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Forsendur
Á haustdögum kynnti menntamálaráðuneytið nýja menntastefnu. Rauði þráðurinn í stefnunni er sá 
að skólarnir vinni með og nýti sér þá sérstöðu sem hver og einn býr yfir.  Í nýju menntastefnunni er 
nemandinn í forgrunni, hún á að styrkja á sjálfstæði skóla, gera skil milli skólastiga sveigjanlegri og 
hverjum skóla ber að huga að sérstöðu menningar sinnar og andrúmslofti í skólastarfinu.
Með hvaða hætti geta skólastigin á Hvanneyri unnið saman öllum til hagsbóta og nýtt sérstöðuna 
sem styrk? Ört stækkandi háskólasamfélag, leik- og grunnskóli, sem báðir hafa fengið grænfána og 
leggja áherslu á útinám og vinnu með nærumhverfi.  
Það er fengur fyrir leik-og grunnskóla að hafa háskóla á sviði náttúruvísinda, hönnunar og skipu-
lags í næsta nágrenni.  Það gefur tækifæri  á  samskiptum við starfsfólk með mikla sérþekkingu og 
möguleika á að geta kynnt sér fjölbreytta starfssemi skólans og skólabúsins.  En ávinningurinn er 
einnig háskólasamfélagsins.  Það styrkir ímyndina, getur opnað leiðir að nýrri kennslufræðilegri 
nálgun og gefur stofnuninni möguleika á að vera opin og  blómstra í samfélaginu.
Um árabil hefur þróast á ákveðin samvinna milli leik- grunn- og háskólans. Þessi samvinna hófst 
sem stuðningur áhugasamra foreldra og velunnara við metnaðarfullt skólastarf.  Vinna í gróðurhúsi, 
heimsóknir í fjós og búvélasafn, afnot af skjólbeltum, skoðun listaverka Landbúnaðarháskóla 

Íslands,  allt eru þetta þættir sem eru komnir með ákveðna hefð innan leik- og grunnskólans, 
en ætlunin er nú að formgera og tengja á markvissari hátt við námskrármarkmið.  Ekki má láta 
staðar numið því ótal sóknafæri eru til samvinnu og nýsköpunar í metnaðarfullu skólastarfi.  Það er 
staðreynd að hár aksturskostaður er oft helsta hindrun þess að skólar getir boðið upp á ákveðna 
námskrárþætti. Þessi kostnaður er ekki til staðar hér. Það eitt út af fyrir sig gefur góða möguleika á 
samstarfi. 

Tengsl við námskrá grunnskóla
Í nýrri námskrá í náttúrufræði  er lögð áhersla á að tengja viðfangsefnið nánasta umhverfi 
nemandans. Hugmyndin er að stuðla að forvitni og vísindalæsi, vekja áhuga og ábyrgð á umhverfinu 
og skilning á mikilvægi sjálfbærrar þróunar. Enda eru náttúruvísindi  órjúfanlegur þáttur í menningu 
nútímasamfélags og hafa mikilvægu hlutverki að gegna í almennri menntun fólks.
Þá er vert er að nefna sérstaklega tvö önnur atriði úr námskrá.



Skóli er hluti af samfélaginu og hlutverk hans felst ekki síst í því að leiða nemendur inn í þetta 
samfélag, gera þá meðvitaða um þau störf sem þar eru unnin og hvernig það sem þau læra tengist 
störfunum. Í náttúrufræðikennslu er hægt að rækta þessi tengsl með ýmsum hætti, til dæmis með því 
að heimsækja söfn, ýmiss konar fyrirtæki og stofnanir og jafnvel taka þátt í rannsóknar¬verkefnum, 
einkum þeim sem snúa að nánasta umhverfi nemenda og heimabyggð. Ekki er síður mikilvægt að 
læra að njóta náttúrunnar.

Útikennsla
Óhætt er að fullyrða að útikennsla, það er að flytja kennslu að einhverju leyti út fyrir veggi skólans, 
auðgi og styrki allt nám ásamt því að vera hollt bæði líkama og sál. Vettvangsnám er sérstaklega 
nauðsynlegt í náttúrufræðinámi þar sem úti í samfélagi, umhverfi og náttúru er sá raunveruleiki sem 
börnin eru að læra um og þurfa að þekkja, skilja og skynja. Það er því mikilvægt að skólar samþætti 
útikennslu í skólanámskrá sinni þannig að nemendum gefist tækifæri til að kynnast og njóta 
nánasta umhverfis og um leið efla virðingu þeirra fyrir því. Vegna sérstöðu lands okkar og þjóðar er 
nauðsynlegt að nemendur, og þar með framtíðarþegnar þessa lands, séu vel upplýstir á sviðum 

náttúrufræðanna. Með því að efla þekkingu og þjálfa vinnulag nemenda eflum við skynjun þeirra 
á umhverfinu. Vart er hægt að hugsa sér betri vettvang fyrir náttúrufræðikennslu en náttúruna 
sjálfa.

Samvinna við aðila utan skólans og útikennsla



• Að samstarf við ákveðna starfsmenn innan LbhÍ gefi nemendum kost á skapandi 
 námsumhverfi utan skólastofunnar og uppfylli þannig ákveðin markmið námsskrár sem
 annars yrði erfitt að framfylgja vegna staðsetningar og stærðar skólans. 
 (Sjá nánar í fylgiskjali)
• Að nemendur átti sig á þýðingu Landbúnaðarháskóla Íslands í sögu og þróun Hvanneyrar
• Að nemendur þekki  helstu byggingar LbhÍ. Einnig að þau viti hvað fer fram innan dyra. 
• Að styrkja Hvanneyri sem háskólaþorp sem nýtir þann styrk sem felst í smæð samfélagsins,  
 nálægð við náttúruna og tengsl við sérfræðiþekkingu.
• Að við uppbyggingu skjólbelta verði eins og kostur er reynt að samræma þarfir 
 skólastiganna þannig að svæðið nýtist sem best við leik og störf
• Að starfsfólk leggi sig fram um að miðla upplýsingum sem gætu haft gildi fyrir önnur   
 skólastig
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