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Skátaflokkur Íslands
Kæru skátar!

Þetta skjal kynnir fyrir ykkur keppnina Skátaflokk Íslands. Hún fer fram á hinu stórfenglega 

Landsmóti skáta, en hægt er að vinna sér í haginn með því að æfa sig fram að móti og jafnvel 

næla sér í nokkur fyrirfram stig!

Útbúin hafa verið æfingarverkefni frá fortíð, nútíð og framtíð. Það er engin skylda að vinna þau, 

en það getur komið sér vel að hafa þróað með sér heppilegustu aðferðirnar við lausn þeirra 

verkefna sem þar eru kynnt. Ennfremur eru þrjú skilaverkefni. Það er heldur engin skylda að skila 

þeim inn, þið getið samt tekið þátt í keppninni á mótinu, en ef þið skilið þeim inn getið þið  

unnið ykkur inn 10-50 stig fyrirfram fyrir hvert skilaverkefni.

Auk æfinga- og skilaverkefnanna fylgir með hugmynd að heppilegum dagskrárhring sem hjálpar 

flokknum að ákveða hvort og hvað hann vill æfa.

Ef þið hafið einhverjar spurningar um keppnina, getið þið haft samband við Nönnu Guðmunds-

dóttur með því að senda tölvupóst á nanna@skatar.is

Ef þið hafið einhverjar spurningar um framkvæmd dagskrárhringsins og annan undirbúning fyrir 

keppnina megið þið endilega hafa samband við Ingibjörgu fræðslustýru í síma 550-9803/ 698-

1998 eða á ingibjorg@skatar.is

Dagsetningar
Fortíð - skil á verkefni 1. mars

Framtíð - skil á verkefni 15. apríl

Nútíð - skil á verkefni 1. júní
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Á Landsmóti skáta
Keppnin sjálf fer fram á Landsmóti skáta, sem fram fer á Hömrum, 20.-27. júlí 2014.  Á mótinu 

fer hún fram í þrennu lagi:

Fyrst vinna flokkarnir verkefni á staðnum. Þeir hafa til þess sólarhring og geta því lagt  •	

 eins mikinn tíma í það og þeir kjósa.

Svo fara fram undanúrslit í hverju þorpi. Það verður sjónarspil og gleði! Það er því um  •	

 að gera að undirbúa klappstýrurnar vel!

Á föstudagskvöldinu kemur svo ljós hvaða flokkur er Skátaflokkur Íslands á hverju  •	

 aldursbili.

Hverjir geta tekið þátt?
Keppnin fer fram í flokkum á hverju aldursbili; fálkaskátar, dróttskátar og svo rekka- og róver-

skátar saman. Hver flokkur má samanstanda af 5-8 skátum sem þurfa allir að vera á sama 

aldursbili. 

Af hverju á ég að taka þátt?
Þú átt að taka þátt, því að það er enginn heiður meiri en sá að bera titilinn Skátaflokkur Íslands!  

Verkefnin
Æfingaverkefnum þarf ekki að skila og það þurfa ekki endilega allir í flokknum að sérhæfa sig í 

hverju verkefni.

Skilaverkefni eru valkvæð en gefa 10-50 stig hvert.
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dagskrárhringur fyrir
Skátaflokk Íslands

Inngangur
Hér á eftir er tillaga að framkvæmd dagskrárhringjar sem inniheldur þau verkefni sem falla undir 

dagskráráhersluna Skátaflokkur Íslands.

Sveitargreining og hugmyndir að sveitarverkefnum (sveitarráðið)1. 

Kynning á tillögum sveitarráðs (sveitin)2. 

Flokksþing á flokksfundi (flokkurinn)3. 

Lýðræðisleikur (sveitin)4. 

Dagskrá útbúin (sveitarráðið)5. 

Dagskrá samþykkt (sveitin)6. 

Verkefni framkvæmd (flokkurinn og sveitin)7. 

Sveitarhátíð (sveitin)8. 

Athugið að mörg þessara skrefa er hægt að vinna á sama fundinum eða í kjölfar funda og mörg 

þeirra eiga alls ekki að taka langan tíma.

1. Sveitargreining og hugmyndir 
að sveitarverkefnum - sveitarráðið
Sveitarráðið hittist á sveitarráðsfundi til að greina stöðu sveitarinnar, velja annarsvegar hvaða 

tillögur fara í kosningu í lýðræðisleik og verða sveitarverkefni og hinsvegar hvaða verkefni flokk-

arnir geta valið um. Sveitarráðið getur líka bætt við hugmyndum að sveitarverkefnum sem þau 

telja að geti hjálpað í keppninni. Á þessum fundi þarf að ákveða lengd dagskrárhringsins (setja 

upp tímalínu). Tímalína er að teikna upp dagatal sveitarinnar,  

hve margir flokks- og sveitarfundir eiga að vera og hvenær.  

Hægt er að hafa sveigjanlegan fjölda funda eftir þörfum  

félagsins. Athugið að flokkarnir skipuleggja flokks- 

fundina sjálfir. Þessi fundur getur farið fram fyrir 

sveitarfund, sama fundardag eða eftir fund.

Í sveitarráði sitja:
Sveitarforingjar

Aðstoðarsveitarforingjar

Tveir fulltrúar úr hverjum flokki 

(t.d. flokksforingi og aðstoðar-

flokksforingi)
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Hefðir innan skátanna (skilafrestur 1. mars)

Stop motion kvikmyndagerð (skilafrestur 15. apríl)

Útilega (skilafrestur á myndum og ferðasögu 1. júní)

Ykkar eigin hugmyndir:

Færni í að kveikja eld

Áttaviti

Hnútar

Hnífar

Forritun (aðeins dróttskátar og eldri)

GPS kunnátta

Listræn hæfni og sköpunargáfa

Geimegg

Súrringar

Leitartækni á veraldarvefnum

Skyndihjálp

Kínversk tákn

Poki fyrir matarílát

Sveitakeppni - Sveitin keppir innbyrðis í völdum greinum

Listaverkasýning sveitarinnar 

  - Allir flokkar sýna listaverkin sýn og annað flott og áhugavert handverk
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2. Kynning á tillögum sveitarráðs - sveitin
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Hefðir innan skátanna (skilafrestur 1. mars)

Stop motion kvikmyndagerð (skilafrestur 15. apríl)

Útilega (skilafrestur á myndum og ferðasögu 1. júní)

3. Flokksþing á flokksfundi - flokkurinn

Flokkurinn fær lista yfir tillögur að verkefnum frá sveitarráðinu og metur stöðu sína.

Merkið inn þá kunnáttu sem er til staðar í þessum viðfangsefnum. Því fleiri útfylltir hnettir, því 

meiri kunnátta. Hluti af þessum verkefnum verða keppnisverkefni á Landsmóti skáta.

Færni í að kveikja eld

Áttaviti

Hnútar

Hnífar

Forritun (aðeins dróttskátar og eldri)

GPS kunnátta

Listræn hæfni og sköpunargáfa

Geimegg

Súrra

Leitartækni á veraldarvefnum

Skyndihjálp

Kínversk tákn

Poki fyrir matarílát

Flokkurinn velur sér verkefni innan dagskráráherslunnar Skátaflokkur Íslands. Í anda þeirra 

tillagna að verkefnum sem lögð eru fram hér eða eitthvað annað sem hann telur að geti 

nýst í keppninni.
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Hér er form sem hægt er að nota 
til að skipuleggja hvern flokksfund. 
Flokkurinn ætti að skipuleggja að 

minnsta kosti tvo fundi sjálfur.

Dagskrá Efni Ábyrgð Tími (mín)

Setning

Fyrri hluti

Leikur

Seinni hluti

Söngur

Slit

Dagskráráhersla-þema: skátaflokkur íslands

Flokkur:        Dagsetning:

Mættir voru:

Þurfum við aðstoð á fundinum? Við hvað? Hvern þarf að tala við? Hver ætlar að gera það?

Hvað gekk vel?

Hvað væri hægt að gera betur næst?
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4. Lýðræðisleikur - sveitin
Hver flokkur velur sér þau verkefni (2-3) sem flokkurinn vill halda með og kynnir þau á sem 

nýstárlegastan máta (leyfið hugmyndafluginu að ráða!).

Hver skáti fær hálfan líter af vatni í flösku sem hann getur notað til að greiða sitt atkvæði 

með. Hann getur greitt fleiri en einni hugmynd atkvæði sitt ef hann vill. Hver hugmynd er 

með sína fötu eða annað ílát sem atkvæðunum er safnað í. Að atkvæðagreiðslu lokinni er 

vatnið sem hver hugmynd hlaut mælt og þær hugmyndir sem hljóta mest vatn eru settar á 

dagskrá.

Þegar búið er að telja úr kjörfötunum er upplagt að nota atkvæða vatnið í eitthvað upp-

byggilegt, hita sér kakó eða vökva blómin til dæmis.

Það sem þarf:

Efni í kynningar.•	

Hálfs líter flaska fyrir hvern skáta.•	

Vatn (ef til vill með matarlit, jafnvel getur hver flokkur fengið sinn lit).•	

Ílát fyrir hvert verkefni.  Gott er að það sé með einhvers konar mælikvarða  •	

 til að auðvelda atkvæðamælingu.

Fleiri hugmyndir að lýðræðisleikjum er að finna á verkefnavefnum.

5. Dagskrá útbúin - sveitarráðið
Sveitarráðið hittist á sveitarráðsfundi og raðar þeim verkefnum sem hæst skoruðu í 

lýðræðisleiknum niður á tímalínu/dagatal sveitarinnar. Tímalína er að teikna upp dagatal 

sveitarinnar, hve margir flokks- og sveitarfundir eiga að vera og hvenær. 

Athugið að flokk arnir skipuleggja flokksfundina sjálfir þannig að ekki þarf að lýsa 

verkefnum á flokksfund um í tímalínu. 

6. dagskrá samþykkt - sveitin
Tímalínan er svo borin undir sveitarþing (alla sveitina) sem samþykkir það 

(með handaupp réttingu eða annað).

7. Verkefni framkvæmd - flokkurinn & sveitin
Hér eru verkefnin unnin af sveitinni og flokkunum og endurmetin jafnóðum. 

Þetta skref tekur mestan tíma innan dagskrárhringjarins

8. Sveitarhátíð - sveitin
Hér metur sveitin í sameiningu hvernig dagskrárhringurinn gekk. Að því loknu er 

lokum hans fagnað. Þeir sem að klára þennan dagskrárhring fá sérstakt merki því til 

viðurkenning ar. Hafið samband við landsmot@skatar.is til að nálgast merkin. 



skátaflokkur íslands

skilaverkefni
Fortíð:
Fyrsta skilaverkefnið fer með ykkur í ferðalag aftur í tímann. Það er öllum gott að kynna sér hvað aðrir hafa 

gert áður, bæði er það skemmtilegt og þar að auki kemur það í veg fyrir að hjólið sé fundið upp aftur og 

aftur. Þetta verkefni er í tveimur pörtum, öðrum skilað með tölvupósti en hinum með hefðbundnum pósti. 

Bæði verkefnin þurfa að vera póstlögð áður en skilafresturinn rennur út.

Fyrri hlutinn felur í sér að kynna sér hefðir í sínum skátaflokk, skátasveit, skátafélagi, skátabandalagi, 

bæjar félagi, landi eða hverju því sem vekur áhuga ykkar í kringum ykkur. Þið skilið því sem þið komist 

að í gegn um tölvupóst til landsmot@skatar.is en þið getið sett það fram í formi blaðagreinar, viðtals, 

teiknimynda sögu, myndasýningar með skýringum, myndbands eða hvað annað sem ykkur finnst henta. 

Seinni hlutanum á að skila með hefðbundnum bréfapósti. Þið skuluð kynna ykkur rúnastafrófið eldra 

fuþark og skrifa upp nöfn allra flokksmeðlima með rúnum og senda okkur í pósti. Munið að merkja bréfið 

með nafni flokksins og skátafélagsins ykkar. 

Heimilisfangið utan á umslaginu á að vera: 

Skátaflokkur Íslands

Bandalag Íslenskra skáta

Hraunbæ 123

110 Reykjavík

Fyrir hvorn lið verkefnisins getur flokkurinn nælt sér í 10 til 50 stig.

Rúnastafrófið: http://www.visindavefur.is/svar.asp?id=3887

http://www.visindavefur.is/svar.asp?id=3887
http://www.visindavefur.is/svar.asp?id=3887


Framtíð:
Stop Motion kvikmyndir eru myndir þar sem mörgum stillimyndum er raðað saman þannig að þær mynda 

hreyfimynd.  Hér má sjá dæmi um slíka mynd.

Myndin getur verið eins stutt eða löng og flokkurinn vill og eins flókin og hann treystir sér til.

Stig eru gefin fyrir besta söguþráðinn, bestu hljóðmyndina, bestu framsetninguna (gæði) og áhugaverðustu 

aðferðina. Hver flokkur getur hreppt 10-50 stig fyrir sitt framlag.

Efnistök eru frjáls, en hér eru nokkrar hugmyndir:

Undirbúningur flokksins fyrir landsmót•	

Hvernig ætlar flokkurinn að komast á mótssvæðið?•	

Framtíðarskátun•	

Dagur í lífi framtíðarjarðarbúa•	

Hægt er að nota hvers kyns myndavél í þetta og jafnvel eru til handhæg öpp fyrir síma sem hægt er að 

nota.  Hér eru nokkur: Android | iPhone 

Nútíð:

Í nútíðinni lifum við í núinu og njótum lífsins. Hvar er betra að gera það en í útilegu fjarri mannabyggðum. 

Síðasta skilaverkefnið undirbýr ykkur fyrir landsmót. Flokkurinn þarf að skipuleggja útilegu þar sem gist er 

yfir nótt. Huga þarf að staðsetningu, veðurspá, mat og eldamennsku og hvernig komast eigi á staðinn og 

heim aftur.

Fálkaskátar: Geta sofið í húsi eða tjaldi, allt eftir eigin höfði. •	

Dróttskátar: Sofa í tjaldi eða skýli (ekki skála eða húsi).•	

Rekka- og róverskátar: Sofa undir berum himni.•	

Skilið inn 10 myndum úr ferðinni og stuttri ferðasögu í tölvupósti á landsmot@skatar.is 

Fyrir flottar myndir og skemmtilega ferðasögu getur flokkurinn unnið sér inn 10 til 50 stig. Munið að löng 

ferðasaga er ekki endilega það sama og góð ferðasaga.

o

o

Stop Motion: http://www.youtube.com/watch?v=qBjLW5_dGAM

Síma-app Android: https://play.google.com/store/search?q=stop%20motion

Síma-app iPhone: https://itunes.apple.com/ca/app/stop-motion-studio/id441651297?mt=8

http://www.youtube.com/watch?v=qBjLW5_dGAM
https://play.google.com/store/search?q=stop%20motion
https://itunes.apple.com/ca/app/stop-motion-studio/id441651297?mt=8
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ÆFINGAVERKEFNI FÁLKASKÁTA
Fortíð

Eldurinn er eldri en mannkynið og hefur fylgt okkur alla tíð. En kannt þú að fara með eld? Kveikið eld með 

frjálsri aðferð.

Þegar mennirnir fundu upp áttavitann varð algjör bylting í rötunartækni. Þrátt fyrir að þetta sé rúmlega 

þúsund ára gömul tækni þá kemur hann enn að góðum notum. Lærið um áttirnar og stefnugráður. Búið til 

einfaldan áttavita. (Sjá leiðbeiningar). Lærið að finna rétta stefnu með átta vita og uppgefinni gráðu.

Hnútar eru til margs nýtilegir og munu seint missa gildi sitt. Hér er síða sem kennir hnúta og splæsingar á 

skemmti legan máta. Lærið fjóra mismunandi hnúta og hvernig þeir geta gagnast ykkur í daglegu lífi.

Lærið um meðferð hnífa, helstu öryggisatriði og viðhald. Tálgið einhvern fallegan og/eða nytsamlegan hlut 

eins og t.d. brauðhníf, skeið, tótem styttu eða fjölnota sykurpúðaprik.

Nútíð

Súrrið þrí- eða fjórfót með þverslá. Notið bæði þverbindingu og krossbindingu. Leiðbeiningar er að finna í 

Skátahandbókinni.

Það er mikilvægt að rata á netinu. Komist frá Wikipedia-síðunni Sir Robert Baden-Powell yfir á síðuna 

Iceland. Þú mátt aðeins smella á hlekki innan síðanna til að komast áfram og aldrei ýta á afturábak-hnapp-

inn. Sá sem er fljótastur vinnur!

Allir ættu að kynna sér grundvallaratriði skyndihjálpar. Best er að fá einhvern kunnugan til að segja sér til. 

Athugið hvort einhver í skátafélaginu eða björgunarsveitinni á staðnum sé til í að hjálpa ykkur að læra.

Finna viðeigandi viðfangsefni hér. 

o

o

o

o

o

o

o

Áttaviti: http://157.157.45.203/skatadagskra2/?tID=440

Hnútar & splæsingar: http://www.animatedknots.com/

Skyndihjálp:  http://www.raudikrossinn.is/page/rki_hvad_skyndihjalp_leidbeiningar

http://157.157.45.203/skatadagskra2/?tID=440
http://www.animatedknots.com/
http://www.raudikrossinn.is/page/rki_hvad_skyndihjalp_leidbeiningar


Lærið að þekkja tákn á kínversku. Þau eru í meðfylgjandi skjali, en það er líka hægt að æfa þau á netinu 

hér. Lærið 10 tákn.

Þegar maður fer á landsmót er æðislegt að eiga góðan poka úr viskastykki til að geyma mataráhöldin sín í. 

Betra er að nota gamalt (en þó heillegt) viskastykki en alveg nýtt vegna þess að þau draga betur í sig raka. 

Hægt er að loka pokanum með bandi sem er líka hægt að nota til að hægt sé að hengja hann upp. 

Framtíð

Búið til „project“ í Scratch. 

Lærið á GPS tæki og að nýta þau til að finna hnit. Sveitarforinginn getur falið hlut, gefið upp hnitin og 

skátarnir æfa sig í að finna hlutinn. Nú þegar búið að fela hluti út um allan heim og gefa upp hnitin á 

vefsvæði www.geocaching.com, upplagt er að nýta sér það við æfingar. Hægt er að nota sérstök GPS 

tæki (mörg skátafélög eiga svoleiðis, ef ekki er hægt að hafa samband við björgunarsveitina á staðnum) en 

margir nýir símar bjóða líka upp á slíka tækni.

Nýtið sköpunarhæfileika ykkar og hugarflug og búið til listaverk sem er algerlega gert úr endurnýttu efni. 

Listaverkið getur verið aðeins eitthvað fyrir augað, eða einhver hlutur sem hægt er að nýta í daglegu lífi. 

Sendið okkur endilega mynd sem við birtum á facebook-síðu Landsmóts skáta. 

Myndir sendist á landsmot@skatar.is.

Útbúið hlífðar- og/eða lendingarbúnað fyrir egg. Nánari leiðbeiningar er að finna hér.

Kínverska: http://www.memrise.com/course/176989/landsmot-skata-2014-kinversk-takn-2/

Scratch: http://scratch.mit.edu/

GPS-hnit: www.geocaching.com

Búnaður fyrir egg: http://157.157.45.203/skatadagskra2/?tID=609

http://www.memrise.com/course/176989/landsmot-skata-2014-kinversk-takn-2/
http://www.memrise.com/course/176989/landsmot-skata-2014-kinversk-takn-2/
http://scratch.mit.edu/
www.geocaching.com
http://157.157.45.203/skatadagskra2/?tID=609
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ÆFINGAVERKEFNI DRÓTTSKÁTA
Fortíð:

Eldurinn er eldri en mannkynið og hefur fylgt okkur alla tíð. En kannt þú að fara með eld?

Kveikið eld án þess að nota olíu.

Þegar mennirnir fundu upp áttavitann varð algjör bylting í rötunartækni. Þrátt fyrir að þetta sé rúmlega 

þúsund ára gömul tækni þá kemur hann enn að góðum notum. Lærið um misvísun. Lærið að taka stefnu af 

korti og geta gengið eftir henni.

Hnútar eru til margs nýtilegir og munu seint missa gildi sitt. Hér er síða sem kennir hnúta og splæsingar á 

skemmti legan máta.  

Lærið fjóra mismunandi hnúta og hvernig þeir geta gagnast ykkur í daglegu lífi. Lærið einnig nýja leið til að 

hnýta skóreimarnar. Margar leiðir eru útskýraðar á skóreimasíðu Ian’s.

Lærið um meðferð hnífa, helstu öryggisatriði og viðhald. Tálgið einhvern fallegan og/eða nytsamlegan hlut 

eins og t.d. brauðhníf, skeið, tótem styttu eða fjölnota sykurpúðaprik. 

Nútíð:

Súrrið byggingu fyrir tjaldbúð. Til dæmis þvottasnúru, borð, bekk eða hengirúm. Notið bæði þverbindingu og 

krossbindingu. Leiðbeiningar er að finna í Skátahandbókinni.

Það er mikilvægt að rata á netinu. Komist frá Wikipedia-síðunni Sir Robert Baden-Powell yfir á síðuna 

Iceland.  Þú mátt aðeins smella á hlekki innan síðanna til að komast áfram og aldrei ýta á afturábak-hnapp-

inn. Sá sem er fljótastur vinnur!

Allir ættu að kynna sér grundvallaratriði skyndihjálpar. Best er að fá einhvern kunnugan til að segja sér til. 

Athugið hvort einhver í skátafélaginu eða björgunarsveitinni á staðnum sé til í að hjálpa ykkur að læra.

Finna viðeigandi viðfangsefni hér. 

Hútar: http://www.animatedknots.com/

Skóreimar: http://www.fieggen.com/shoelace/knots.htm

Skyndihjálp: http://www.raudikrossinn.is/page/rki_hvad_skyndihjalp_leidbeiningar

http://www.animatedknots.com/
http://www.fieggen.com/shoelace/knots.htm
http://www.raudikrossinn.is/page/rki_hvad_skyndihjalp_leidbeiningar


Lærið að þekkja tákn á kínversku. Þau eru í meðfylgjandi skjali, en það er líka hægt að æfa þau á netinu 

hér. Lærið 20 tákn.

Þegar maður fer á landsmót er æðislegt að eiga góðan poka úr viskastykki til að geyma matarsettið í. 

Betra er að nota gamalt (en þó heillegt) viskastykki en alveg nýtt vegna þess að þau draga betur í sig raka.  

Hægt er að loka pokanum með bandi sem er líka hægt að nota til að hægt sé að hengja hann upp. 

Framtíð:
Náið 50 stigum í Python forritun á vefnum Codecademy.org. Þetta þarf aðeins einn úr flokknum að gera.

Lærið á GPS tæki og að nýta þau til að finna hnit. Sveitarforinginn getur falið hlut, gefið upp hnitin og 

skátarnir æfa sig í að finna hlutinn. Nú þegar búið að fela hluti út um allan heim og gefa upp hnitin á 

vefsvæði www.geocaching.com, upplagt er að nýta sér það við æfingar. Hægt er að nota sérstök GPS 

tæki (mörg skátafélög eiga svoleiðis, ef ekki er hægt að hafa samband við björgunarsveitina á staðnum) en 

margir nýir símar bjóða líka upp á slíka tækni.

Nýtið sköpunarhæfileika ykkar og hugarflug og búið til listaverk sem er algerlega gert úr endurnýttu efni.  

Listaverkið getur verið aðeins eitthvað fyrir augað, eða einhver hlutur sem hægt er að nýta í daglegu lífi. 

Sendið okkur endilega mynd sem við birtum á facebook-síðu Landsmóts skáta.  

Myndir sendist á landsmot@skatar.is.

Útbúið hlífðar- og/eða lendingarbúnað fyrir egg. Nánari leiðbeiningar er að finna hér. 

Kínverska: http://www.memrise.com/course/176989/landsmot-skata-2014-kinversk-takn-2/

GPS-hnit: www.geocaching.com

Búnaður fyrir egg: http://157.157.45.203/skatadagskra2/?tID=609

http://www.memrise.com/course/176989/landsmot-skata-2014-kinversk-takn-2/
http://www.memrise.com/course/176989/landsmot-skata-2014-kinversk-takn-2/
www.geocaching.com
http://157.157.45.203/skatadagskra2/?tID=609


skátaflokkur íslands

ÆFINGAVERKEFNI  
REKKA- OG RÓVERSKÁTA
Fortíð:

Eldurinn er eldri en mannkynið og hefur fylgt okkur alla tíð. En kannt þú að fara með eld? Kveikið eld án olíu, 

kveikjara eða eldspýtna.

Þegar mennirnir fundu upp áttavitann varð algjör bylting í rötunartækni. Þrátt fyrir að þetta sé rúmlega 

þúsund ára gömul tækni þá kemur hann enn að góðum notum. Lærið um misvísun. Lærið að taka stefnu af 

korti og geta gengið eftir henni. Lærið að staðsetja ykkur á korti með því að taka mið af nálægum kenni-

leitum.

Hnútar eru til margs nýtilegir og munu seint missa gildi sitt. Hér er síða sem kennir hnúta og splæsingar á 

skemmtilegan máta. 

Lærið fjóra mismunandi hnúta og hvernig þeir geta gagnast ykkur í daglegu lífi. Gott er að kunna að splæsa 

reipi, lærið bæði að ganga frá enda og búa til lykkju. Lærið einnig nýja leið til að hnýta skóreimarnar. Margar 

leiðir eru útskýraðar á skóreimasíðu Ian’s. 

Lærið um meðferð hnífa, helstu öryggisatriði og viðhald. Tálgið einhvern fallegan og/eða nytsamlegan hlut 

eins og t.d. brauðhníf, skeið, tótem styttu eða fjölnota sykurpúðaprik. 

Nútíð:

Súrrið byggingu fyrir tjaldbúð. Til dæmis. þvottasnúru, borð, bekk, hengirúm eða sólstól. Notið bæði þverbind-

ingu og krossbindingu. Leiðbeiningar er að finna í Skátahandbókinni.

Það er mikilvægt að rata á netinu. Komist frá Wikipedia-síðunni Sir Robert Baden-Powell yfir á síðuna Iceland.  

Þú mátt aðeins smella á hlekki innan síðanna til að komast áfram og aldrei ýta á afturábak-hnappinn. Sá sem 

er fljótastur vinnur!

Allir ættu að kynna sér grundvallaratriði skyndihjálpar. Best er að fá einhvern kunnugan til að segja sér til. 

Athugið hvort einhver í skátafélaginu eða björgunarsveitinni á staðnum sé til í að hjálpa ykkur að læra.

Finna viðeigandi viðfangsefni hér. 

Hnútar: http://www.animatedknots.com/

Skóreimar: http://www.fieggen.com/shoelace/knots.htm

Skyndihjálp: http://www.raudikrossinn.is/page/rki_hvad_skyndihjalp_leidbeiningar

http://www.animatedknots.com/
http://www.fieggen.com/shoelace/knots.htm
http://www.raudikrossinn.is/page/rki_hvad_skyndihjalp_leidbeiningar


Lærið að þekkja tákn á kínversku. Þau eru í meðfylgjandi skjali, en það er líka hægt að æfa þau á netinu 

hér. Lærið 30 tákn.

Þegar maður fer á landsmót er æðislegt að eiga góðan poka úr viskastykki til að geyma matarsettið í. 

Betra er að nota gamalt (en þó heillegt) viskastykki en alveg nýtt vegna þess að þau draga betur í sig raka.  

Hægt er að loka pokanum með bandi sem er líka hægt að nota til að hægt sé að hengja hann upp. 

Framtíð:

Náið 70 stigum í Python forritun á vefnum Codecademy.org. Þetta þarf aðeins einn úr flokknum að gera.

Lærið á GPS tæki og að nýta þau til að finna hnit. Sveitarforinginn getur falið hlut, gefið upp hnitin og 

skátarnir æfa sig í að finna hlutinn. Nú þegar búið að fela hluti út um allan heim og gefa upp hnitin á 

vefsvæði www.geocaching.com, upplagt er að nýta sér það við æfingar. Hægt er að nota sérstök GPS 

tæki (mörg skátafélög eiga svoleiðis, ef ekki er hægt að hafa samband við björgunarsveitina á staðnum) en 

margir nýir símar bjóða líka upp á slíka tækni.

Nýtið sköpunarhæfileika ykkar og hugarflug og búið til listaverk sem er algerlega gert úr endurnýttu efni.  

Listaverkið getur verið aðeins eitthvað fyrir augað, eða einhver hlutur sem hægt er að nýta í daglegu lífi.  

Sendið okkur endilega mynd sem við birtum á facebook-síðu Landsmóts skáta. 

Myndir sendist á landsmot@skatar.is.

Útbúið hlífðar- og/eða lendingarbúnað fyrir egg. Nánari leiðbeiningar er að finna hér. 

Kínverska:  http://www.memrise.com/course/176989/landsmot-skata-2014-kinversk-takn-2/

GPS-hnit: www.geocaching.com

Búnaður fyrir egg: http://157.157.45.203/skatadagskra2/?tID=609

http://www.memrise.com/course/176989/landsmot-skata-2014-kinversk-takn-2/
http://www.memrise.com/course/176989/landsmot-skata-2014-kinversk-takn-2/
www.geocaching.com
http://157.157.45.203/skatadagskra2/?tID=609

