. Formlegt 
samkomulag var síðan gert 16. maí 2003 
 
Samvinna við Skógræktina og grenndarsamfélagið 
Samningur var gerður við sveitarfélagið og einkaaðila um afnot af  skógarreit fyrir 
grenndarskóg. Hafið var samstarf við garðyrkjustöð í grenndinni en hún var síðar lögð af. 
Ýmsir komu að frágangi útikennslusvæðisins, bæði nemendur og kennarar svo og verktakar í 
sveitarfélaginu. 
 
Leitað var til Skógræktar ríkisins á Vöglum eftir efnivið í skýli og fleira en einnig fékkst efni 
hjá Viðarmiðlun Skógræktar ríkisins á Mógilsá. Í lokaskýrslu kemur fram að 
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starfsSkógræktarinnar á Vöglum hafi unnið ómetanlegt starf við frágang á útikennslusvæði í 
grenndarskógi. Ljóst er að hlutverk Skógræktar ríkisins í Vaglaskógi og Norðurlandsskóga er 
mikilvægt í sambandi við námskeiðahald og fræðslu.  
 
Aðstaða og búnaður 

Verkfæri hafa verið keypt að hluta til með styrk úr Pokasjóði og húsvörður smíðaði pönnu til 
nota við hlóðabakstur. Reist var grind að skýli vorið 2003 með efni frá Skógrækt ríkisins en 
Guðmundur Magnússon á Flúðum aðstoðaði. Einnig voru settir saman nokkrir bekkir með 
efni frá Skógrækt ríkisins. Skýlið þurfti síðan að flytja ofar í skóginn vegna skipulags-
breytinga. Smíðakennari og nemendur unnu við gerð aðstöðu í skóginum og nemendur í 
smíðavali í 9. og 10. bekk luku gerð skýlisins. 
 
Námskeið - yfirlit  
Námskeið Dags. Inntak Leiðbeinendur Þáttt. 
Lesið í 
skóginn  
með 
skólanum 

14. og 15. 
mars 2003 

Fræðsla um tré og skóga. Tálgun í 
tré  
Vistfræði 
Kennslufræði 

Guðmundur Magnússon, 
Ólafur Oddsson og Brynjar 
Skúlason 

16 
 
         

Útinám í 
grenndar-
skógi 

14. og 15. 
ágúst 
2003 

Þverfaglegt nám um skóga og 
skógarnytjar. Kennslufræði útináms 

Ólafur Oddsson, Brynjar 
Skúlason, Hrefna Egilsdóttir 

20 

Í Vagla-
skógi 

11. ágúst 
2004 

Skógarhirða, t.d. grisjun, 
trjámælingar, aldursgreining trjáa, 
Fjölgun með fræi og græðlingum. 
Fræsöfnun sáning og plöntun. 
Fuglar í skógi. Vaglaskógur, 
starfsemi og saga. 

Umsjón og skipulag: Ólafur 
Oddsson, Brynjar Skúlason, 
Anna Guðmundsdóttir og 
Sigurður Skúlason. 
Leiðbeinendur: Jóhann 
Wilhelm Holst, Brynjar 
Skúlason,  Valgerður 
Jónsdóttir, Gaukur 
Hjartarson, Sigurður 
Skúlason 

20 

Víkinga-
leikir 

18. apríl 
2006 

Víkingaleikir Óttar Hrafnkelsson Allir 
starfs-
menn 
skólans 

 
Námskeið fyrir kennara 

Starfsmenn Skógræktarinnar gegndu mjög mikilvægu fræðsluhlutverki við námskeiðahald til 
að undirbúa og styrkja verkefnið. Öll námskeið sem kennarar sóttu voru haldin í 
Hrafnagilsskóla að undanteknu námskeiðinu sem haldið var í Vaglaskógi. Þá fór 
smíðakennari einnig á námskeið í tálgutækni og skógarnytjum sem haldin voru annarsstaðar. 
Það er álit verkefnastjórnar að öll námskeið sem kennarar fengu hafi skilað sér og haft áhrif á 
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það sem gert var í starfinu með nemendum. Sérstaklega þykir mikilvægt að kennarar reyni á 
eigin skinni það sem þeir geta síðan gert með nemendum sínum, það skili sér best. Álit 
kennara var að fyrirlestrar kæmu að miklu minna gagni og þyrftu að vera í lágmarki. Góð 
verkleg námskeið fyrir kennara eru líka grundvallaratriði til að vel gangi. 
 

Verkefnisstjórn, samvinna og verkaskipting kennara 

Þriðjungur kennara skólans tók þátt í verkefnisstjórn sem hélt utan um verkefnið í skólanum 
skólaárið 2004 – 2005 og var það val kennara í hverjum þriggja mismunandi verkefnahópa 
þeir vildu starfa. Hinir hóparnir voru um heilsueflingu og skólastefnu Hrafnagilsskóla. 
Aðstoðarskólastjóri, Anna Guðmundsdóttir hefur setið í verkefnisstjórn allan tímann. 
Verkefnisstjórn fundaði mánaðarlega starfsárið 2004-2005. Verkefnisstjórn leggur áherslu á 
að nýir kennarar fái góða kynningu á verkefninu þegar þeir byrja við skólann. 
 
Skólaárið 2005 – 2006 var annar háttur hafður á um verkefnisstjórn, þá var þriggja manna 
verkefnisstjórn sem í voru aðstoðarskólastjóri, náttúrufræðikennari á mið- og unglingastigi 
og umsjónarkennari af yngsta stigi. Áfram var fundað mánaðarlega. Verkefnisstjórn flokkaði 
verkefni sem til voru og skipulagði verkefni tengd jólum og útivist að vori. Í lokaskýrslu 
kemur fram að sérstaklega sé mikilvægt að nýir handmenntakennarar fái góða leiðsögn og 
námskeið í tálgun og nýtingu efniviðar úr skóginum. Þar segir að kennarar hafi fundið leiðir 
til að tengja nær allar námsgreinar við skóginn. Mikilvægt þykir að gert sé ráð fyrir 
skólaskógarverkefninu í öllum bekkjum og öllum námsgreinum.  
 

Verkefnisstjórn hefur unnið áætlanir, og rætt og skipulagt einstök verkefni. Aðalverkefni 
2004 – 2005 var skipulag skógardaga um haustið og að finna og flokka verkefni og gera 
aðgengileg fyrir kennara og útvega efni og áhöld. Unnið var skipulag fyrir skógardaga í öllum 
bekkjum í upphafi skólaárs. Það skipulag riðlaðist síðan vegna kennaraverkfalls um haustið 
og var skipulag endurskoðað að því loknu.  
 
Í yfirliti yfir starfið skólaárið 2004– 2005 kemur fram að kennarar hafa safnað saman þeim 
verkefnum sem unnin voru á síðasta ári, flokkað þau eftir tengingu við námsgreinar og 
komið þeim fyrir í möppu sem geymd er í sérstakri hillu ásamt bókum sem safnað hefur 
verið með hugmyndum að verkefnum. Í lokaskýrslu kemur fram að kennarar hafi ýmist 
unnið verkefni frá grunni eða fengið verkefni á vef danska skógarskólans og úr 
verkefnasafninu Græðlingar sem Námsgagnastofnun gefur út. Verkefnastjórn LÍS í 
skólanum hefur kallað eftir upplýsingum um verkefni og tekið saman yfirlit. Nokkur verkefni 
hafa verið send í verkefnabanka LÍS en eftir er að ganga betur frá hluta verkefna áður en 
þeim verður skilað.  
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Engin sérstök vandkvæði voru á að aðlaga útikennsluna að stundaskrá skólans. Kennarar 
nýttu gjarnan samliggjandi tíma til útikennslu eða skiptitíma þar sem þeir höfðu hálfan bekk. 
Einnig kom það fyrir að tveir kennarar sem voru að vinna með sama bekkinn fóru saman 
með hann. Til dæmis umsjónarkennari og heimilisfræðikennari. 
 
Misjafnt var hvaða kröfur verkefnið gerði um samvinnu kennara. Ef um var að ræða 
margþætt verkefni voru þau gjarnan unnin í samvinnu kennara, mismargra en sum verkefni 
eru þess eðlis að þar þarf einungis einn kennari að koma að. Útivistardagar voru skipulagðir 
af verkefnisstjórn í sameiningu og nánar útfærðir á stigsfundum ef þurfa þótti. 
 
Skólaárið 2004 – 2005 byrja kennarar að gera námskrárramma og raða verkefnum á bekki og 
stig. Í lokaskýrslu kemur fram að mikilvægt sé að setja verkefnið inn í gátlista um gerð 
bekkjarnámskráa svo að örugglega sé gert ráð fyrir því jafnt og þétt í öllum bekkjum og 
öllum námsgreinum. Kennarar álíta verkefnið hafa aukið fjölbreytni í námi nemenda. 
 

Verkefni nemenda og tengsl þeirra við námsgreinar 
Hver árgangur í skólanum hefur sinn reit í skóginum sem þau hugsa um og fylgjast með alla 
skólagönguna. Göngustígar voru lagðir milli reitanna. Í þessum reitum hefur hver árgangur 
plantað sérstöku tré sem þeim var gefið en trén eru af mismunandi tegundum. 
Haustið 2004 vann unglingastigið að stíga- og tröppugerð með aðstoð skógræktarmanna úr 
Vaglaskógi og byrjað var á að smíða skýli úr efniviði frá Skógræktinni. Skýlissmíðinni var 
haldið áfram um vorið og tengdist smíðavali í 9. og 10. bekk.  
 
Jólaföndur var tengt við skógarverkefnið með því að nýta efnivið úr skóginum. Nemendur 
renndu skálar og gerðu ostahnífa til jólagjafa. Eftir páska var stefnt að því að hver bekkur 
færi í útikennslu a.m.k. einu sinni í viku og stefnt að tengingu við sem flestar námsgreinar. 
Fagkennarar skyldu fara einu sinni út með hvern bekk og umsjónarkennarar yngri bekkja 
einu sinni í viku og gekk það eftir að mestu.  
 
Verkefni voru mörg tengd vaknandi gróðri og dýralífi sem urðu uppspretta rannsókna og 
umræðna. Fræi sem safnað hafði verið í haust var sáð eftir spírunarprófanir. Hlóðir voru 
hlaðnar og nemendur bökuðu brauð um vorið með heimilisfræðikennara. Nemendur í 
unglingadeild lærðu að höggva eldivið og vinna við stígagerð. Allir bekkir löguðu til og 
snyrtu tré í sínum bekkjarreit. 1. bekkur gróðursetti tré í sinn reit. Samverustund allra 
nemenda við skýlið í Aldísarlundi í lok maí tókst vel og í ljós kom að svæðið hentar mjög vel 
til samkomu af þessu tagi.  
 
Á verkáætlun frá hausti 2005 sem lýsir fyrirhuguðu vetrarstarfi fram að jólum má sjá hvaða 
verkefni nemendur eiga að vinna. Nemendur í öllum bekkjum taka samkvæmt því þátt í 
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moltugerð með því að safna lífrænum úrgangi og losa í moltutunnu til jarðvegsgerðar. 
Nemendur í 9. bekk eiga að planta plöntum sem sáð var til í fyrravor og nemendur 7. bekkjar 
að tína köngla. Nemendur unglingabekkja ásamt kennurum og mönnum frá Skógræktinni 
eiga að vinna að frágangi í kringum skýlið á skólaárinu. Í nóvember eiga nemendur í 1. – 7. 
bekk að gefa músum og fuglum mat í skóginum og í desember eiga allir að koma saman og 
fá kakó og samlokur við skýlið í skóginum. Jólaföndur og skreytingar eru á dagskrá með 
efnivið úr skóginum. Þessi áætlun gekk eftir. 
 
Námsmat 

Skólaárið 2004 – 2005 var skógurinn nýttur á nýstárlegan hátt sem uppspretta fyrir hluta af 
vorprófi í ensku í 8. og 9. bekk. Nemendur fengu það verkefni að fara í grenndarskóginn, 
finna sér stað til að setjast niður og hlusta og horfa nokkra stund, og semja síðan ljóð, sögu 
eða lýsingu út frá upplifun sinni eða þeim hugmyndum sem höfðu kviknað, á ensku. Þetta 
verkefni var ritunarþáttur enskuprófsins þetta vor.  
 
Yfirleitt var vinna einstakra nemenda eða árangur þeirra í skógarverkefnum ekki metinn með 
formlegum hætti. Fremur var um það að ræða að kennarar mátu verkefnin sem lögð voru 
fyrir nemendur, t.d. hvort þau hentuðu viðkomandi aldurshópi, hversu ánægðir nemendur 
voru að vinna við þau eða hvort þeir töldu nemendur hafa lært eitthvað af þeim. 
Undantekning er handverk. Þar voru verkefnin metin til einkunna líkt og önnur handverk 
nemenda. 
 
Mat nemenda 

Í maí 2006 var lagt mat fyrir nemendur í 3. – 10. bekk. 88 nemendur tóku þátt í matinu. Fyrst 
eru fjórar opnar spurningar lagðar fyrir nemendur og síðan ein þar sem hægt var að svara 
með já eða nei. Það var spurningin: Myndir þú vilja vera oftar í skógarverkefnum? Um 80% 
nemenda segja já við þeirri spurningu. Þeirri spurningu er síðan fylgt eftir með spurningum 
um hvers vegna og hvers vegna ekki. Þau sem svara játandi nefna að gaman sé að vera úti og 
að tilbreyting sé að þannig skólastarfi, það lífgi upp á kennsluna og að verkefnin séu 
skemmtileg. Nokkrir nefna að það sé kostur að losna við námsbækur og tíma. Við 
spurningunni: Hvers vegna ekki? svara 5 af 13 að það sé leiðinlegt að vera í skóginum, einn 
segir að sér líði illa í skóginum og annar að hann sé með gróðurofnæmi en sá þriðji nefnir 
vont veður. Einn nefnir að það sé hægt að gera það sem gert er í skóginum í frítíma. 
 
Spurt var hvaða verkefni hefðu verið skemmtileg og af svörunum er ljóst að verkefni hafa 
verið mjög fjölbreytt og um 25 verkefni eru nefnd. Oftast eru leikir nefndir sem 
skemmtilegasta viðfangsefnið, bæði ratleikir og íþróttir en 10 nemendur nefna leiki. Verkefni 
sem tengjast skógfræði eru flest og nefnd eru trjámælingar, grisjun og klipping, læra um 
trjátegundir, fræsöfnun, sáning, útplöntun og birkisafasöfnun. 16 nemendur nefna eitthvað af 
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þessu sem skemmtilegt verkefni. Stígagerð og að smíða í skóginum fær 4 atkvæði og 
matreiðsla 6. Nokkur verkefni tengjast handverki eða skapandi vinnu þar sem skógurinn er 
efniviður eða uppspretta hugmynda og nefna 4 handverk eða tálgun, 3 myndatökur eða 
teikningu  og 4 ljóða og sögugerð. Verkefni sem tengjast náttúrufræði eru ekki oft nefnd en 3 
nefna skordýragildrur og 1 ánamaðkaleit. Einn nefnir að það hafi verið skemmtilegt að finna 
nafnorð og lýsingarorð í íslensku í skóginum.  
 
Þegar spurt var hvort einhver verkefni hafi verið leiðinleg og nemendur beðnir að nefna slík 
nefnir líka einn að það hafi verið leiðinlegt að finna lo. og no. í skóginum. Trjámælingar og 
aðrar mælingar eru oftast nefndar sem leiðinlegt verkefni (6) og 4 nefna að þeim finnist 
leiðinlegt í ljóðagerð og að lesa og skrifa um tré. Ruslatínsla og tiltekt er líka nefnt og flest 
þau verkefni sem nefnd voru sem skemmtileg fengu líka atkvæði sem leiðinleg þar með talið 
leikir í skóginum, berjatínsla og ánamaðkaleit. 
 
Þegar skoðuð eru svör við spurningunni: Langar þig að gera eitthvað sérstakt? eru mörg 
atriði nefnd af þeim sem fram hafa komið undir skemmtilegt en nokkrir nefna að skoða 
hreiður sem ekki hefur komið fram fyrr og einn langar að rífa girðingar.  
 
Í fyrstu spurningu er spurt: Af hvaða verkefnum lærðir þú? Í 3.– 5. bekkjum eru 
skordýragildrur nefndar en annars er nefnt það sem fram er komið við aðrar spurningar, 
bæði verkefni sem snerta skóginn og umhirðu hans og skóginn sem kveikju skapandi 
verkefna. Einn segist hafa lært samvinnu.  
 
Foreldrasamstarf 
Fram kemur í ársskýrslu 2004– 2005 að til að ganga betur frá svæðinu í grenndarskógi þurfi 
aðstoð fullorðinna, skógræktarmanna eða öflugra foreldra. Ekki var um formlegt samstarf 
við foreldra að ræða varðandi verkefnið. 

 
Mat  

Hér á eftir eru dregin fram atriði sem koma fram í lýsingunni sem virðast endurspegla 
styrkleika og veikleika í framkvæmd verkefnisins. Einnig er bent á ýmis atriði  í ytra 
umhverfinu sem truflað hafa framgang verkefnisins og ekki hefur verið í valdi 
verkefnisstjórnar að ráða við. Loks eru nefndir þættir sem beina athygli að möguleikum 
til frekari þróunar verkefnisins.  
 

Styrkleikar 

⇒ Kennarar álíta verkefnið hafa aukið fjölbreytni í námi nemenda 
⇒ Kennarar hafa fundið leiðir til að tengja nær allar námsgreinar við skóginn 
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⇒ Kennarar hafa safnað saman verkefnum, flokkað þau eftir tengingu við námsgreinar 
og komið þeim fyrir í möppu sem geymd er í sérstakri hillu ásamt bókum sem safnað 
hefur verið með hugmyndum að verkefnum 

⇒ Vel hefur gengið að aðlaga útikennsluna að stundaskrá skólans 
⇒ Í maí 2006 var lagt mat fyrir nemendur í 3.– 10. bekk. 88 nemendur tóku þátt í 

matinu 
⇒ Að vinna með upplifun nemenda í skóginum, fara út í náttúruna og hlusta, líta í 

kringum sig og veita athygli ýmsum smáatriðum og upplifa án þess að það sé stíf 
dagskrá eða krafa um afurðir 

 
Veikleikar   

⇒ Kennarar nefna að það sé vandamál að nemendur komi ekki nógu vel klæddir í 
skólann sem sé til vandræða ef ekki er blíðuveður  

⇒ Betra hefði verið ef hægt hefði verið að vera fyrr á ferðinni með að koma sér fyrir í 
grenndarskóginum 

⇒ Yfirleitt var vinna einstakra nemenda eða árangur þeirra í skógarverkefnum ekki 
metinn með formlegum hætti 

 
Þættir sem hafa truflað framgang verkefnisins 

⇒ Verkfallið sem var á haustdögum 2004 var mjög erfitt  
⇒ Mannaskipti t.d. veikindi smíðakennarans höfðu mikil áhrif veturinn 2005 – 2006. 

Forfallakennari hafði ekki mikla reynslu af vinnu með tálgun eða skógarnytjar, þannig 
að þar þurfti að byrja nánast frá grunni.  

⇒ Breytingar í umhverfi t.d.þegar land var tekið undir íbúðarhúsnæði þar sem byrjað 
var að vinna við skýli 

 
Möguleikar til þróunar 

⇒ Mikilvægt er að tryggja góða aðstoð við að koma upp aðstöðu í grenndarskógi -  
Samvinna við Skógræktina  

⇒ Góð verkleg námskeið fyrir kennara eru grundvallaratriði til að vel gangi 
⇒ Leita eftir samstarfi við foreldra 
⇒ Mikilvægt að setja verkefnið inn í gátlista um gerð bekkjarnámskráa svo að örugglega 

sé gert ráð fyrir því jafnt og þétt í öllum bekkjum og öllum námsgreinum 
⇒ Skógurinn nýttur á nýstárlegan hátt sem uppspretta fyrir hluta af prófi 
⇒ Að meta skógarverkefni með formlegum hætti 
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6. Kleppjárnsreykjaskóli 
 
Frá því að LÍS-verkefnið hófst hafa Andakílsskóli á Hvanneyri og Kleppjárnsreykjaskóli 
verið sameinaðir í einn skóla. Sameiningin átti sér stað á miðjum tíma LÍS-verkefnisins, þ.e. 
sumarið 2005 og fékk skólinn þá heitið Grunnskóli Borgarfjarðarsveitar. Við sveitarstjórnar-
kosningar vorið 2006 sameinaðist Borgarfjarðarsveit  sveitarfélaginu Borgarbyggð og ber 
skólinn nú heitið Grunnskóli Borgarfjarðar. Á báðum starfsstöðvum skólans var haldið 
áfram að þróa verkefnið eins og um tvo skóla væri að ræða, eins og samingur við skólana 
kvað á um.  

 
Upphafið 

Á aðventuhátíð þann 15. desember 2003 þar sem ljós voru tendruð á jólatré í skólaportinu 
var skrifað undir samning sem markar upphaf verkefnisins í skólanum.  
 
Samstarf við Skógræktina og grenndarsamfélagið 

Gert var samkomulag við Kvenfélag Reykdæla  um afnot skólans af skógarreit félagsins í 
landi Deildartungu. Kvenfélagið heimilaði skólanum að nýta reitinn fyrir grenndarskóg 
skólans í tengslum við skipulagða skólafræðslu í verkefninu. Skólinn tekur að sér að hirða 
skóginn og grisja og gera hann þannig úr garði að hann megi nýta í skólastarfi. Ennfremur 
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fékk skólinn land til ræktunar á svonefndu Læknistúni í grennd við skólann en þar er 
fyrirhugað að koma upp útisvæði til náms og kennslu. 
 
Borgarfjarðarsveit afhenti nemendum skólans túnið til að nema land til skógræktar og fól 
vorið 2004 nemendum 8. og 9. bekkjar að hanna tillögur að skipulagi skólalóðarinnar, sem 
landslagsarkitekt tók tillit til við hönnun skólalóðar. Við undirbúning þeirra vinnu fræddust 
nemendur skólans hjá nemendum á umhverfis- og skipulagsbraut Landbúnaðarháskólans á 
Hvanneyri. Nemendur hafa heimsótt garðyrkju- og skógarbændur í nágrenni skólans og 
kynnt sér sögu skógræktar á heimareitum við bæina. Þá hafa fyrirtæki í héraðinu styrkt 
verkefnið en Kaupfélag Borgfirðinga gaf ljós á jólatré fyrir upphafshátíð verkefnisins í 
desember 2003 og Sparisjóður Mýrasýslu hefur gefið tré.  
 
Skógrækt ríkisins hefur haft milligöngu um útvegun efnis til skreytinga innan húss og við 
gerð útiskýla á skólalóðum. Við upphaf verkefnisins gaf Skógrækt ríkisins skólanum bekki úr 
trjábolum. 
 
Vesturlandsskógar hafa aðstoðað skólann með faglegri ráðgjöf, t.d. útvegað loftmyndir af 
skógarreitum. Á upphafshátíð 15. desember 2003 gaf Skógræktin í Skorradal jólatré og Birgir 
Hauksson skógarvörður færði skólanum veðurmæli að gjöf. Hann hefur líka aðstoðað við 
grisjun sem nemendur og kennarar hafa unnið að og haft milligöngu um útvegun á efnivið til 
gerðar útiskýlis og fyrir nemendur til að vinna með. 
 
Kennarar telja að þátttaka í verkefninu hafi auðgað skólastarfið og að skólasamfélagið hafi 
notið góðs af leiðbeiningum fagmanna. 
 
Aðstaða og búnaður 
Á Læknistúni er fyrirhugað að rækta skóg og koma upp útisvæði til náms og kennslu. 
Bygging útiskýlis hófst á skólalóðinni og hafur verið unnið úr því efni sem tiltækt hefur verið 
og tími leyft. Vorið 2006 var það flutt á Læknistúnið, en eftir er að ljúka við gerð þess.  
Vorið 2004 gerðu nemendur eldstæði á skólalóðinni og á vordögum 2006 annað stærra á 
Læknistúninu. Haustið 2006 meta kennarar stöðuna þannig að þó að starfið hafi staðið í þrjú 
ár taki lengri tíma að festa verkefnið í sessi. Það þurfi að ljúka við að bæta aðstöðu til 
útikennslu á skólalóð, ljúka við gerð skýlis  á Læknistúni, koma upp betri aðstöðu við 
skólann á Kleppjárnsreykjum, með skýli, borðum og sætum, gróðursetja þurfi stærri tré við 
skólann til að árangur sjáist fyrr og aðstaðan verði nýtt við sem flest tækifæri. 

 
Námskeið fyrir kennara 
Allir kennarar hafa fengið sömu grundvallarnámskeið um umgengni við skóga, skógarhirðu 
og skógarnytjar. Námskeiðin hafa verið haldin fyrir starfsfólk í Andakílsskóla og 
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Kleppjárnsreykjaskóla í sameiningu. Þar hafa skólarnir notið góðs af leiðbeiningum 
fagmanna hjá Skógrækt ríkisins, Vesturlandsskógum og Landbúnaðarháskólanum á 
Hvanneyri. Sjá yfirlit í töflu hér fyrir neðan. Í upphafi sóttu  allir kennarar á 
Kleppjárnsreykjum námskeið í söguaðferðinni og var gerð tilraun til að flétta 
skógarverkefnið inn í hana. 
 
Námskeiðin hafa gefið kennurum sjálfstraust til þess að grípa til tálguverkefna og ýmissa 
smærri útikennsluverkefna á skólalóðinni.  Auk þess hafa kennarar ýmist einir með bekk eða 
í samstarfi við aðra kennara og bekki farið í grenndarskóginn unnið og leikið sér, ýmist í 
lengri eða skemmri ferðir. Námskeið í söguaðferðinni við upphaf verkefnisins hefur skilað 
sér í því að kennarar grípa til þessarar kennsluaðferðar í smærri og stærri verkefnum og 
samþætting námsgreina hefur aukist innan skólans frá því að þátttaka í verkefninu hófst.  
Í mati kennara haustið 2006 kemur fram að endurmenntunaráætlun skólans þurfi að taka 
mið af þróunarverkefninu og nýjum starfsmönnum sem bæst hafa í hópinn.  
 
Námskeið – yfirlit 
Námskeið Dags. Inntak Leiðbeinendur Þátttakendur 
Lesið í 
skóginn  

24. ágúst  
2004 

Kynning á LÍS og tálgun. Ólafur Oddsson Allir kennarar 
Kleppjárns-
reykjaskóla 

Tálgu-
námskeið 

 
19. sept. 
2004 
kl. 13-17 

Grunnatriði í tálgutækni og  
ferskum viðarnytjum og 
möguleikar á nýtingu í 
skólastarfi.  

Ólafur Oddsson Allir starfsmenn 
Andakíls- og 
Kleppjárns-
reykjaskóla 

Grisjun og 
umhirða. 

16. janúar 
2004 

Ráðgjöf við fyrirhugaða 
grisjun og umönnun 
grenndarskógarins (reits 
Kvenfélags Reykdæla) 

Ólafur Oddsson og Birgir 
Hauksson skógarvörður 

Allir kennarar 
Kleppjárns-
reykjaskóla 

Skógar-
fræðsla 

20. ágúst 
2004 

Skógarhirða, kennarar læra 
að klippa tré og snyrta.  
Upplifanir og sköpun í 
skógi.  
Mælingar í skógi. 
Fræsöfnun, sáning, 
græðlingarækt og 
skógarvistfræði. 

Birgir Hauksson, skógar-
vörður, Friðrik Aspelund 
skógfræðingur og kennari 
við Landbúnaðar-
háskólann á Hvanneyri, 
Sigurður Freyr starfs-
maður Vesturlandsskóga 
og Ólafur Oddsson. 

Allir kennarar í 
Andakílsskóla og 
Kleppjárns-
reykjaskóla  
u.þ.b. 22 

 

Verkefnisstjórn, samvinna kennara og verkaskipting 

Í stýrihóp sitja kennarar með mismunandi þekkingu og reynslu. Í upphafi voru þar kennari í 
upplýsingamennt, sérkennari, smíðakennari (sem jafnframt er umsjónarkennari á yngsta 
stigi), textílkennari, umsjónarkennari á miðstigi, fagkennari með þjóðfræðimenntun og 
aðstoðarskólastjóri sem er líffræðingur. Haustið 2004  bættust umsjónarkennari á miðstigi í 
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hópinn, en hann  var á þeim tíma í skógarnytja- og landbúnaðarnámi á Hvanneyri og 
umsjónarkennari á unglingastigi sem er líffræðingur. Vegna breytinga á kennarahópnum urðu 
nokkrar  breytingar á samsetningu hópsins, en þrír kennarar áttu sæti í stýrihópnum allt 
tímabilið.  Hópurinn hefur lagt línurnar og kennarahópurinn séð um framkvæmdina. 
Aðstoðarskólastjóri hefur  alltaf  átt sæti í stýrihóp verkefnisins og því verið bein tenging við 
stjórnun skólans.  Skólastjóri hefur ávallt stutt verkefnið af alefli og lagt sitt að mörkum til 
þess að það megi ganga upp. Með því að leggja ómælda vinnu í skipulag þemadaga hefur 
tekist að fella starfið að vinnutímarömmum kennara.   
 
Allir kennarar skólans taka þátt í verkefninu með einum eða öðrum hætti, bæði með umsjón 
með þemaverkefni söguaðferðarinnar og verkstæðum af ýmsum toga.  Kennarar hafa unnið 
saman söguramma samkvæmt söguaðferðinni í kennslu eftir námstigi nemenda og tengdu 
verkefnin við námsgreinar og markmið aðalnámskrár. 
 
Kennarar og nemendur hafa unnið við að laga til í skóginum, við grisjun, girðingavinnu og 
stígagerð. Efni sem til fellur við grisjun er safnað til að nota í húsgagnagerð fyrir nemendur í 
smíðum. 
 
Kennarar hafa útbúið ýmis verkefni, gert á þeim lýsingar og tengt þau markmiðum.  Hins 
vegar á skólinn eftir að taka saman yfirlit yfir öll verkefnin sem hafa orðið til á tímabilinu og 
eftir er að fara yfir það hvað af þessum verkefnum eigi að verða árviss og e.t.v. tilheyra 
ákveðnum árgöngum/bekkjum 
 
Formlegt mat hefur verið lagt fyrir kennara í lok skólaárs öll árin. Eftir hverja matslotu hefur 
verið fundað um niðurstöður og skipulag framhalds byggt á því. Vorið 2006 fór fram 
forprófun á mati á viðhorfum kennara á Kleppjárnsreykjum og Hvanneyri.  Í heild mældust 
viðhorf til LÍS-verkefnisins á Kleppjárnsreykjum og Hvanneyri jákvæð og samstaða var um 
að vilja halda áfram að þróa útikennslu á báðum stöðum. 
 
Skólinn hefur ekki haft samstarf við aðra skóla hvorki hérlendis né erlendis um verkefnið.  
Markvisst var gengið út frá því að þátttökuskólarnir yrðu ekki í samstarfi um verkefnið, til 
þess að sem fjölbreyttust verkefni yrðu til í heildina.  Kennarar frá Varmalandi komu þó í 
heimsókn að Kleppjárnsreykjum og kynntu sér hvernig verkefnið fór af stað í skólanum. 
Tveir kennarar höfðu skömmu áður farið á námskeið til Danmerkur í söguaðferðinni, sem 
varð hvati að því hvernig skólinn ákvað að nálgast viðfangsefnið í upphafi. 
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Verkefni nemenda og tengsl þeirra við námsgreinar 

 

Skólaárið 2003 – 2004 
Nemendur tóku þátt í athöfn við formlegt upphaf verkefnisins í desember. Ljós voru 
tendruð á jólatré í skólaportinu en nemendur höfðu unnið jólakúlur úr mislitum ullarflóka og 
skreytt tréð.   
 
Dagana 19. febrúar til 4. mars 2004 var stundaskrá skólans var brotin upp í tvær vikur og 
kennsluaðferðum söguaðferðarinnar beitt við fjölbreytt verkefni. Nemendur 1.– 4. bekkjar 
unnu með söguna Tréð hans Lenna litla og sýndu leikritið á uppskeruhátíðinni, nemendur 
5.– 7. bekkjar settu sig í spor landnámsmanna, 5. bekkingar í spor þeirra sem tóku sig upp og 
fluttu til Íslands, 6. og 7. bekkur settu sig í spor fyrstu kynslóða landnema á Íslandi.  
Nemendur 8. og 9. bekkjar settu sig í spor landslagsarkitekta, efnt var til samkeppni milli 
tveggja auglýsingastofa um hönnun á skólalóð og Læknistúni fyrir atbeina sveitarstjórnar sem 
sendi nemendum bréf með beiðni um hönnunina. Nemendur 10. bekkjar unnu með 
Hellismannasögu og gerðu um hana stuttmynd sem þeir  unnu frá upphafi til enda.   
 
Samhliða vinnu með söguaðferðina unnu allir nemendur á verkstæðum tengdum skógum og 
skógarnytjum. Afrakstur allra nemendanna var sýndur á mikilli uppskeruhátíð við lok 
þemadaganna.  Yngstu nemendurnir sýndu leikrit, nemendur miðstigs héldu kynningar á 
aðstæðum landnámsmanna og arkitektastofurnar kynntu líkön sín og tillögur að hönnun á 
skólalóðinni.  Að endingu sýndu nemendur 10. bekkjar mynd sína um Hellismannasögu. 
Mjög vel gekk að samþætta námsgreinar og flétta skógarverkefnið inn í vinnu nemenda 1.– 9. 
bekkjar, síst hjá nemendum 10. bekkjar, þar var megináherslan á söguaðferðina og 
íslenskukennslu, m.t.t. þess að liðið  var á skólaárið og stutt í námsmat vorsins.   
 
Nemendur hafa ásamt kennurum sínum unnið við að laga til í skóginum, gert stíga og lagað 
girðingar. Nemendur hafa unnið við að fletta berki af trjám sem hafa verið felld og á að nýta 
viðinn í smíðakennslu í skólanum. Að loknum prófum í maí voru haldnir vordagar í skógi og 
á skólalóð þar sem nemendur tóku til, reyttu frá og hirtu um trjágróður á skólalóðinni, settu 
áburð á yngri plöntur og snyrtu limgerði. Á einum stórum skógardegi um vorið tóku allir 
nemendur skólans þátt í vinnu í grenndarskóginum og unnu við stígagerð, felldu tré í rjóðri, 
smíðuðu bekki og tálguðu í tré og síðan voru grillaðir hamborgarar. 
 

Skólaárið 2004 – 2005 
Í útivistarviku 6. – 10. september 2004 unnu nemendur skógartengd verkefni í fjóra daga þar 
sem allir nemendur skólans tóku þátt í margvíslegum verkefnum, skipt niður eftir 
skólastigum. Nemendur á yngsta stigi fóru í grenndarskóginn og teiknuðu myndir af trjám, 
máluðu og mótuðu í leir, sömdu ljóð og fóru í leiki. Nemendur í 6. bekk unnu þverfagleg 
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verkefni tengd íslensku, stærðfræði og trjágreiningu á skólalóðinni og í grenndarskóginum, 
kveiktu eld og bökuðu brauð. Nemendur í 7. bekk endurgerðu eldstæði á skólalóðinni, 
bökuðu brauð, unnu að trjágreiningu, laufsöfnun, mælingum, talningu, leystu 
stærðfræðiþrautir og fóru í leiki. Nemendur á unglingastigi heimsóttu gróna skógarreiti heima 
við bæi í Reykholtsdal og Hálsasveit og fræddust hjá bændum um þess skógrækt. Þeir kynntu 
síðan niðurstöður í grenndarskóginum við Deildartungu.  
 

Í desember tóku nemendur þátt í að gróðursetja stór reynitré í skólaportinu, gjöf frá Ólafi 
Oddssyni verkefnisstjóra. 
 
Á þemadögum í febrúar notuðu nemendur efnivið úr skógi til að búa til ýmsa muni. Þeir 
brenndu merkingar á kennslustofum og salarkynnum  í lerkisneiðar og bjuggu til klukkur til 
að setja í skólastofurnar. Munir og hugverk nemenda voru kynnt á fjölskylduskemmtun við 
lok þemadaganna. Í formlegu mati kennara kemur fram að skógarnytjar njóti mikilla vinsælda 
meðal nemenda, sérstaklega tálgun og sköpun smíðisgripa úr ferskviði og hefur sú vinna náð 
að festast í sessi í skólanum. 
 
Í júní var Læknistúnið vígt í blíðskaparveðri, allir nemendur skólans unnu í fyrstu að 
gróðursetningu þar en síðan var farið í grenndarskóginn í Kvenfélagslundinum og unnið að 
stígagerð og hreinsun. 
 
Skólaárið 2005 – 2006 
Formleg vinna með þátttöku allra nemenda fór eingöngu fram á vordögum að loknum 
prófum í maí.  Unnið var að stígagerð og plöntun á Læknistúni og stígagerð og umhirðu í 
Kvenfélagsreit. Þá fengust nemendur við tálgun og afberkingu efnis til húsgagnagerðar síðar 
og unnu eldivið til nota á haustdögum.  Auk þessa gripu ýmsir kennarar til smærri tálgu- og 
skógarverkefna yfir veturinn sem byggði á reynslu fyrri ára. 
 
Námsmat 
Fyrsta vorið héldu nemendur ferilmöppu yfir verkefni sín á vetrinum. Um vorið fengu 
nemendur sérstakt vitnisburðarblað skólans með mati á vinnu í verkefninu, bæði með 
vinnueinkunn og umsögn.  Eftir það hafa nemendur fengið vinnueinkunn á vitnisburðarblað 
sitt að vori og umsögn um þátttöku í verkefninu. Verkefni nemenda unnin í tengslum við 
verkefnið eru varðveitt í skólanum. Um er að ræða m.a. stafrænar myndir, myndbönd og 
blaðið Blaðlýs, sem gefið hefur verið út innan skólans,  í tengslum við verkefnið. 
 
Mat nemenda 

Formlegt mat á verkefninu meðal allra nemenda og kennara fór fram í lok skólaárs öll þrjú 
árin þ.e. 2004, 2005 og 2006. Lagðar voru spurningar fyrir nemendur og kennara, og unnið 
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úr niðurstöðum. Opnar spurningar voru skráðar niður orðrétt og flokkaðar. Við 
skipulagningu á framhaldi verkefnisins skólaárið 2004– 2005 var stuðst við niðurstöður 
matsins frá vorinu. Vorið 2005 var sami spurningalisti lagður fyrir nemendur og notaður var 
vorið 2004, og vorið 2006 var endurbættur spurningalisti lagður fyrir bæði nemendur og 
kennara. Yfirgnæfandi meirihluti nemenda hefur ánægju af starfinu og getur hugsað sér að 
vinna svipuð verkefni áfram. 
 
Foreldrasamstarf 
Formlegt mat á viðhorfum foreldra til verkefnisins hefur ekki farið fram, en birtist í 
jákvæðum viðbrögðum þeirra við uppskeruhátíðum, sýningum og verkefnum nemenda  og í 
daglegum samskiptum við skólann s.s. í foreldraviðtölum umsjónarkennara.   
 
Mat  

Hér á eftir eru dregin fram atriði sem koma fram í lýsingunni sem virðast endurspegla 
styrkleika og veikleika í framkvæmd verkefnisins. Einnig er bent á ýmis atriði  í ytra 
umhverfinu sem truflað hafa framgang verkefnisins og ekki hefur verið í valdi 
verkefnisstjórnar að ráða við. Loks eru nefndir þættir sem beina athygli að möguleikum 
til frekari þróunar verkefnisins.  
 
Styrkleikar 

⇒ Formlegt mat hefur verið lagt fyrir kennara í lok skólaárs öll árin og eftir hverja 
matslotu hefur verið fundað um niðurstöður og skipulag framhalds byggt á því 

⇒ Fyrsta vorið héldu nemendur ferilmöppu yfir verkefni sín á vetrinum.  Um vorið 
fengu nemendur sérstakt vitnisburðarblað skólans með mati á vinnu í verkefninu, 
bæði með vinnueinkunn og umsögn.  Eftir það hafa nemendur fengið vinnueinkunn 
á vitnisburðarblað sitt að vori og umsögn um þátttöku í verkefninu   

⇒ Strax í upphafi mikil samvinna og samstaða meðal allra kennara við undirbúning og 
framkvæmd verkefnisins 

⇒ Verkefnið hefur tengst vel áherslum skólans varðandi útinám og umhverfisfræðslu  
⇒ Kennarar telja að skógarnytjar njóti mikilla vinsælda meðal nemenda, sérstaklega 

tálgun og sköpun smíðisgripa úr ferskviði og hefur sú vinna náð að festast í sessi í 
skólanum 

⇒ Kennarar eru sammála um að verkefnið hafi aukið umræðu um kennsluaðferðir og 
kennsluhætti, fjölbreyttari kennsluhættir styrkst og samvinna kennara aukist 

⇒ Í síauknum mæli eru námsgreinar samþættar gegnum útivinnu og skógarverkefnið 
fléttað inn í vinnu nemenda sem skipulögð hefur verið með kennsluaðferðum 
söguaðferðarinnar  
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⇒ Námskeið í söguaðferðinni við upphaf verkefnisins hefur skilað sér í því að kennarar 
grípa til þessarar kennsluaðferðar í smærri og stærri verkefnum og samþætting 
námsgreina hefur aukist innan skólans frá því að þátttaka í verkefninu hófst 

⇒ Kennarar eru sagðir búa vel að sameiginlegri reynslu og þekkingu á viðfangsefninu 
sem ýtir undir frekara samstarf, verkefnið hefur með þeim hætti aukið faglega 
umræðu innan kennarahópsins  

⇒ Vinnubrögð verkefnisins eru að festast í sessi, með útivinnu á haustin, mismunandi 
verkefnum úti og inni yfir veturinn og árleg vorverk við skógrækt á vordögum 

⇒ Útikennsla hefur eflst á tímabilinu og kennarar eru óhræddari við að brydda upp á 
nýjungum 

 

Veikleikar 

⇒ Skólinn á eftir að taka saman yfirlit yfir öll verkefnin sem hafa orðið til á tímabilinu 
og eftir er að fara yfir það hvað af þessum verkefnum eigi að verða árviss og e.t.v. 
tilheyra ákveðnum árgöngum 

⇒ Það hefur haft nokkur hamlandi áhrif hve langan tíma tók að útvega verkfæri til 
skógarnytjanna og kennarar hefðu gjarnan viljað fá fleiri námskeið, s.s. um gerð 
húsgagna, hljóðfæra, körfugerð o.fl. 

 
Þættir sem hafa truflað framgang verkefnisins 

⇒ Á þriðja ári þróunarverkefnisins fór formleg vinna með þátttöku allra nemenda 
eingöngu fram á vordögum að loknum prófum í maí.  Aðstoðarskólastjóri sem leiddi 
stýrihóp verkefnisins frá áramótum 2003-2004 fór í ársleyfi sumarið 2005.  Það tók 
nýjan aðstoðarskólastjóra nokkurn tíma til að setja sig inn í verkefnið og e.t.v. má 
gera ráð fyrir því að það hafi haft nokkur áhrif.   

⇒ Mestu röskunina má þó rekja til þess að sumarið 2005 voru Andakílsskóli á 
Hvanneyri og Kleppjárnsreykjaskóli sameinaðir í einn skóla.  Af hálfu sveitarstjórnar 
var sameiningarferlinu ætlað að ganga hratt fyrir sig og útheimti því mikla orku bæði 
stjórnenda og kennara.  Hins vegar var ákveðið að báðar starfsstöðvar héldu áfram 
þróunarstarfi sínu innan LÍS-verkefnisins eins og um tvo skóla væri að ræða út 
samningstíma verkefnisins. 

⇒ Segja má að núverandi kjarasamningar standi verkefnum á borð við LÍS fyrir þrifum.  
Óþarflega mikil orka fer í skipulag starfsins þegar kennarar eru ýmist í fullu eða 
hlutastarfi og vinnutímarammi þeirra er með ólíkum hætti.   
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Möguleikar til þróunar 

⇒ Samstarfið við Skógræktina hefur verið mikilvægt og kennarar álíta að verkefnið þurfi 
á frekari stuðningi þaðan að halda bæði við uppbyggingu aðstöðu og fagþekkingu á 
skógrækt og umgengni við skóginn 

⇒ Kennarar telja sig þurfa fleiri námskeið og að bjóða þyrfti upp á mismunandi 
námskeið t.d. kynna sér gerð hljóðfæra, húsganga, körfugerð o.fl.   

⇒ Líklega er farsælla að kennarar flétti útikennsluna inn í starfið hjá sér einir eða í 
samstarfi við þá sem þeir helst kjósa vegna þess hversu flókið er að koma 
verkefnunum fyrir á stundaskrá.  Stjórnendur hafa þá meira svigrúm til að styðja við 
þá í starfi með öðrum hætti s.s. aðstoð við undirbúning og framkvæmd verkefna 
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7. Laugarnesskóli 
 
Upphafið 

Gengið var frá samkomulagi um þátttöku skólans í verkefninu í framhaldi af tálgunámskeiði 
sem Guðmundur Magnússon og Ólafur Oddsson héldu í skólanum í ágúst 2003. Skrifað var 
undir samning 23. janúar 2004 við athöfn úti á skólalóð sem allir nemendur og starfsmenn 
tóku þátt í. Löng hefð er fyrir skógræktarstarfi í Laugarnesskóla. Þar var haldinn fundur þann 
20. febrúar 2004 þar sem fulltrúar allra samstarfsaðila í Lesið í skóginn verkefninu hittust 
fyrst. Við það tækifæri var 50 ára skógræktarstarf í skólanum kynnt.  
 
Samstarf við Skógrækt ríkisins og grenndarsamfélagið 
Gerður var samningur við Kennarafélag Laugarnesskóla sem er landeigandi Katlagils í 
Mosfellsdal um afnot af skóginum fyrir grenndarskóg  í verkefninu. Vegna nágrennis skólans 
við ræktun og garða í Laugardalnum var strax í upphafi að því stefnt að hafa gott samstarf 
við þá sem þar starfa. Í tengslum við verkefnið var áformað að leita aðstoðar við að koma í 
framkvæmd breytingum á skólalóð en enginn aðili nefndur í því sambandi.  
Skólinn hefur notið ráðgjafar Ólafs Sæmundsen sem er tengiliður skólans hjá Skógrækt 
ríkisins og Ólafs Oddssonar verkefnisstjóra sem líka hefur kennt á námskeiðum í tengslum 
við verkefnið. 
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Aðstaða og búnaður 
Í Katlagili var við upphaf verkefnisins til staðar hús,  en borð og bekki smíðuðu kennarar  á 
námskeiði hjá Ólafi Oddsyni í tengslum við verkefnið Lesið í skóginn. Viðarmiðlun 
Skógræktar ríkisins hefur unnið heilmikið efni úr skóginum eftir grisjun sem er tiltækt. Bæta 
þarf aðstöðu á skólalóðinni. Þar þarf að smíða grindur og koma upp eldstæði. Í Katlagili þarf 
að byggja skýli með eldstæði og  fjölga bekkjum og borðum. Í júní 2004 gekk verkefnisstjórn 
Laugarnesskóla um Katlagilssvæðið ásamt Ólafi Sæmundsen skógarráðgjafa skólans frá 
Skógrækt ríkisins og metið var hvað gera þyrfti svo hægt sé að nýta svæðið sem 
grenndarskóg fyrir skólann. Metið var svo að þörf væri á að skipuleggja svæðið í heild með 
tilliti til nýtingar við kennslu. Gera þarf áætlun um skógarhirðu og nýræktun. Umræða um 
þetta skipulag hefur farið fram í kennarahópnum. Hugmyndir hafa verið settar fram en 
endanlegt skipulag liggur ekki fyrir. Til að ljúka vinnu við framtíðarskipulag svæðisins 
þurfum við áfram ráðgjöf sérfræðinga. Verkefnastjóri Skógræktarinnar kannaði stöðu 
verkfæra og búnaðar til skógarvinnu í febrúar 2004 og sendi skólanum til baka yfirlit yfir 
stöðuna og hvaða verkfæraeign væri æskileg. Ljóst að bæta þarf verkfærakost. 
 
Námskeið fyrir kennara 
Kennarar hafa fengið tvö námskeið sem skipulögð hafa verið í samvinnu við Skógrækt 
ríkisins. Þessi námskeið hafa aukið fjölbreytni verkefna og viðfangsefna. Ný vídd hefur 
komið inn í vinnu nemenda í Katlagili með aukinni áherslu á nýtingu skógarins og afurða 
hans. Einnig er nú lögð meiri áhersla á uppbyggingu svæðisins í vinnu með nemendum. 
Afstaða starfsfólks til námsferða í Katlagil er jákvæðari eftir námskeiðin og ferðirnar eru 
markvissari. 
 

Námskeið – yfirlit  
Námskeið Dagsetning  Inntak Leiðbeinendur Þáttt. 
Lesið í skóginn 
– tálgað í tré 

Ágúst 2003 Þáttt. tálga gripi og æfa 
hnífsbrögð. 
Kynning á LÍS 

Guðmundur Magnússon 
Ólafur Oddsson 

u.þ.b. 40 

LÍS-námskeið 
(2) 
 

16. ágúst 2004 Skógarhirða með handverkfærum
Mælingar í skógi,  
Ferskar viðarnytjar og 
tálgutækni, 
Fræsöfnun, geymsla og sáning, 
græðlingarækt LÍS-verkefnið – 
hugmyndafræði og áherslur 
Saga og starf í Katlagili 
Kennslufræði útináms 

Umsjón og skipulag: 
Ólafur Oddsson 
Guðrún Ásbjörnsdóttir 
Helgi Grímsson 
Rúna Garðarsdóttir 
Leiðbeinendur auk þeirra: 
Steinunn Reynisdóttir 
Óskar Baldursson 
Helgi Grímsson 
Sigríður Vigfúsdóttir  
Stefán Bergmann 

44 skiluðu 
mati 
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Verkefnisstjórn, samvinna kennara og verkaskipting 
Stýrihópurinn var í upphafi skipaður skólastjóranum og 4 kennurum, smíðakennara (Rúna 
Björg Garðarsdóttir) textílkennara, (Sigríður Vigfúsdóttir) og tveimur umsjónarkennurum 
(Herdís Sveinsdóttir og Guðrún Ásbjörnsdóttir sem er formaður).  
Þrír skólastjórar hafa starfað við skólann á tímabilinu.  
 
Í upphafi verkefnis, í apríl 2004 var öllum kennurum skólans skipað í þróunarhópa til að 
vinna að ýmsum verkefnum sem tengjast skógarskólanum. Þar er um að ræða skipulag 
skólalóðar, tengsl við Laugardalinn, verkefni í Katlagili o.s.frv. Hóparnir munu kalla til sín 
sérfræðinga eftir þörfum – nefndir eru Ólafur Oddsson og Ólafur Sæmundsson sem er 
tengiliður skólans hjá Skógræktinni. 
 
Í framhaldi af þessari vinnu voru ýmis verkefni unnin með nemendum skólans í þemaviku í 
maí 2005. Verkefnin voru ýmist unnin á skólalóð, í Laugardalnum eða í Katlagili 
 
Skólaárið 2004 – 2005 lögðu  kennarar mikla vinnu í það að aðlaga LÍS-verkefnið að 
verkefnamöppum sem til voru vegna starfs í Katlagili og þar með sé hafinn nýr kafli í 50 ára 
starfssögu Katlagils.  
 
Sá hópur sem sá um endurskoðun verkefnamöppunnar fór yfir þau verkefni sem þar voru til, 
endurskoðaði og flokkaði. Einhver verkefni bættust við og leitað var í leikjabanka eftir 
verkefnum t.d. víkingaleikjum. Hópurinn sem huga skyldi að skólalóðinni fór í heimsóknir í 
aðra skóla til að skoða skipulag skólalóða, og velti fyrir sér möguleikum með því að skoða  
teikningar af lóð Laugarnesskólans. Ætlunin er að hún verði endurskipulögð með tilliti til 
verkefnisins Lesið í skóginn og að þar komi útikennslustofa. Þá á einnig að gróðursetja í 
samræmi við þarfir verkefnisins með fjölbreyttum tegundum.  
Hópurinn sem var með Laugardalinn fór yfir hvernig nýta mætti frekar nálægðin við dalinn 
og þann gróður sem þar er s.s. með plöntuskoðun og -greiningu. Tveir hópar unnu með 
Katlagil sem er um100 hektara land. Annars vegar var farið yfir skipulagið á staðnum og velt 
fyrir sér hvernig mætti skipuleggja vinnuna þar. Farið var yfir örnefni í Katlagili og á 
þemadögunum útbjuggu nemendur skilti sem sett voru upp víða um svæðið. Þá voru einnig 
gerðar áætlanir um hvar setja skyldi niður leiktæki, hvar ætti að gróðursetja og grisja o.fl.  Það 
er gróðursett á hverju ári en þó ekki meiningin að fylla allt af trjám.  
 

Verkefni nemenda og tengsl þeirra við námsgreinar 
Með þátttöku Laugarnesskóla í LÍS-verkefninu var það sett á stefnuskrá að leggja ríka áherslu 
á fræðslu um skóga og vinnu í skógi. Valin var sú leið að setja nýja námsgrein í list- og 
verkgreinum Lesið í skóginn inn á stundaskrá skólans. Þar er nemendum kennd tálgun og 
unnir ýmsir gripir úr skógarnytjum ýmist af skólalóð eða úr Katlagili. Einnig er fjallað um 
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skógrækt og grisjun og nemendur læra um helstu trjátegundir. Greinin er á stundaskrá allan 
veturinn í 5. og 6. bekk, kennd í lotukerfi eins og aðrar list- og verkgreinar. Þannig hefur það 
verið síðan skólinn varð formlega þátttakandi í verkefninu Lesið í skóginn. 
 
Sem dæmi um viðfangsefni nemenda má nefna að nemendur í 4 bekk hafa safnað fræi og 
náð í ber af ýmsum trjátegundum í hverfinu, hreinsað þau og tekið fræin tekin úr þeim og 
þurrkað. Þetta verkefni féll vel að námsefni í náttúrfræði.  Nemendur í 4. bekk hafa líka 
fengist við að tálga fugla úr efni sem fékkst á skólalóðinni.   
 
Nemendur eiga að geta haft áhrif á hvernig vinnu þeirra við námið verður háttað. Könnun 
var því lögð fyrir nemendur í upphafi þar sem kynnt voru 5 verkefni sem nemendur gátu 
valið um að leysa:  

1. Hvað veist þú um skóga og skógrækt?  
2. Hvað langar þig að læra um skóga og lífið í skóginum?  
3. Hvernig verkefni vilt þú vinna í skóginum, um lífið í skóginum og úr efnivið 

skógarins?  
4. Hvað finnst þér skemmtilegt að gera í skógi? – Semdu ljóð eða sögu um skóginn eða 

Katlagil – Teiknaðu mynd um skóginn eða Katlagil.  
5. Fyrirhugað er að breyta skólalóðinni, t.d. gróðursetja fleiri tré til skjóls, skrauts og 

nytja og tengja hana þannig við skógarverkefnið og Katlagil. Hvernig sérð þú þessar 
breytingar fyrir þér? Segðu frá eða teiknaðu mynd af þinni draumaskólalóð.  

 
Niðurstöður úr þessari könnun voru nýttar til að  skipuleggja þemaviku vorsins 2005 þar sem 
allir nemendur fóru í Katlagil en nemendur lögðu áherslu á að fá að fara oftar í þangað og 
vinna meira þar. Þarna vann einn hópur nemenda við að setja bakkaplöntur í poka til að 
undirbúa þær undir gróðursetningu síðar. Að því búnu fór hópurinn í leiki og söng. Hópur 
nemenda var að undirbúa stígagerð með því að saga, klippa og bera burtu greinar úr 
stígastæðum. Einn hópur vann við að brúa skurð og annar við að gera skilti til að merkja 
einstök svæði. Einn hópur var að tálga, negla og líma úr skógarefnivið, annar var að búa til 
þrautabraut úr efni úr skóginum auk aðfengis efnis. Hópur var í fjallgöngu og sumir bökuðu 
brauð við opinn eld. 
 
Námsmat 
Gögn um vinnu nemenda hafa ekki verið tekin saman en afraksturinn er í vinnubókum 
þeirra. Lesið í skóginn er á stundaskrá nemenda í 5. og 6. bekk og kennd sem ein af list og 
verkgreinunum. Það er metið á sama hátt og aðrar slíkar greinar, þ.e. færni, sjálfstæði í vinnu, 
vinnubrögð og almenn framkoma er metin jafnóðum. Þá erum einnig verið að þróa sjálfsmat 
sem er spennandi kostur í námsmati. 
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Mat nemenda 
Ekki kemur fram að viðhorf nemenda til verkefnisins hafi verið könnuð nema í upphafi. 
 
Foreldrasamstarf 

Foreldrasamfélagið samþykkir verkefnið og hefur styrkt það með peningaupphæð sem nýta á 
til að smíða bekki ofl til notkunar á skólalóð og í skólanum. 
 
Mat  

Hér á eftir eru dregin fram atriði sem koma fram í lýsingunni sem virðast endurspegla 
styrkleika og veikleika í framkvæmd verkefnisins. Einnig er bent á ýmis atriði  í ytra 
umhverfinu sem truflað hafa framgang verkefnisins og ekki hefur verið í valdi 
verkefnisstjórnar að ráða við. Loks eru nefndir þættir sem beina athygli að möguleikum til 
frekari þróunar verkefnisins.  
 
Á uppgjörsfundi með kennurum Laugarnesskóla þar sem verkefnið var metið komu 
eftirfarandi atriði fram. Ólafur Oddsson verkefnisstjóri stýrði fundinum. Á fundinn voru 
boðaðir sérstaklega allir sem starfandi höfðu verið þegar verkefnið hófst og voru enn hjá 
okkur. 
 

Styrkleikar  

⇒ Að hafa átt Katlagil og þau verkefni sem þar hafa verið unnin gegnum tíðina er 
styrkleiki skólans í LÍS-verkefninu 

⇒ Vinna við að grisja þar og koma skóginum í nothæft ástand hefur þótt ánægjuleg 
⇒ Skógarfræðsla hefur tengst gróðursetningu, grisjun og nýtingu efniviðar úr skóginum 

í smíða- og föndurvinnu 
⇒ Þá hefur skógurinn haft gildi fyrir náttúrufræðikennslu, s.s. skoðun smádýralífs 
⇒ Útinám í nágrenninu og á skólalóð er komið fast á stundaskrá 
⇒ Ný námsgrein komin inn Lesið í skóginn þar sem tálgun er stór þáttur  
⇒ Skemmtileg námskeið fyrir starfsfólkið 
⇒ Nemendur vinna fjölbreytt og hagnýt, raunveruleg verkefni 
⇒ Verklegir þættir hafa verið meira í hávegum hafðir en ella 
⇒ Nemendur fylgjast með breytingum í náttúrunni (s.s. árstíðaskipti), sem tengist 

náttúrufræði og umhverfislæsi 
⇒ Nemendur blómstra í útivinnunni og nálgast námið á nýjan hátt 
⇒ Upplifunin er ríkur þáttur í útináminu  
⇒ Þemavikan vorið 2005, í Katlagili, Laugardalnum og á skólalóð heppnaðist vel, 

krakkarnir voru mjög virkir, jákvæðir og mikil ánægja var með þessa viku 
⇒ Foreldrasamfélagið samþykkir verkefnið og hefur styrkt það 
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Veikleikar 

⇒ Verkefni sem nemendur vinna þyrftu að vera sýnilegri fyrir alla 
⇒ Oft hefur verið erfitt að fá fjármagn frá skólanum t.d til að fá rútur til að komast í 

Katlagil, skólinn hefur greitt fyrir tvær ferðir á ári fyrir hvern bekk 
⇒ Þeir sem ekki eru með umsjón með bekkjum hafa lítil eða engin tengsl við verkefnið 
⇒ Ekki tókst að samþætta allar greinar inn í verkefnið 
⇒ Framkvæmd verkefnis byggir um of á frumkvæði einstakra kennara 

 

 

Þættir sem hafa truflað framgang verkefnisins 

⇒ Það kostar vinnu að halda verkefninu áfram, of mikið álag fyrir kennara að halda 
utan um fleiri en eitt þróunarverkefni 

⇒ Stýrihópurinn er orðinn fámennur, þarf fleira fólk í hann 
⇒ Skortur á umræðum innan skólans um það hvernig fólk vill halda áfram 
⇒ Ekki sinnt nógu vel að kynna verkefnið fyrir nýju starfsfólki 
⇒ Skógarverkefnið hefur vikið fyrir öðrum verkefnum  í kjölfar breyttrar áherslu 

stjórnenda  
⇒ Stjórnendur sem hafa ekki skilning aða áhuga á að verkefnið hafi forgang   

 

 

Möguleikar til þróunar 

⇒ Halda þarf áfram að halda námskeið fyrir starfsfólk til að vekja og viðhalda áhuga og 
auka fjölbreytni 

⇒ Við þurfum að halda áfram að stýra verkefnum skipulega; fleiri alvöru verkefni eins 
og unnin voru í þemavikunni 2005, fleiri hagnýt verkefni til að vinna í Katlagili. 

⇒ Auka tengsl milli kennslu í kennslustofu og útikennslu; mörg þeirra verkefna sem 
unnin eru í Katlagili mætti vinna á skólalóðinni, útikennslustofa á skólalóð opnar ný 
tækifæri svo og ný hönnun lóðar 

⇒ Hugsanlegt væri að ákveðið tímabil á hverju ári væri unnið sérstaklega með skóginn 
⇒ Grenndarskógur býður uppá ný tækifæri til náms þar sem kenna má nemendum að 

njóta kyrrðar, útsýnis, lyktar, augnabliksins; einnig:  ‘stýrt frelsi’ er gott; að tína ber, 
fjallganga, stífla og vaða í læknum 

⇒ Markmið skólans ætti að vera að nemendur brautskráðust ekki úr skólanum án þess 
að hafa unnið að einhverju sýnilegum verkefnum annaðhvort á skólalóð eða í 
Katlagili 

⇒ Katlagil mætti nota í auknum mæli í foreldrasamstarfi og væri gaman að fara oftar 
þangað 

⇒ Öllum kennurum er frjálst að fara upp í Katlagil  
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⇒ Skólastjóri þarf að starfa náið með stýrihópi 
⇒ Mikil verðmæti liggja í öllu því sem gert hefur verið fram að þessu 
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8. Varmalandsskóli 
 
Upphafið 

Verkefnið fór formlega af stað þann 18.febrúar 2004 með opnun grenndarskógar og 
undirritun samnings á skógarhátíð sem kennarar og nemendur tóku þátt í. Skógræktin færði 
skólanum að gjöf rakamæli úr greni á fjöl eins og öðrum þátttökuskólum hafði verið gefið.  
 
Markmið 
Skólinn setti sér í upphafi það markmið að gera skóginn í nágrenni skólans aðgengilegri fyrir 
nemendur og skapa þar leiksvæði svo að þeir gætu nýtt sér hann til leikja í frímínútum. 
Ennfremur að finna árangursríkar leiðir til að efla þverfaglegt nám um skóga og skógarnytjar 
í grunnskólum.  
 
Samstarf við Skógræktina og grenndarsamfélagið 

Á Varmalandi er skógurinn á skólalóðinni og eign skólans og því ekki þörf á að gera samning 
við utanaðkomandi aðila um grenndarskóg. Samstarf við aðila utan skóla hefur ekki verið 
mikið fyrir utan samstarf við Skógræktina. Nágrannar skólans hafa þó lagt til lífrænan áburð 
og tré t.d.hefur Garðaþjónustan Sigur-garðar gefið skólanum 50 trjáplöntur (á 50 ára 
vígsluafmæli skólans).  
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Skógræktin útvegaði efni í brú sem nemendur byggðu upp í lund í grenndarskóginum og  
Birgir Hauksson skógarvörður á Vesturlandi hét því á opnunarhátíð að leggja skólanum lið 
við að byggja upp aðstöðu í grenndarskóginum. Vesturlandsskógar gáfu síðan 2500 plöntur í 
tilefni 50 ára afmælis skólans. Skógrækt ríkisins á Hreðavatni útvegaði efni í grind skýlis sem 
átti að byggja sem verkefni í smíðavali nemenda í 9. og 10. bekk. Stýrihópurinn telur það 
hafa verið ómetanlegt fyrir skólann og allt skólastarf Varmalandsskóla að hafa fengið 
leiðsögn skógræktarinnar við það verkefni að nýta skóginn sem er rétt við skóladyrnar. 
 
Aðstaða og búnaður  

Varmalandsskóli setti sér það markmið að gera skóginn aðgengilegri fyrir nemendur og skapa 
þar leiksvæði svo að þeir gætu nýtt sér hann til leikja í frímínútum. Skógurinn er  inni á 
skólalóðinni sem býður upp á ýmsa möguleika til að nýta hann bæði í frímínútum og kennslu 
án þess að raska stundaskrá. Til dæmis er auðvelt að nota hluta af kennslustund til að fara út 
í skóg og safna efni sem farið er með inn í skólastofu til að vinna úr.   
 
Í LÍS-fréttum í ágúst 2006 er frá því sagt að grenndarskógurinn hafi tekið miklum 
breytingum síðan verkefnið hófst og að hann sé mikið notaður sem leiksvæði bæði af 
nemendum í leikskólanum og grunnskólanum. Búið er að koma upp ágætri aðstöðu, kofa, 
rólu, eldstæði, bekkjum og borðum. Nemendur hafa unnið við að gera skóginn aðgengilegan 
í kennslustundum. Unnið hefur verið að byggingu skógarhúss sem nýtist sem kennsluaðstaða 
í skóginum hvernig sem viðrar. Gerð útsýnispalls á Hverahnjúki, hamrinum ofan við skólans 
er samvinnuverkefni nemenda og kennara á miðstigi skólaárið 2006–2007.  
 
Námskeið fyrir kennara 

Allir starfsmenn skólans tóku þátt í námskeiðinu Lesið í skóginn – tálgað í tré í febrúar 2004 
þar sem Ólafur Oddsson kenndi tálgutækni. Ekki hafa verið haldin fleiri námskeið í tengslum 
við verkefnið. 
 
Verkefnisstjórn, samvinna kennara og verkaskipting 

Fyrsta árið skipuðu verkefnisstjórn þau Sigurjón Þórðarson leiðbeinandi, Ingibjörg 
Daníelsdóttir náttúrufræðikennari, Líney Traustadóttir stuðningsfulltrúi og Íris 
Randversdóttir kennari á miðstigi. Skólaárið 2004–2005 fór starfið ekki af stað fyrr en í 
febrúar eða mars. Þá voru Sigurjón Þórðarson, Ása Erlingsdóttir og Margrét Lára 
Eðvarðsdóttir í verkefnisstjórn, þær störfuðu þá sem stuðningsfulltrúar en eru báðar 
garðyrkjufræðingar að mennt. Margrét Lára er garðyrkjufræðingur af garðplöntubraut en Ása 
af blómaskreytinga og markaðsbraut, en hún rak einnig garðyrkjustöð í 6 ár. Þær eru nú 
báðar við nám á grunnskólakennarabraut í KHÍ. Skólaárið 2005–2006 voru skipuð í 
verkefnisstjórn Ingibjörg Daníelsdóttir, náttúrufræðikennari/unglingastigi, Jón Stefánsson, 
smíða og tölvukennari, miðstig aðallega, og Ása Erlingsdóttir þá leiðbeinandi í 1.bekk ásamt 
enskukennslu. Þau þrjú sitja áfram í stjórn verkefnisins 2006–2007. Kennarar á miðstigi hafa  
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einnig samstarf um framkvæmdir og hugmyndir af verkefnum. Breytingar í hópi þeirra sem 
leiða verkefnið stafa af tíðum mannaskiptum í kennaraliði skólans en af þeim sem eru taldir 
hér að ofan eru þrír hættir störfum við skólann, þau Sigurjón, Íris og Margrét Lára.  
 
Jón Stefánsson smíðakennari hefur stýrt vinnu við smíði fuglahúsa og Sigurjón Þórðarson, 
sem starfaði sem leiðbeinandi við skólann og sá mikið um félagsstarf og útikennslu á mið- og 
unglingastigi, stýrði vinnu við brúarsmíði og dreifingu kurls á göngustíga. Gerð útsýnispalls á 
Hverahnjúki, hamrinum ofan við skólans er samvinnuverkefni nemenda og kennara á 
miðstigi skólaárið 2006 – 2007. 
 
Kennarar hafa lagt mikla vinnu í að planta trjám og limgerðum. Skógurinn hefur nýst við 
kennslu í smíðum og tálgun, náttúrufræði, teikningu, fuglaskoðun og sveppaskoðun. Einnig 
hefur efniviður til föndurs og smíða verið sóttur í skóginn og þar hefur verið bakað og 
grillað og farið í ratleiki.  
 
Settir hafa verið inn fastir útitímar í stundaskrá og mælist það vel fyrir hjá nemendum. Það 
stýrist þó alltaf af áhuga og þekkingu kennaranna hversu vel þetta er nýtt í kennslu og einnig 
af því hversu mikið svigrúm kennarar hafa til þessarar vinnu. Kostir þess að hafa skóginn á 
skólalóðinni eru ótvíræðir og hafa gert það auðveldara en ella að laga útikennslu að 
stundaskrá skólans. 
 
Verkefni nemenda og tengsl þeirra við námsgreinar 

Bæði nemendur og kennarar hafa unnið við að gera skóginn þannig úr garði að hann nýtist 
til náms og kennslu. Eitt fyrsta verkefnið var að nemendur byggðu brú upp í lund í 
grenndarskóginum undir leiðsögn kennara og dreifðu kurli í göngustíga. Nemendur hafa 
gróðursett birkiplöntur úr bökkum með misjöfnum árangri en einnig stungið græðlingum í 
tvöfalt limgerði meðfram fótboltavelli og tjaldsvæði með góðum árangri. Þá hefur verið 
unnið að allskyns hreinsunarstarfi í skóginum og á skólasvæðinu. 
 
Nemendur í öllum bekkjum skólans hafa unnið við að grisja skóginn og leggja göngustíga og 
síðar við að gróðursetja, gera leiksvæði, smíða bekki, borð og brýr. Mest hefur verið unnið 
að þessum verkefnum haust og vor nema í unglingadeildum sem unnið hafa að verkefnum 
tengdum skóginum allan veturinn.  
 
Nemendur nota skóginn mikið til leikja bæði í frímínútum og með kennurum. Skógurinn er 
notaður í íþróttatímum til hreyfingar og ratleikir eru stundaðir í skóginum og umhverfi hans. 
Þá hefur skógurinn verið notaður sem kveikja verkefna í ýmsum greinum s.s. myndmennt og 
stærðfræði og nýst vel sem útikennslustofa í umhverfismennt og náttúrufræði t.d. við fugla- 
og sveppaskoðun. Þar hefur líka verið bakað og grillað. 
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Nemendur hafa smíðað fuglahús í smíðatímum og komið þeim fyrir víðsvegar í skóginum. 
Efniviður úr skóginum hefur líka verið nýttur í ýmiss konar smíðisgripi.  
Skólaárið 2006–2007 er fyrirhugað að yngsta stigið stundi smíðatíma að mestu leyti í 
skóginum við tálgun og efnissöfnun. Þá er það verkefni í smíðavali nemenda í 9. og 10. bekk 
að byggja skýli í grenndarskóginum og gerð útsýnispalls á Hverahnjúki, hamrinum ofan við 
skólans verður samvinnuverkefni nemenda og kennara á miðstigi.  
 
Haustið 2006 var gerð könnun um nýtingu nemenda á skóginum og þar kemur fram að vel 
yfir helmingur nemenda notuðu skóginn til leikja og útiveru með kennurum sínum þá fimm 
dag sem könnunin stóð yfir þrátt fyrir slæmt veður tvo þessara daga.  
 
Stýrihópurinn leggur áherslu á að það að leggja rækt við umhverfi skólans skipti máli fyrir 
nemendur og auki virðingu þeirra fyrir því og náttúrunni almennt. 
 
Námsmat 

Ekki hefur verið farið í að meta verkefnin gagngert til einkunnar, kannski því miður segir ein 
úr stýrihóp og telur að margir nemendur sem eru sterkir í verklegri vinnu fengju gott 
námsmat ef slík vinna væri metin.  
 
Mat nemenda 

Það eina sem til er um það er skoðanakönnun sem gerð var haustið 2006 um hvort 
nemendur væru að nýta skóginn til leikja í frímínútum. Annars er einungis um að ræða 
huglægt mat á því hvernig nemendur líta á verkefnin í heild, sem ánægjuleg eða ekki. 
 
Foreldrasamstarf 

Samstarf við foreldra hefur verið lítið en frekar gott. Viðhorf foreldra til verkefnisins hefur 
ekki verið metið á formlegan hátt en þó hefur komið fram að skoðanir foreldra eru skiptar. 
Sumum finnst að útiskóli hljóti að vera sóun á tíma til lærdóms og því bara leikur. Öðrum 
finnst mikilvægt að nemendur læri inn á náttúruna og líta svo á að skógurinn og þessi vinna 
sé nýtt tækifæri fyrir nemendur sem ekki eru aldir upp við þann möguleika að vera í skógi. 
Svo eru þeir til sem vilja frekar taka nemendur úr skóla en að ‘láta þá leika sér í skólanum’. 
 
Mat  

Hér á eftir eru dregin fram atriði sem koma fram í lýsingunni sem virðast endurspegla 
styrkleika og veikleika í framkvæmd verkefnisins. Einnig er bent á ýmis atriði  í ytra 
umhverfinu sem truflað hafa framgang verkefnisins og ekki hefur verið í valdi 
verkefnisstjórnar að ráða við. Loks eru nefndir þættir sem beina athygli að möguleikum 
til frekari þróunar verkefnisins.  
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Styrkleikar 

⇒ Aðgengi að grenndarskógi hefur verið bætt mjög mikið og hefur skólinn notið við 
það stuðnings Skógræktarinnar, þannig hefur notagildi hans aukist til mikilla muna 

⇒ Nálægð grenndarskógar auðveldar vinnu í skóginum þannig að hægt er að hafa fasta 
útikennslu í skóginum á stundaskrá 

⇒ Nemendur hafa þarna tækifæri til að njóta, nýta og læra af náttúrunni og kynnast 
skóglendi með því  dýralífi og plöntulífi sem þar er að finna  

⇒ Bætt aðstaða og auðvelt aðgengi að grenndarskóginum hefur aukið áhuga starfsfólk 
skólans og frumkvæði til áframhaldandi vinnu 

⇒ Nokkuð margir kennarar við skólann hafa nýtt sér aðstöðuna til að kenna sínar 
greinar úti við, eða í skóginum og nýtt hann sem efnivið og uppsprettu hugmynda 
sem nýtast í námi 

⇒ Nemendur nýta sér grenndarskóginn til leikja í frítíma sínum 
⇒ Vorvinna nemenda og kennara hefur skilað miklum árangri í ánægju og uppbyggingu 

gróðurs á svæðinu  
⇒ Nemendur hafa öðlast skilning á náttúru og nytjum skógarins, bæði til starfs og 

útiveru og orðið meðvitaðri um umhverfi sitt og mikilvægi þess að koma vel fram við 
það  

⇒ Niðurstöður könnunar sýndu að vel yfir helmingur nemenda nýtir skóginn til leikja í 
frímínútum og til útiveru með kennara sínum, auk þess sem talsverður hluti 
skólastarfsins fer fram í skóginum  

⇒ Þverfaglegt nám og kennsla með áherslu á íslenska skóga hefur eflst til muna í 
Varmalandsskóla við þátttöku í verkefninu  

⇒ Dýrmæt reynsla og þekking hefur orðið til innan skólans og nýting á skóginum hefur 
margfaldast frá upphafi verkefnisins í febrúar árið 2002 

⇒ Skólastarfið hefur þróast í þá átt að kennarar líta á útikennslustundir með jákvæðu 
hugarfari 

⇒ Hugmyndir kennara hafa þróast mikið og æ fleiri skemmtilegar hugmyndir koma 
fram til nýtingar á skóginum.  

 

Veikleikar 

⇒ Verkefni sem orðið hafa til við þessa tilraun hefur ekki verið safnað skipulega saman 
og eru ekki aðgengileg 

⇒ Það hefur tekið öll þessi þrjú ár sem tilraunatíminn er að fá almennan áhuga allra 
starfsmanna skólans  

⇒ Ekki hefur tekist að koma fram með áætlun til framtíðar, stefnum sem allir sem taka 
að sér að vera í stýrihóp framtíðar geta gengið að og unnið eftir 

⇒ Stýrihópurinn hefur ekki alltaf verið nógu virkur 
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⇒ Það veikir verkefnið þegar kennarar eru bara að vinna að sínum hugðarefnum, gera 
skammsýnar áætlanir og eru ekki tilbúnir til að móta stefnu til lengri tíma 

 
Þættir sem hafa truflað framgang verkefnisins 

⇒ Mis áhugasamur hópur hefur unnið að verkefninu, áhugi þeirra sem að því koma 
hefur ekki alltaf verið nægur og hluti kennara hefur ekki haft neinn áhuga eða vilja til 
að starfa að verkefninu  

⇒ Í skólanum hafi verið tíð kennaraskipti og því mikilvægt en tímafrekt að fræða nýja 
samstarfsmenn um hvaða verkefni eru í gangi og hvað þeir geti og megi gera til að 
vinna að þeim  

⇒ Einnig eru miklar breytingar á nemendahópnum árlega sem gerir samfellu í starfi oft 
erfiðari 

 
Möguleikar til þróunar 

⇒ Það er mat stýrihóps verkefnisins að þrátt fyrir góðan árangur í verkefninu megi með 
áframhaldandi markvissu starfi og skipulagningu ná enn meiri árangri 

⇒ Það þarf að marka betur stefnu skólans þannig að hver sem tekur að sér að vera í 
stýrihóp geti gengið að verkefninu með einhvern ramma eða áætlun sem stefnt er að 
því að framkvæma svo ekki þurfi alltaf að byrja frá grunni þegar nýr hópur tekur við; 
þannig verður vinnan markvissari og líklegri til að skila árangri 

⇒ Með áframhaldandi samvinnu við skógræktina væri hægt að vera með kennslu í 
skógfræði þar sem nemendur lærðu um meðferð skóga sem og nytjar og ræktun. t.d. 
sem valfag í unglingadeild 

⇒ Grenndarskógur getur verið óendanleg uppspretta til listsköpunar, leiks og náms 
⇒ Nýta möguleika til hreyfingar og útivistar með aukinni áherslu á útinám og útikennslu 
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9. Samstarfsaðilar – Skógræktin, Kennaraháskóli Íslands, 
Kennarasamband Íslands og Námsgagnastofnun 
 
Skógrækt ríkisins 
Í samkomulagi um verkefnið kemur fram að Skógrækt ríkisins skipuleggi fræðslu í samvinnu 
við KHÍ og skólana, veiti ráðgjöf og fræðslu um skógfræðileg atriði og aðstoð við útvegun 
efnis. Skógræktin leggur til fagþekkingu og aðstoðar við framkvæmd verkefnisins.  
 
Verkefnið hefur verið þróunarverkefni hjá Skógrækt ríkisins og tilheyrir þróunarsviði 
stofnunarinnar. Þar er unnið samkvæmt verkefnamiðuðum vinnubrögðum, sem byggir á að 
gera verkefnisstjóra ábyrga fyrir sínum þætti, skipulagslega og fjárhagslega. Verkefnastjóri 
LÍS-verkefnisins fyrir hönd Skógræktar ríkisins er Ólafur Oddsson. 
 
Sótt var um styrk til þróunarsjóðs grunnskóla eða/og til endurmenntunarsjóðs 
menntamálaráðuneytisins vegna kostnaðar við námskeiðahald en annars hefur Skógræktin 
séð um kennslu og leiðbeiningar til kennara. Skógræktin hefur einnig styrkt skólana með því 
að kosta t.d. efni í skýli, borð og bekki. 
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Skógaráðgjafar – skólatenglar 
Á minnisblaði Ólafs Oddssonar verkefnisstjóra frá 7. des 2003 segir: 

Það er ein af megin áherslunum í samstarfinu að gera ekki hluti fyrir skólana heldur 
með þeim og umfram allt að kenna starfsfólkinu og leiðbeina um það hvernig það 
getur látið nemendur vinna einstök verkefni í grenndarskógunum. 
 

Ennfremur: 
Gert er ráð fyrir að á hverju starfssvæði/deild stofnunarinnar sé ákveðnum 
starfsmanni falið það hlutverk að vera tengill/ráðgjafi við skógarskólann(ana) á 
svæðinu (skógarráðgjafi). 
 
Hlutverk hans er að leiðbeina  um verkefni í grenndarskógi varðandi grisjun og 
umhirðu, nýskógrækt, íbætur og uppbyggingu á aðstöðu til  útikennslu og dvalar í 
grenndarskógi.  
 
Ætlast er til að hann sjái um að gera lista yfir þau verkefni sem hægt er að nota í 
skólastarfi sem lýtur að fyrrgreindum þáttum.  
 
Til að tryggja sem bestan árangur í verkefninu er nauðsynlegt að skapa persónuleg 
tengsl á milli skógarráðgjafans og starfsmanna skólans og hann fái innsýn í þarfir 
kennara og nemenda og geti þannig átt auðveldara með að mæta þeim með 
leiðbeiningum og útvegun á efni sem til þarf vegna námsins og aðstöðunnar.  
 
Til að koma á samskiptum og skilningi er nauðsynlegt að skógarráðgjafinn sæki sömu 
fræðslu og starfsfólk skólans og sitji fundi stýrihóps í skólanum þar sem 
skógarfræðslan er rædd og skipulögð. 
 
Hann þarf að sýna verkefninu áhuga og leggja sig fram um að viðhalda jákvæðum 
samskiptum þannig að starfsmenn skólans finni að það sem þeir eru að gera í 
skógarfræðslunni sé metið og virt. Það auðveldar þeim að láta vita ef þeir óska eftir 
stuðningi og leiðbeiningum.  
 
Deildirnar þurfa að skrá  vandlega vinnuframlag og efniskostnað vegna þátttöku í 
verkefninu hver á sínu svæði svo hægt verði að nota þær upplýsingar í framtíðinni í 
áframhaldandi starfi með skólunum.  

 
Framlag Skógræktarinnar til verkefnisins 

Skógræktin hefur veitt aðstoð við uppbyggingu á aðstöðu í grenndarskógum skólanna, lagt til 
efni í skýli, bekki borð og fleira þess háttar, s.s. kurl í stígagerð, veitt ráðgjöf um hvar 
staðsetja eigi skýli og bálstæði og ráðlagt um göngustígagerð. Þá hefur Skógræktin leiðbeint 
um val á verkfærum og notkun þeirra við grisjun og umhirðu, hvernig mælingar eru gerðar í 
skógi, s.s. þéttleiki, hæð og ummál trjáa og aldurs og vaxtarmælingar. Leiðbeiningar hafa 
verið veittar við söfnun á fræi, sáningu, græðlingarækt, skógarvistfræði, frætt um fugla, 
skordýr,  ljóselskar og skuggþolnar plöntur, ljóstillífun, kolefnisbindingu og leiðsögn um 
hvers konar fræðsla passar hvar og hvernig í skólaskóginum.   
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Skógræktin hefur haldið námskeið fyrir skógarráðgjafa til að undirbúa það hlutverk þeirra að 
vera ráðgjafar skólanna og útbúin var upplýsingamappa fyrir þá í kjölfarið. Verkefnisstjóri 
velti í framhaldi af því fyrir sér hvort ekki væri ástæða til að búa til handbók sem LÍS- 
skólarnir gætu notað til að styðjast við og bæta inn sínum eigin gögnum. Í henni væru 
leiðbeinandi gögn varðandi verkefnið sjálft en einnig pláss fyrir ný gögn sem yrðu til, 
hugmyndir og upplýsingar um það sem gert væri og skipt gæti máli fyrir verkefnið í heild. 
 
Verkefnisstjóri vann að þessari hugmynd og kynnti drög að henni á fundi verkefnisstjórnar 
og var ákveðið að halda vinnunni áfram. Þeir skólar sem spurðir voru lýstu áhuga sínum á að 
fá slíka handbók til að styðjast við og nota í starfi. Handbókin yrði þannig upp byggð að 
aftast væru elstu gögnin s.s. verkefnislýsingin, samningar og ýmsar grunn upplýsingar og eftir 
því sem framar kæmi yrðu sett gögn sem væru í daglegri notkun svo auðveldar væri að 
komast í þau. 
Uppsetningin yrði  eftirfarandi: 

14. Verkefnislýsing- aftast 
13. Samningar 
12. Markmið og áherslur 
11. Skýrslur- samantektir 
10. Hlutverk skólaráðgjafa (skógarráðgjafa) 
9. Aðstaða og búnaður í grenndarskógi/skólaskógi 
8. Matsgögn 
7. Kostnaður og rekstur 
6. Stjórnun 
5. Námskeið- endurmenntun 
4. Kynning 
3. Fréttir- upplýsingar 
2 .Námsefni og verkefni 
1.Vefsíða.- fremst 
 

Helsti árangur af því að vinna að þessari hugmynd var e.t.v. sá að verkefnisstjóri flokkaði 
efnið sem hann var með í höndunum og gerði sér betri grein fyrir umfangi verkefnisins. 
Sumt af því nýttist í ársskýrslugerðinni og við þróun hugmynda og áherslna í starfi LÍS. 
 
Á samráðsfundi skógarvarða og skógarráðgjafa sem haldinn var á Hallormsstað 22. og 23. 
mars 2004 fengu allir möppu með gögnum varðandi LÍS og  í kjölfarið var skólunum boðið 
að þeim verði útveguð slík handbók ef þeir óska.  
 
Norðurlandsskógar 
Norðurlandsskógar er stórt skógræktarverkefni um skógrækt bænda á Norðurlandi.  Með 
þátttöku í verkefninu var verið að nýta skógfræðilega fagþekkingu sem þar er. Um leið gafst 
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Norðurlandsskógum tækifæri til að halda sér upplýstum um vaxandi skógarfræðslu í skólum, 
átta sig á því hvaða hagsmunir felast í aukinni skógarfræðslu og hvernig þeir geta stutt við 
það starf. Fyrir utan þátttöku Brynjars Skúlasonar starfsmanns Norðurlandsskóga í 
verkefnisstjórn og aðstoð við skýrslugerð komu starfsmenn þeirra að fræðslu kennara 
Hrafnagilsskóla um skóg og skógarumhirðu.  Faglegur stuðningur er trúlega það sem 
landshlutabundnu skógræktarverkefnin eiga auðveldast að láta í té s.s. skipulag 
grenndarskógar og fræðsla um umhirðu og vistkerfi skógarins. Brynjar hefur gegnt 
ráðgjafahlutverki við Hrafnagilsskóla og var m.a. að því stefnt að nemendur í 9. og 10. bekk 
fengju tækifæri til að kynnast starfi skógarbænda í skógrækt og umhirðu skóga.  
 

  Framlag Skógræktarinnar til skólanna 

Andakílsskóli – Samstarf við Skógræktina  
Starfsmenn frá Hvanneyri og frá Vesturlandsskógum hafa leiðbeint skólanum um 
skógfræðslu og Skógrækt ríkisins í Skorradal hefur útvegað efnivið. Skógrækt ríkisins í 
Skorradal útvegaði efni í grind skýlis og starfsmenn þaðan aðstoðuðu við uppsetningu ásamt 
heimamönnum á Hvanneyri.  
 
Flúðaskóli – Samstarf við Skógræktina  

Samið var við Skógræktarfélag Hrunamanna um nýtingu lystigarðs í eigu hreppsins sem 
skógræktarfélagið hefur umsjón með. Flúðaskóli er á starfssvæði Skógræktarfélags 
Hrunamanna og Suðurlandsskóga og bæði garðyrkjustöðvar, bændaskógar og skógarreitir 
opnir almenningi eru í næsta nágrenni. Hefð er fyrir samvinnu skólans við Skógræktina en 7. 
bekkur hefur plantað trjám í samvinnu við Skógræktarfélag Hrunamanna í mörg ár og er 
ráðgert að það starf haldi áfram með styrk úr Yrkjusjóði. Jóhannes Sigurðsson hefur verið 
tengiliður skólans hjá Skógræktinni. Hann hefur heimsótt skólann og gefið ráð um 
grenndarskóg þar sem rætt var um grisjun og hvar hentugt yrði að setja skýli og eldstæði. Í 
verkfalli kennara haustið 2004 var sett upp skýli og eldstæði í grenndarskóginum með aðstoð 
Jóhannesar Sigurðssonar og tveggja danskra skógfræðinema. Menn frá Skógrækt ríkisins og 
velunnarar skólans aðstoðuðu. Skógrækt ríkisins hefur útvegað plöntur, efni og áhöld á 
skógardögum og veitt ráð við grisjun. Skógræktarfélag Hrunamanna hefur útvegað kurl í 
stíga og aðstoðað við útplöntun. 
 
Stuðningur Skógræktarinnar er skólanum ákaflega mikilvægur og kennarar telja nauðsynlegt 
að fá fyrirlesara, sækja námskeið og nýta betur tengiliði hjá Skógræktinni til að gefa 
kennurum fleiri hugmyndir varðandi nýtingu skógar til útikennslu.  
 
 

 



 68

Hrafnagilsskóli – Samstarf við Skógrækt ríkisins og  

Norðurlandsskóga 

Leitað var til Skógræktar ríkisins á Vöglum eftir efnivið í skýli og fleira en einnig fékkst efni 
hjá Viðarmiðlun Skógræktar ríkisins á Mógilsá. Í lokaskýrslu kemur fram að starfsmenn 
Skógræktarinnar á Vöglum hafi unnið ómetanlegt starf við frágang á útikennslusvæði í 
grenndarskógi. Ljóst er að hlutverk Skógræktar ríkisins í Vaglaskógi og Norðurlandsskóga er 
mikilvægt í sambandi við námskeiðahald og fræðslu.  
 

Hallormsstaðaskóli – Samstarf við Skógræktina 
Forsenda verkefnisins var samvinna við Skógræktina á Hallormsstað um uppbyggingu og 
aðstoð við ýmis verk tengd umhirðu útikennslusvæðisins. Einnig aðstoðaði skógræktarfólk 
við að undirbúa kennara undir fræðslu nemenda í skógi. Samkomulag var gert við 
Skógræktina á Hallormsstað um reit til skógarfræðslu. Skólaskógurinn er 5 hektara svæði og 
heimilar Skógræktin skólanum að nýta reitinn við skipulagða skógarfræðslu. Skógræktin sér 
um alla umhirðu á svæðinu en skólinn sér til þess að umgengni nemenda sé góð. Fulltrúar frá 
báðum aðilum bera ábyrgð á framkvæmd samkomulagsins sem skal endurskoðað árlega.  
Í greinargerð um fyrirkomulag á vinnu í skólanum skólaárið 2004–2005 kemur fram að Þór 
Þorfinnsson, skógarvörður hafi aðstoðað og gefið góð ráð. Samstarf við Skógræktina hefur 
að mati verkefnisstjórnar verið afar gott. Lagður var grunnur að tveimur skýlum á námskeiði 
sem haldið var fyrir starfsmenn Skógræktar ríkisins. Í september 2006 hafa skógræktarmenn 
á Hallormsstað reist nýtt skýli fyrir nemendur og kennara Hallormsstaðaskóla. 
 
Kleppjárnsreykjaskóli – Samstarf við Skógræktina  
Skógrækt ríkisins hefur haft milligöngu um útvegun efnis til skreytinga innan húss og við 
gerð útiskýla á skólalóðum. Við upphaf verkefnisins gaf Skógrækt ríkisins skólanum bekki úr 
trjábolum. Vesturlandsskógar hafa aðstoðað skólann með faglegri ráðgjöf, t.d. útvegað 
loftmyndir af skógarreitum. Á upphafshátíð 15. desember 2003 gaf Skógræktin í Skorradal 
jólatré og Birgir Hauksson skógarvörður færði skólanum veðurmæli að gjöf. Hann hefur líka 
aðstoðað við grisjun sem nemendur og kennarar hafa unnið að og haft milligöngu um 
útvegun á efnivið til gerðar útiskýlis og fyrir nemendur til að vinna með. 
 
Laugarnesskóli – Samstarf við Skógræktina 
Skólinn hefur notið ráðgjafar Ólafs Sæmundsen sem er tengiliður skólans hjá Skógrækt 
ríkisins og  Ólafs Oddssonar verkefnisstjóra sem líka hefur kennt á námskeiðum í tengslum 
við verkefnið. Viðarmiðlun Skógræktar ríkisins hefur unnið heilmikið efni úr skóginum eftir 
grisjun sem er tiltækt. Í júní 2004 gekk verkefnisstjórn Laugarnesskóla um Katlagilssvæðið 
ásamt Ólafi Sæmundsen skógarráðgjafa skólans frá Skógrækt ríkisins og metið var hvað gera 
þyrfti svo hægt sé að nýta svæðið sem grenndarskóg fyrir skólann. Metið var svo að þörf 
væri á að skipuleggja svæðið í heild með tilliti til nýtingar við kennslu. Verkefnastjóri 
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Skógræktarinnar kannaði stöðu verkfæra og búnaðar til skógarvinnu í febrúar 2004 og sendi 
skólanum til baka yfirlit yfir stöðuna og hvaða verkfæraeign væri æskileg. 
 
Varmalandsskóli – Samstarf við Skógræktina  
Skógræktin útvegaði efni í brú sem nemendur byggðu upp í lund í grenndarskóginum og  
Birgir Hauksson skógarvörður á Vesturlandi hét því á opnunarhátíð að leggja skólanum lið 
við að byggja upp aðstöðu í grenndarskóginum og  Vesturlandsskógar gáfu síðan 2500 
plöntur í tilefni 50 ára afmælis skólans. Skógrækt ríkisins á Hreðavatni útvegaði efni í grind 
skýlis sem átti að byggja sem verkefni í smíðavali nemenda í 9. og 10. bekk.  
Stýrihópurinn telur það hafa verið ómetanlegt fyrir skólann og allt skólastarf 
Varmalandsskóla að hafa fengið leiðsögn skógræktarinnar við það verkefni að nýta skóginn 
sem er rétt við skóladyrnar. 
 
Mat Skógræktarmanna af ávinningi af verkefninu 

Í svörum við matsblaði sem Ólafur sendi út til ráðgjafa Skógræktarinnar kemur fram ánægja 
með þátttöku í verkefninu þrátt fyrir ýmsa vankanta sem nefndir eru á á framkvæmd. Þröstur 
Eysteinsson yfirmaður þróunarsviðs hjá Skógrækt ríkisins segir Skógræktina telja að almennt 
hafi verkefnið gengið vel og því markmiði hafi verið náð að sýna fram á að nýting skóga í 
námi í mörgum greinum og fyrir nemendur á öllum aldri sé áhugaverður kostur í starfi 
grunnskóla.  Smávægilegir hnökrar varðandi skipulag samskipta hafi ekki verið meiri en 
gengur og gerist í svona viðamiklum verkefnum, auðvelt ætti að vera að kippa þeim í lag og 
þeir gefa ekki tilefni til að álykta að verkefnið hafi mistekist á neinn hátt.  Þvert á móti, þá 
gefur almenn ánægja skólanna til kynna að halda eigi áfram á sömu braut og færa út kvíarnar. 
 

Mat Skógræktarmanna á veikleikum og möguleikum til þróunar 
Einn starfsmaður Sr segir: „Verkefnið er að mörgu leyti gott og það væri góð tenging á milli 
Sr og skólanna ef skipulagið væri betra. Það væri á hreinu með hvaða hætti við kæmum að 
verkefninu og hver borgaði brúsann.“  Spurðir um hvað hefði mátt betur fara og þykir 
skólatengiliðum Skógræktarinnar einkum hafa skort á skipulag og að nægur fyrirvari hafi 
verið hafður á að kalla skógarráðgjafa til aðstoðar. Sumir taka djúpt í árinni t.d.:  „Ég upplifi 
þetta svolítið sem gott verkefni sem dagar uppi af skipulagsleysi.“  Eins kemur fram að 
samstarf hafi verið stopult og af reynslunni megi draga þá lærdóma að svona samstarf þurfi 
að vera miklu betur skipulagt. Nefnt er að Skógræktarmenn þyrftu e.t.v. að vera duglegri við 
að taka frumkvæði í samskiptum við skólana í stað þess að bíða eftir að til þeirra sé leitað. 
Einn starfsmaður Sr segir::  „Verkefnið er að mörgu leyti gott og það væri góð tenging á milli 
Sr og skólanna ef skipulagið væri betra. Það væri á hreinu með hvaða hætti við kæmum að 
verkefninu og hver borgaði brúsann.“   
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Þröstur Eysteinsson segir:  
Ef frá eru taldar ábendingar um að þörf  sé á betra skipulagi á ríkir almenn ánægja 
um alla aðra þætti verkefnisins. Eflaust má gera betur í samskiptum miðað við 
núverandi mannafla Skógræktar ríkisins ef skólum fjölgar ekki mikið. Hins vegar 
hlýtur það að vera markmið í framhaldinu að æ fleiri skólar eigi þess kost að gerast 
skógarskólar. Þá er ljóst að Skógrækt ríkisins þarf að hafa mannskap til að sinna þeim 
og væntanlega reiða fram efni og vinnuframlag við að byggja upp og bæta aðstöðu í 
grenndarskógum og Þjóðskógunum.  Allt kostar þetta peninga.  Skógrækt ríkisins 
þarf að fá aukin framlög til að sinna verkefninu almennilega, annað hvort á fjárlögum 
eða sem styrki frá stuðningsaðila.  

 

Að mati verkefnisstjóra, Ólafs Oddssonar, hefur hlutverk skólaráðgjafa Skógræktarinnar 
hvergi gengið upp eins og hann vildi að það gerðist. Í leiðbeiningunum kemur fram að stefnt 
skuli að því að byggja upp persónuleg tengsl og skólatenglarnir þyrftu að fá tækifæri til að 
kynnast innviðum skólastarfsins svo þeir áttuðu sig betur á hlutverki sínu og þörfum skólans 
varðandi aðstöðu og verkefni í skólaskóginum. Hann telur að þurft hefði að fylgja málinu 
betur eftir með því að koma á fundum með skólatenglum, sem að vísu var reynt s.s. á 
Vesturlandi. En oftar en ekki lenti verkefnisstjóri í því hlutverki koma á tengslum milli 
skólanna og skógarráðgjafanna. Ráðgjafarnir lýsa því að það hafi stundum verið hringt í þá 
með stuttum fyrirvara og þeir beðnir um að útvega efni eða koma inn í námskeið. Það gat 
reynst þeim erfitt að verða við óskum með stuttum fyrirvara og leggja þeir áherslu á að skapa 
þurfi skilning á því í skólunum að þeir þurfi vegna annarra starfa að vita með nokkrum 
fyrirvara hvenær skólarnir óska eftir ráðgjöf þeirra. 

 

Kennaraháskóli Íslands 
Í samkomulagi um verkefnið kemur fram að KHÍ skipuleggi fræðslu í samvinnu við 
Skógrækt ríkisins og skólana og hafi auk þess umsjón með mati á framkvæmd verkefnisins, 
veiti ráðgjöf varðandi samþættingu námsgreina og tengsl við aðalnámskrá grunnskóla. 
 
KHÍ hefur átt aðild að LÍS verkefnum á öllum stigum. Fyrst við samningu kennara-
handbókar  Skógurinn og nýting hans, LÍS-verkefni með grunnskólum í Reykjavík og síðan 
LÍS með skólum á landsbyggðinni. Frumkvæði kom frá Skógrækt ríkisins og áhugasömum 
aðilum um íslenskar skógarnytjar. Stefán Bergmann dósent í líffræði og umhverfismennt 
hefur setið í verkefnisstjórn á öllum stigum verkefnisins, unnið að stefnumótun, samningu 
handbókar, símenntun, ráðgjöf og mati á þætti Reykjavíkurskóla. Stefán hefur einnig kynnt 
niðurstöður og reynslu af LÍS á Málþingum Rannsóknarstofnunar KHÍ. Gísli Þorsteinsson 
lektor í smíðum kom að samningu handbókar og fyrstu símenntunarnámskeiðum. Það hefur 
Brynjar Ólafsson aðjúnkt í smíðum einnig gert en hann hefur líka tekið að sér að útbúa 
viðarsýnishorn fyrir LÍS-skólana til að nota í kennslu. Viðarmiðlun Skógræktar ríkisins á 
Mógilsá lagði efni til verkefnisins. Þá hefur kennaranemum staðið til boða valnámskeiðið 
Lesið í skóginn, tálgað í tré sem tengist verkefninu. 
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Reynsla af LÍS hefur skilað sér til nemenda í líffræði og á valnámskeiðum um útikennslu og 
útinám sem Stefán Bergmann hefur umsjón með. Hún hefur einnig nýst smíðakennslunni og 
stuðlað að breytingum á henni. Kennaranemi hefur skrifað B.Ed. lokaverkefni um LÍS og 
um það hefur verið fjallað að nokkru í fleiri lokaverkefnum. KHÍ hefur því lagt fram 
starfskrafta starfsmanna sinna og aðstöðu þeim til handa en enga beina styrki aðra. 
 
Í verkefnalýsingu Hallormsstaðaskóla vegna samkomulags um verkefnið segir að  
Stefán Bergmann sjái fyrir hönd KHÍ um upplýsingaöflun og skrái og miðli upplýsingum til 
samstarfsskóla.. Í verkefnislýsingum t.d. fyrir Flúðaskóla og Hrafnagilsskóla kemur fram að 
KHÍ muni veita leiðbeiningar um mat á verkefninu eða framkvæma matið með aðstoð 
starfsmanna Skógræktar ríkisins og skólanna. Þessi ákvæði hafa ekki gengið eftir nema að 
hluta. Stefán tók  þátt í matsfundi í Kleppjárnsreykjaskóla en heimsótti ekki aðra skóla á 
landsbyggðinni, eins og til stóð í upphafi. Ýmsar aðstæður og fjárskortur öftruðu því. 
 
Undir liðnum Fræðsla og ráðgjöf kemur fram að Skógræktin og KHÍ sjái um að þátttakendur 
fái nauðsynlega fræðslu og ráðgjöf m.a. um þætti er lúta að skógarvistfræði, skógarnytjum, 
ferskum viðarnytjum, handverkstækni og útinámsaðferðafræði. Ekki er kveðið nánar á um 
verkaskiptingu nema að Skógræktin leggi til fræðslu í þeim þáttum sem eru á hennar sérsviði. 
Þetta hefur gengið eftir en meira á símenntunarnámskeiðum og samráðsfundum og í 
samskiptum við verkefnisstjóra, en úti á vettvangi landsbyggðarskólanna. Vistfræði, 
útikennsla, kennslufræði, viðarfræði og tálgunaraðferðir eru þættir sem að verulegu leyti hafa 
verið í höndum starfsmanna KHÍ. Helst hefur skógarvistfræði og viðarfræði legið bæði hjá 
fulltrúm skógræktaraðila og KHÍ auk þess sem verkefnisstjórinn, Ólafur Oddsson, hefur 
komið að þeim og útikennslunni í vaxandi mæli. Þá hefur Ann-Helen Oddberg, lektor í 
íþróttafræðum á Laugarvatni kennt á námskeiðum um útikennslu fyrir kennara Flúðaskóla. 
 
KHÍ hefur boðið uppá valnámskeið í tálgun og hnýtingu viðar úr skógi og útikennslu en 
samvinna hefur verið við LÍS um þessi námskeið. Námskeiðslýsing var svona í Náms- og 
kennsluskrá KHÍ skólaárið 2006–2007: 

Nafn: Lesið í skóginn tálgað í tré 
Markhópur: Nemendur á grunnskólabraut og aðrir.  
Námskeiðið er boðið bæði í fjarnámi og staðnámi.  
Tími: Samkvæmt stundatöflu. Forkröfur: Engar. Hámarksfjöldi: 17 nemendur.  
Markmið: Að nemendur kynnist hvernig hægt er að nýta skóginn í kennslu og læri 
helstu vinnubrögð við gerð hluta úr íslensku efni.  
Viðfangsefni: Megináherslan er lögð á verklega þáttinn þar sem nemendur vinna með 
blautt og þurrt efni úr íslenskum skógum. Kennd verða helstu vinnubrögð í tálgun, 
bæði með hníf og exi. Einnig verða kennd grundvallaratriði í viðar- og vistfræði og 
kannað hvernig hægt er að nýta sér form og eiginleika íslenskra viðartegunda. Farið 
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verður í vettvangsferð í skóg í nágrenninu og hugað að efnisöflun og útikennslu í 
skógi. Kynnt verður skólaverkefnið Lesið í skóginn, samþætt kennsluverkefni um 
íslenska skóga og nýtingu þeirra.  
Vinnulag: Verkleg þjálfun og fyrirlestrar. 
Umsjónarkennari er Brynjar Ólafsson 
 

Námskeiðið hefur verið kennt síðan vorið 2005 og er því kennt í þriðja sinn vorið 2007. 
Aðalkennarar á námskeiðinu hafa verið Brynjar Ólafsson, aðjúnkt og Ólafur Oddsson 
verkefnisstjóri LÍS-verkefnisins en auk þess hefur Stefán Bergmann komið að því. 
Námskeiðinu hefur verið afar vel tekið. Ætíð hefur verið fullt í námskeiðið og mikið spurt 
um að fá að komast að. Einnig hefur það komið mjög vel út í mati nemenda. Tæplega 70 
nemendur hafa nú þegar lokið námskeiðinu og eru 34 nemendur skráðir á vormisseri 2007. 
Stærstur hluti nemenda er af grunnskólabraut en einnig eru nemendur af öðrum brautum s.s. 
þroskaþjálfa-, leikskóla- og tómstundabraut. 
 

Þróunarmöguleikar í Kennaraháskóla Íslands 
Stefán Bergmann dósent telur að það liggi miklir möguleikar í LÍS-verkefninu fyrir 
kennaramenntun í KHÍ. Hægt væri að þróa það áfram í tengslum við kennslu í náttúrufræði, 
hönnun og smíði, útinám og í raun við allar aðrar greinar beint eða óbeint. Það þyrfti að gera 
þátttöku KHÍ  í verkefninu markvissari t.d. varðandi mat, kennslufræðilega útfærslu og 
leiðbeiningar fyrir nýja skóla sem koma að því. Möguleikar ættu að vera á  að nemendur 
tækju þátt í þróunarvinnu sem tengist verkefninu og sínu áhugasviði. Framhaldsnemar gætu 
einnig komið að verkefninu og viðfangsefnum sem það gefur af sér. KHÍ ætti að sjá ávinning 
af að nýta sér reynslu skógarskólanna í kennaramenntuninni.  
 
Nýlega hefur rektor KHÍ staðfest vilja skólans til að halda þátttöku áfram, fyrst um sinn á 
svipaðan hátt og verið hefur. Skipulag þessa starfs hefði í sumum þáttum mátt vera 
markvissara en flest bendir til að LÍS námskeið verði áfram í boði í KHÍ. Verið er að kanna 
möguleika á að KHÍ fái grenndarskóg í Öskjuhlíð til afnota sem líklegt er að styrki stöðu 
verkefnisins í kennaranáminu. 
 
Kennarasambands Íslands 
Hlutverk KÍ í verkefninu hefur ekki verið stórt en mikilvægt er í þróunarverkefni sem þessu 
að eiga gott samstarf við  samtök kennara. Í samkomulaginu grein 4 stendur að 
Kennarasamband Íslands veiti faglegar leiðbeiningar og ráðgjöf. Bjarni Þór Kristjánsson, sem 
nú er smíðakennari í Dalbrautarskóla, hefur setið í verkefnisstjórn fyrir hönd 
Kennarasambandsins en hann er jafnframt einn af frumkvöðlum verkefnisins. Stjórn KÍ 
hefur fylgst með verkefninu og stutt það með velvild og fjárframlögum til matsþáttarins.  
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Námsgagnastofnun  
Fram kemur í samkomulaginu sem aðilar að verkefninu undirrita að Námsgagnastofnun 
leiðbeini um þætti er lúta að námsefnisgerð og vefvinnu verkefnisins. 
  
Þegar haustið 2004 koma fram ákveðin vonbrigði með að ekki hafi tekist samvinna við 
Námsgagnastofnun eins og til stóð. Vonir stóðu til að stofnunin gæti haldið utan um 
þróunarvef meðan á verkefninu stóð þar sem námsefni væri þróað. Fundargerð bendir til að 
ekki sé treyst á að Námsgagnastofnun standi við sína samninga því þar stendur að ef 
Námsgagnastofnun ekki treysti sér til að halda utan um verkefnið á vef þá verði að setja upp 
svæði á vef Skógræktarinnar sem fundarmenn telja síðri kost – en það hefur orðið úr. Ekki  
er ljóst hvað hefur verið gert til að ganga til samninga við Námsgagnastofnun um hennar 
hlut en orðalagið hér að ofan er mjög almennt og óljóst hvað felst í að leiðbeina um þætti 
sem lúta að námsefnisgerð og vefvinnu.  
 
Á samráðsfundi í júní 2005 kemur fram að um 50 verkefnum hafi verið skilað inn til 
Námsgagnastofnunar. Á fundi verkefnastjórnar um haustið hefur Margrét Júlía Rafnsdóttir, 
fulltrúi Námsgagnastofnunar í verkefnastjórn LÍS flokkað og  yfirfarið verkefnalýsingar og 
tekið saman ábendingar um breytingar á þeim. Samþykkt var á fundinum að hún geri tillögu 
um endurbætt eyðublað fyrir verkefnalýsingar sem sent verði skólunum. Ekki er ljóst hvað 
varð um þessa vinnu en Margrét Júlía hefur látið af störfum. Ljóst er að í skólunum er til 
mikið af verkefnum sem kennarar hafa ekki sent frá sér þar sem ekki hafa verið gerðir neinir 
samningar við þá um útgáfu.  
 
Verkefnið hefur ekki verið á verkefnaáætlun Námsgagnastofnunar og þannig ekki verið 
gengið formlega frá því hvernig stofnunin sinnir almennri skuldbindingu í undirritun 
samnings. Þar segir að Námsgagnastofnun leiðbeini um þætti er lúta að námsefnisgerð og 
vefvinnu verkefnisins en það hefur ekki verið útfært frekar hvernig þetta eigi að gerast í 
framkvæmd. 
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10. Samantekt og umræða  
 
Gildi verkefnisins fyrir nemendur og nám 

 

Vorvinna nemenda og kennara hefur skilað miklum árangri í ánægju og 
uppbyggingu gróðurs á svæðinu. (Ummæli kennara) 
 

Með verkefninu hafa skólarnir fengið aðstöðu til að skipuleggja kennslu úti, ýmist í 
grenndarskógi eða á skólalóð. Nemendur hafa þar með fengið tækifæri til að fást við 
hefðbundnar námsgreinar með nýjum hætti en einnig hefur nýr þáttur bæst inn í námið sem 
er skógarfræðsla.  
 
Fyrsta verkefni skólanna í verkefninu Lesið í skóginn var alls staðar vinna við að koma 
grenndarskógi og skólaumhverfi í þannig ástand að hægt væri að nýta sem útikennslustofu. 
Þetta hefur verið sameiginlegt verkefni nemenda og kennara og í gegnum það hafa 
nemendur lært að vinna ýmis verk í skóginum. Þeir hafa tekið þátt í grisjun og hreinsun, 
plöntun og stígagerð og síðan uppbyggingu aðstöðu í formi skýla, bekkja og borða. Í gegnum 
þessa vinnu hafa þeir vafalítið lært fjölmargt um umgengni við skóginn, en líka um 
samvinnu, verkaskiptingu og verklag. Þessi þáttur er einstakur í verkefninu þar sem 
nemendur og kennarar vinna saman að því að byggja upp aðstöðu til náms, bæta og fegra 
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umhverfið. Það nám sem á sér stað með þátttöku í uppbyggjandi verkefni á borð við þetta er 
vafalaust margvíslegra en hægt er að mæla með prófum en þó er mikilvægt að reyna að átta 
sig á með einhvers konar mati hvað nemendur eru að læra með þátttöku sinni í verkefninu.  
 
Mat á námi nemenda og mat á viðhorfum nemenda til verkefnisins er í senn veikleiki á 
framkvæmd þess og sóknarfæri í áframhaldandi þróun. Námsmat hefur víðast hvar ekki 
verið gert með markvissum hætti en þó eru dæmi um skóla þar sem slíkt hefur verið gert 
allan tímann og nemendur t.d. verið látnir halda verkmöppur sem teknar eru til mats.  
Í skóla þar sem LÍS-verkefnið er skilgreint sem list- og verkgrein eru afurðir nemenda metnar 
eins og hefð er fyrir í þeim greinum. Í sumum skólum hafa nemendur fengið tækifæri til að 
segja álit sitt á verkefninu en í öðrum hefur það ekki verið gert með formlegum hætti. 
Mikilvægt er að hlusta vel eftir röddum nemenda og heyra þeirra álit á hvað þeim finnst þeir 
vera að læra með þátttöku í verkefninu. Verkefnið á að vera í þeirra þágu. 
 
Skógræktarmenn hafa leiðbeint við skógarvinnuna og lagt fram sína sérþekkingu sem 
kennarar eru svo smám saman að tileinka sér til að geta leiðbeint nemendum. Smíðakennarar 
hafa haft frumkvæði í vinnu við verkefnið. Nemendur hafa þannig unnið að uppbyggingu 
aðstöðunnar sem verkefni í smíðum. Síðan hafa þeir notað efnivið sem til fellur við grisjun í 
skóginum í smíðavinnu og föndurvinnu af ýmsu tagi. Tálgun í ferskan við hefur komið inn 
sem nýjung í smíðakennslu.  
 
Vinnan við að koma skógarreitum í stand er oft áhlaupavinna þannig að teknir eru heilir 
dagar þar sem allir vinna saman. Þá tilheyrir að fá sér saman veitingar að loknu dagsverki og 
þannig hafa heimilisfræðikennarar víða byrjað að færa kennslu sína út og bakað brauð og 
hitað drykki á opnum eldi. Þetta er nýjung í kennsluháttum í heimilisfræði tilkomin vegna 
þátttöku í Lesið í skóginn. Þá hafa íþróttakennarar nýtt möguleika grenndarskógarins fyrir 
hreyfingu, leiki og útivist með nemendum. 
 
Útikennslustofa í skógi eða á skólalóð er auðvitað fjársjóður fyrir náttúrufræðikennslu og í 
sumum skólum hefur það verið nýtt markvisst en í öðrum er þar óplægður akur. Það hefur 
ótvírætt gildi fyrir nám nemenda í náttúrufræði að geta fylgst með og rannsakað jurtir og dýr 
úti í náttúrunni og er líklegt til að efla bæði skilning og næmi á náttúrunni með beinni 
upplifun. Umhverfismennt er yfirlýst markmið með verkefninu í einum skóla en hlýtur þó að 
vera það undirliggjandi ef ekki með beinum hætti í þeim öllum. 
 
Grenndarskógur og útiaðstaða hefur víða verið notuð sem uppspretta sköpunar í 
listgreinum. Nemendur hafa sótt sér kveikju að myndverkum og ritlistarverkefnum út í 
náttúruna og unnið síðan úr þeim ýmist úti eða inni eftir hentugleikum. Raunar hafa verið 
gerðar tilraunir til að kenna nánast allar námsgreinar úti þó að það henti auðsjáanlega 
misjafnlega vel eftir viðfangsefnum. Mikilvægt er að meta ávinninginn af aðgangi að 
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grenndarskógi til að styðja og styrkja nám nemenda þar sem það á við. Stundum er aðgangur 
að bókasafni t.d. jafn mikilvægur eða mikilvægari en beinn aðgangur að náttúrunni og þessu 
þarf að tefla saman í kennslu til að styrkja nám nemenda. 
 
Margir nefna það sem styrkleika verkefnisins að nemendur hafi ánægju af að vinna að 
námsverkefnum úti. Þá hefur verkefnið víða eflt tengsl skólans við grenndarsamfélag og 
foreldra og skógarreitir verið notaðir sem umgjörð hátíðahalda, einkum vor og haust.  
 
Hvað verkefnið hefur haft í för með sér fyrir kennara og kennslu, 

stjórnun og samskipti  

 
Dýrmæt reynsla og þekking hefur orðið til innan skólans og nýting á skóginum 
hefur margfaldast frá upphafi verkefnisins. Æ fleiri skemmtilegar hugmyndir 
koma fram til nýtingar á skóginum. (Ummæli kennara) 
 

Verkefnið hefur kallað á að kennarar tileinkuðu sér margvíslegar nýjungar og hefur haft í för 
með sér ýmiss konar vinnu fyrir þá sem þeir ekki höfðu áður. Það þarf töluverða 
sérþekkingu í skógrækt til að geta komið grenndarskóginum í horf til að byrja með og þar 
hefur Skógræktin komið til með ráðgjöf og námskeið fyrir kennara. Þar var bæði um að ræða 
umgengni við skóg og ráðgjöf og kennslu um skógarnytjar. Kennarar hafa reynt að samþætta 
skógarfræðslu og faggreinakennslu í ýmsum greinum með því að nýta aðstöðuna í grenndar-
skógi til að kenna ýmis fög úti. Ýmsum aðferðum hefur verið beitt til að samþætta fleiri 
kennslugreinar í útikennslu, s.s. söguaðferðinni og verkefnamiðaðri nálgun í þemanámi þegar 
hefðbundin stundaskrá er brotin upp.  
 
Þessu hefur fylgt töluverð námskrárvinna þar sem markmið Lesið í skóginn hefur þurft að 
fella inn í skólanámskrá. Slík vinna hefur verið unnin af stýrihóp verkefnisins eða undir 
stjórn hans en yfirleitt skipa hann a.m.k. þrír kennarar. Sá hópur hefur líka haldið utan um 
skipulag og skráningu á verkefnum og flokkað og haldið til haga verkefnalýsingum sem orðið 
hafa til í tengslum við þróunarverkefnið. Í sumum skólum er Lesið í skóginn kynnt á vef 
skólans og ef hann er uppfærður reglulega kallar það á vinnu. Stýrihópar eru misjafnlega 
virkir en sumir hafa haft frumkvæði að námskeiðahaldi og endurmenntun kennara. 
 
Kennarar meta það sem styrkleika í verkefninu að það hafi ýtt undir fjölbreyttari 
kennsluhætti. Samþætting kennslugreina við skógarfræðslu og kennsla úti reynir þó mikið á 
samvinnu kennara og samkomulag við stjórnendur og samkennara um að víkja frá 
hefðbundinni stundaskrá. Það kostar víða mikla vinnu hjá stjórnendum að laga útikennsluna 
að vinnurömmum kennara og stundaskrá. Tilraunir til að fella verkefnið að stundaskrá eru í 



 77

stöðugri endurskoðun þar sem reynt er að finna lausn sem fellur að daglegum rútínum 
skólans og veldur ekki togstreitu.  
 
Þetta er þekkt vandamál þegar um nýjungar í skólastarfi er að ræða sem ætlað er að ganga 
þvert á hefðbundnar námsgreinar skólans. Í einum skóla hefur verið búin til ný námsgrein í 
list- og verkgreinum sem nær yfir markmið Lesið í skóginn og sett sem slík inn á stundaskrá. 
Í öðrum skóla er sú hugmynd líka reifuð sem lausn til framtíðar ef viðhalda á verkefninu að 
gera það að sérstakri námsgrein. Í þriðja skólanum er það nefnt að líklega verði hver kennari 
að sjá um að nýta útivinnu í grenndarskógi í tengslum við sína kennslugrein þar sem of mikil 
vinna sé fyrir stjórnendur að skipuleggja það fyrir skólann í heild þegar taka þurfi tillit til 
vinnutímaskilgreininga kennara sem hafa mismunandi kennsluskyldu o.s.frv.  
 
Í litlum skóla er tekið fram að það sé ekkert vandamál að sveigja til stundaskrá og vinnutíma 
þar sem skólinn er rekinn eins og stórt heimili þar sem allir starfsmenn vinni saman. Það 
gengur almennt betur að flétta LÍS-verkefni inn í skólastarfið þar sem kennarar vinna í 
teymum og líka á yngri stigum þar sem bekkjarkennarar ráða dagsskipulaginu meira. 
Faggreinakennurum á unglingastigi finnst oft erfitt að koma við útivinnu þar sem stunda-
skráin er bundin við vinnutíma annarra kennara og það kostar vinnu og samkomulag að 
brjóta það upp. Þess vegna verður vinna við svona verkefni oft bundin við svokallaða 
þemadaga þar sem stundaskráin er ekki það skipulag sem unnið er eftir í nokkra daga. Það er 
ágætt svo langt sem það nær en með LÍS-verkefninu er stefnt að því að útikennsla í 
grenndarskógi fléttist inn í daglegt skipulag skóladagsins alla daga. Til að svo megi verða 
verður að horfast í augu við að stundaskráin og vinnutímaskilgreining kennara eins og hún er 
truflar framkvæmd og skoða þarf þau sóknarfæri og þróunarmöguleika sem í því gætu verið 
fólgin að brjóta hana upp alla daga. 
 
Í sumum skólum er það nefnt sem veikleiki sem truflað hafi framgang verkefnisins að sumir 
kennarar séu áhugalausir um það. Má vera að ástæða sé til að endurskoða þá hugmynd sem 
farið var af stað með að allir kennarar skyldu taka þátt í því. Það markmið verkefnisins að 
nota grenndarskóginn til að auka fjölbreytni í skólastarfi þarf ekki að nást betur þó að allir 
kennarar stundi útikennslu. Fjölbreytni er þvert á móti líklegri til að blómstra ef sumir fá að 
vera innipúkar meðan aðrir vilja vera skógarálfar. Bæði kennarar og nemendur hafa ólík 
áhugamál auk þess sem námsgreinar skólans eru misvel fallnar til útikennslu í skógi. 
 
Ör mannaskipti í starfsliði og stjórnendaskipti hefur truflað framgang verkefnisins í mörgum 
þátttökuskólanna. Þegar svo er skiptir miklu að vel sé haldið utan um formlega skráningu 
þannig að nýir starfsmenn geti gengið að verklýsingum og verkefnum. Þetta er veikleiki í 
mörgum skólanna þó að í sumum sé lýsing komin í skólanámskrá og verkefnum skipulega 
haldið til haga og þau aðgengileg kennurum.  
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Námskeið fyrir kennara þurfa líka stöðugt að standa til boða, ekki síst þegar mikið er um 
mannabreytingar. Í sumum skólum er kvartað yfir að þetta hafi ekki verið nógu gott og að 
samskiptaörðugleikar hafi verið við starfsmenn Skógræktarinnar um skipulag endur-
menntunarnámskeiða. Aðrir skólar hafa að eigin frumkvæði skipulagt námskeið til að koma 
til móts við þarfir kennara á þessu sviði. Fyrirhugað var að koma á samstarfi við 
Símenntunarstofnun Kennaraháskóla Ísland um að halda námskeið fyrir kennara í tengslum 
við verkefnið en af því varð ekki. Þetta þyrfti í framtíðinni að komast í þann farveg sem 
fyrirhugaður var.  
 
Gildi framlags samstarfsaðila, Skógræktarinnar, KHÍ, KÍ og 

Námsgagnastofnunar 

 
Það er ómetanlegt fyrir skólann og allt skólastarfið að hafa fengið leiðsögn 
Skógræktarinnar við það verkefni að nýta skóginn sem er rétt við skóladyrnar hjá 
okkur. (Ummæli kennara) 
 

Skógrækt ríkisins átti frumkvæði að verkefninu og þáttur hennar í framgangi og framkvæmd 
verkefnisins er forsenda þess að af slíku verkefni gæti orðið. Skólarnir þurftu faglega aðstoð 
og ráðgjöf Skógræktarinnar við að nýta skógarreiti og skólalóðir sem grenndarskóga til 
útikennslu. Ástand þeirra var með þeim hætti að víðast þurfti sameiginlegt átak kennara og 
nemenda. En þeir hafa sýnt verkefninu áhuga og tekist hefur með aðstoð fagmanna Skóg-
ræktarinnar að útbúa aðstöðu sem býður upp á nýjar víddir og ný tækifæri í skólastarfi.  
 
Mat ráðgjafa skólanna á vegum Skógræktarinnar er að almennt hafi tekist vel til og með 
verkefninu hafi tekist að sýna fram á að nýting skóga í námi sé áhugaverður kostur í mörgum 
greinum í grunnskólastarfi. En þeir benda líka á að það gæti gengið miklu betur ef skipulag 
þess og samstarfið við skólana væri í fastari skorðum og nefna að þeir hafi stundum ekki geta 
brugðist við beiðni um aðstoð vegna stutts fyrirvara. Verkefnisstjóri, Ólafur Oddsson, telur 
að hlutverk skólaráðgjafa hjá Skógræktinni hafi hvergi gengið upp eins og hann vildi, það 
hafi ekki náðst að byggja upp nægilega persónuleg tengsl milli skólanna og ráðgjafanna. 
Reyndist hann oftar en ekki þurfa að vera tengiliður til að koma á samstarfi.  
 
Skógræktin hefur gegnt lykilhlutverki við endurmenntun kennara til að þeir gætu tekist á við 
verkefnið þó að aðrir hafi komið þar að s.s. kennarar við Kennaraháskóla Íslands. Þar hefur 
verið komið á valnámskeiði í smíðum Lesið í skóginn – Tálgað í tré , þar sem nemendur á 
öllum brautum grunnnáms gefst kostur á undirstöðumenntun sem býr þá undir að taka þátt í 
verkefnum á borð við Lesið í skóginn. Þá styðja valnámskeið um útinám við verkefni á borð 
við þetta. 
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Kennarasambandið hefur átt fulltrúa í verkefnisstjórn og sýnt verkefninu velvilja.  
 
Námsgagnastofnun var samkvæmt samstarfssamningi ætlað að leiðbeina um þætti er lúta að 
námsefnisgerð og vefvinnu verkefnisins. Verkefnið hefur ekki komist inn á verkefna-áætlun 
stofnunarinnar og þannig ekki verið útfært frekar hvernig þetta eigi að gerast í framkvæmd 
né gengið formlega frá aðkomu hennar að verkefninu. Reynslan af verkefninu þessi þrjú ár er 
nú komin á það stig að hægt væri að átta sig á hvernig Námsgagnastofnun getur komið inn í 
verkefnið eins og að var stefnt í upphafi. 
 
Tækifæri og þróunarmöguleikar 
 

Mér finnst  upplifun nemenda í skóginum vera mikilvæg. Að gefa sér  tíma til að 
fara út í náttúruna og hlusta, líta í kringum sig og veita athygli ýmsum 
smáatriðum og upplifa án þess að það sé stíf dagskrá eða krafa um afurðir. Það 
höfum við gert í þessu  verkefni, sérstaklega með yngri bekkjunum og síðan setið 
og rætt saman og undrast og velt fyrir okkur ýmsu sem hefur fangað athygli 
nemenda. (Ummæli kennara) 

 
Þegar kennarar sem tekið hafa þátt í verkefninu leggja mat á hvaða leiðir séu vænlegar til að 
þróa áfram verkefni sem þeir eru sammála um að sé gott er margt nefnt og bendir það til að 
þeir séu tilbúnir að kanna ýmsar leiðir til að verkefnið megi dafna áfram. Hér eru að lokum 
dregin fram fjögur atriði af mörgum sem virðast vera vænleg sóknarfæri. 
 
Tengslanet skóla á vef 

Mikilvægt væri að mynda tengslanet þeirra skóla sem tekið hafa þátt í þessu þróunarverkefni 
og einnig Reykjavíkurskólanna sem hafa tekið þátt í hliðstæðu verkefni. Í því skyni liggur 
beinast við að nýta möguleika upplýsingatækninnar og setja upp góðan, gagnvirkan og lifandi 
vef um verkefnið. Sú fagþekking sem Námsgagnastofnun býr yfir ætti að nýtast vel til slíkra 
verka og ætti að láta á það reyna hvort samvinna við stofnunina um þetta verkefni næst. 
 
Samvinna við grenndarsamfélag og foreldra 

Miklir möguleikar liggja í frekari samvinnu við grenndarsamfélag skólanna á hverjum stað 
svo og foreldra. Þar þarf hver skóli að meta og nýta þau tækifæri sem búa í félagslegu sem 
náttúrulegu umhverfi. Í sumum skólum var það nefnt að það hefði truflað framgang 
verkefnisins að foreldrar virðast sumir ekki líta á það nám sem fram fer úti sem alvöru nám. 
Það felast sóknarfæri í því að sannfæra foreldra um gildi náms af því tagi sem ástundað hefur 
verið í LÍS-verkefninu. Einn liður í því gæti verið að efla námsmat á þeim verkefnum sem 
nemendur vinna að í grenndarskóginum og draga fram með öðrum hætti gildi verkefna sem 
ekki verða metin eftir hefðbundnum aðferðum með prófum. 
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Tengsl skógarfræðslu og námsgreina 

Greina mætti betur tengsl skógarfræðslunnar við námsgreinar grunnskólans og meta hvernig 
grenndarskógurinn opnar tækifæri til að styðja við nám í hverri grein og nýta hann markvisst 
þar sem ávinningur er metinn mestur. Meta þarf hvaða leiðir eru vænlegar til að styrkja 
skógarfræðslu ef og þar sem fólk er sammála um að hún hafi gildi. Ein leið væri að gera 
skógarfræðslu að valgrein þar sem svigrúm er til þess á unglingastigi. Það er nefnt í mati frá 
skólunum að ef til vill verði að gera sérstaka námsgrein úr Lesið í skóginn því að ef takast 
eigi að gera hana að lið í skólastarfinu, verði hún að vera á stundaskrá. Ólíkar leiðir hafa 
verið farnar og verða þróaðar áfram.  
 
Að læra að vera til og  njóta 

Vekja þarf til umhugsunar og umræðu um þau nýju tækifæri til öðru vísi náms sem 
grenndarskógur býður uppá. Kennarar nefna sem dæmi að læra að njóta kyrrðar, útsýnis, 
lyktar, augnabliksins og einnig að læra að fara í berjamó, í fjallgöngu og stífla lækinn og vaða í 
honum. Lokaorðin í þessari skýrslu á sjö ára nemandi sem svarar spurningunni um hvað þau 
hafi lært í skóginum svona:  

Við lærðum að passa okkur á að detta ekki í fossinn.  
 
 
 
 
 
 


