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Upphaf umhverfisnefndar 

Leikskólinn Álfasteinn er 33 barna leikskóli í Hörgársveit, þar sem náttúran umvefur 

leikskólann í öllum sínum fjölbreytileika vaknaði áhugi starfsmanna fyrir 

Grænfánaverkefninu. Vettvangsferðir eru stór þáttur í starfi leikskólans og börnin fá því 

mörg tækifæri til að njóta nátúrunnar allan ársins hring.  Starfsfólki þótti því tilvalið að 

bæta þekkingu og færni sína og barnanna á því hvernig best er að umgangast  og 

varðveita náttúruna. 

Snemma árs 2007 var ákveðið að fara á græna grein og sækja um grænfána. 

Þannig væri auðveldara að vinna markvissara með nærumhverfi okkar og 

umhverfismennt í leikskólanum.  

  Fyrsta umhverfisnefndin var skipuð einum leikskólakennara, matráði og einu 

foreldri. Í næstu nefnd sem starfaði 2009 -2010 var bætt einum meðlimi við og var það 

barn úr elstahópnum. Í nefndinni veturinn 2011-2012 eru Jóhanna Margrét, Valgerður 

Telma og faðir þeirra Einar Kristinn. Veturinn 2012-2013 munu Valgerður og Einar 

halda áfram í nefndinni en Jóhanna fer í Þelamerkurskóla. 
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Mat á umhverfismálum 

19. apríl 2008 var fyrsti umhverfisgátlistinn útfylltur og síðan hefur hann verið yfirfarinn 

reglulega. Listinn var einnig yfirfarinn í mars 2010 og svo aftur í nóvember 2012 (sjá 

fylgiskjal 1). Þetta er gert til að fylgjast náið með hvar við stöndum hvort einhverjar 

breytingar hafi átt sér stað á hverju tímabili fyrir sig.  

 Fyrstu tvö árin einbeitum við okkur að því að flokka ruslið okkar og taka frá allt 

sem við gátum nýtt okkur til listsköpunar og sem geymslu ílát. Síðan bættist við vatns og 

rafmagns notkun og er lesið af mælunum einu sinni í mánuði (sjá fylgiskjal 2). Árið 2012 

bættum við átthögum við og ætlum að einbeita okkur að þessum þrem þemum í 

umhverfisstarfi okkar. Reglulega eru umhverfismálin rædd á starfsmanna- og 

umhverfisnefnda fundum og líka eftir hendinni, þegar nefndarmeðlimir fá góða hugmynd. 
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Áætlun um aðgerðir og markmið 

Megin áhersla okkar er á að viðhalda þeirri þekkingu og færni sem börnin hafa öðlast hér. 

Með öðrum orðum þá viljum við leggja áherslu á að nýju börnin læri að flokka rétt, hugsa 

vel um náttúruna og umhverfi sitt. Flokkunin á sorpinu hefur gengið vel og elstu börnin 

þurfa sjaldan að biðja um aðstoð við að setja ruslið í réttan dall. Þar sem  rafmagnið er 

ekki eins áþreifanlegt þarf oft að minna á að það þurfi ekki ljós þegar  bjart er orðið úti. 

Börnin sem hætta hjá okkur fara svo flest í Þelamerkurskóla og hann er líka 

grænfánaskóli, þar munu þau takast á við ný verkefni í umhverfismennt. Því viljum við 

hér á Álfasteinni halda okkur við fáar þemur og vinna vel að þeim: Við höfum unnið með 

flokkunina, vatn og orku og nú erum við að vinna með átthagana. 

  

 Megin markmið okkar fyrir árin 2011-2013 eru eftirfarandi. 

 

 Viðhalda þeirri þekkingu sem komin er í leikskólann. 

 Fræðast betur um jörðina okkar (matjurtagarður, mengun) 

 Læra að þekkja betur nánasta umhverfi okkar 

 Nýta nánasta umhverfi okkar til þekkingu leitar og sköpunar 
 
 
Um það leiti sem síðasta skýrsla var rituð þá höfðum við einsett okkur að byrja með 

matjurtagarð og hefur sú ósk ræst og við höfum sett niður í garðinn í tvö sumur og hefur 

uppskeran verið góð. Einnig höfum við notað matjurtagarðinn til að vinna að tilraun á 

veturnar, þá höfum við grafið ýmislegt rusl, úr mismunandi efnum og að vori höfum við 

athugað hvort eitthvað af ruslinu hafi eyðst, það er orðið aftur að mold. 

Þann 1. júní 2012 varð leikskólinn Heilsuleikskóli, það verkefni er samhljóma 

Grænfánaverkefninu að mörgu leiti, t.d. er áhersla á aukna hreyfingu barna og förum við í 

lengri gönguferðir einu sinni í viku og þá getum við nýtt tækifærið og kynnst nánasta 

umhverfi okkar betur. Í einni gönguferðinni komumst við að því að það búa hænur í 

Lónsbakkahverfinu og fengum við góðar móttökur hjá eigendunum og boð um að koma 

eins oft og við vildum til að skoða hænurnar. 

http://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=endurvinnslu+merki&source=images&cd=&cad=rja&docid=21Kn3cAdYf7cbM&tbnid=cKhUmNwky-My9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://natturan.is/hollrad/1024/&ei=FO4cUcKUHsGv0QXK6oHoBQ&v6u=http://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=194.144.24.28&ts=1360850294770169&auth=lk73njtfhql44hksf2r6gvk4aqvwhuzy&rndm=0.14653000408872396&v6s=2&v6t=159129&bvm=bv.42452523,d.d2k&psig=AFQjCNHFG-9KiLEqGODbXdX2EkYlubXXhw&ust=1360936836893352
http://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=endurvinnslu+merki&source=images&cd=&cad=rja&docid=21Kn3cAdYf7cbM&tbnid=cKhUmNwky-My9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://natturan.is/hollrad/1024/&ei=FO4cUcKUHsGv0QXK6oHoBQ&v6u=http://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=194.144.24.28&ts=1360850294770169&auth=lk73njtfhql44hksf2r6gvk4aqvwhuzy&rndm=0.14653000408872396&v6s=2&v6t=159129&bvm=bv.42452523,d.d2k&psig=AFQjCNHFG-9KiLEqGODbXdX2EkYlubXXhw&ust=1360936836893352
http://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=endurvinnslu+merki&source=images&cd=&cad=rja&docid=21Kn3cAdYf7cbM&tbnid=cKhUmNwky-My9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://natturan.is/hollrad/1024/&ei=FO4cUcKUHsGv0QXK6oHoBQ&v6u=http://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=194.144.24.28&ts=1360850294770169&auth=lk73njtfhql44hksf2r6gvk4aqvwhuzy&rndm=0.14653000408872396&v6s=2&v6t=159129&bvm=bv.42452523,d.d2k&psig=AFQjCNHFG-9KiLEqGODbXdX2EkYlubXXhw&ust=1360936836893352
http://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=endurvinnslu+merki&source=images&cd=&cad=rja&docid=21Kn3cAdYf7cbM&tbnid=cKhUmNwky-My9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://natturan.is/hollrad/1024/&ei=FO4cUcKUHsGv0QXK6oHoBQ&v6u=http://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=194.144.24.28&ts=1360850294770169&auth=lk73njtfhql44hksf2r6gvk4aqvwhuzy&rndm=0.14653000408872396&v6s=2&v6t=159129&bvm=bv.42452523,d.d2k&psig=AFQjCNHFG-9KiLEqGODbXdX2EkYlubXXhw&ust=1360936836893352


6 

 

Eftirlit og endurmat 

Umhverfisstefna Álfasteins er kynnt á heimasíðunni okkar, í námskránni, 

foreldrahandbókinni og á kynningarfundum fyrir foreldra sem haldin er einu sinni á ári. 

 Umhverfisnefndin yfirfer umhverfisgátlistann einu sinni á ári, það gefur glögga 

mynd af stöðunni, merkingarnar í listanum hafa eiginlega verið eins síðustu 2-3 ár. Það er 

ánægjulegt þar sem að margar staðreindirnar eiga ekki við í okkar tilfelli og við getum 

merkt játandi við mikin hluta af því sem við á. 

 Á starfsmannafundum er oft minnt á það sem má betur fara í þeim málum sem 

tengjast grænfánaverkefninu og er þá helst minnt á að nýta hvíta pappírinn betur, prenta 

báðumegin og nota afganga fyrir rissblöð. Einnig var rætt um að minna börnin á að nýta 

hvíta pappírin betur þegar þau eru að teikna. 
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Fræðsla 

Börnin á Álfasteini eru 12 mánaða til 6 ára og umhverfismenntunin er aðlöguð að þessu 

breiða aldursbili og geta allir tekið þátt óháð aldri. Hópastarf er þrjá daga í viku frá 

september og fram í maí, þá gefst góður tími til að vinna að umhverfismennt og hver 

hópstjóri sér um minni verkefni og umræður í sínum hóp. Stærri verkefni eins og að setja 

niður í grænmetisgarðinn, tæma moltutunnuna og smíða kofa gera börnin í sameiningu 

með starfsfólki og foreldrum. 

           

                                  Foreldrar á fullu að undirbúa grænmetisgarðinn og smíða kofa 

         

                         Hér eru börnin að huga að grænmetinu og leika sér í kofanum í skóginum 

 

Yfir sumarmánuðina eru þema vikur (sjá fylgiskjal 3) sem allir í leikskólanum 

taka þátt í og er sama þema notað í eina til tvær vikur í senn. Sem dæmi má nefna er 

hreinsunar vika í maí og þá er lóðin okkar yfirfarin og líka skógurinn sem við tókum í 

fóstur.  Síðan eru hinar vikurnar af sumrinu skipulagðar af starfsmönnum með ákveðnum 

verkefnum sem tengjast viku þemanu. 
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Gengið um skóginn og týnt upp rusl                Brúinn og skógurinn skreytt fyrir 17. júní 

 Börnin á leikskólanum nota allskonar pappír í föndurvinnu og því var ákveðið að 

leyfa þeim að búa til sinn eiginn pappír sem þau gætu svo notað sjálf. 

     

              Það er vandasamt að búa til pappír svo hann verði góður til notkunnar. 

Í gegnum tíðina höfum við eignast góða vini á Öldrunarheimilinu Kjarnalundi og þau 

hafa stundum gefið okkur paprikuplöntur sem við hugsum um og borðum svo afurðirnar 

einnig hafa krakkarnir í 1. bekk Þelamerkurskóla gefið okkur plöntur og blóm. 

                

Grænmetisgarðurinn okkar hefur nýst mjög vel, við ræktum ekki bara grænmeti á 

sumrinn heldur notum við hann til tilrauna á veturnar. Við gröfum ýmislegt í garðinn að 

hausti og svo þegar líður að vori og garðurinn á að sinna sínu rétta hlutverki þá gröfum 

við ruslið aftur upp. Þá sjáum við hvort eitthvað af því verður að mold eða hvort það 
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safnast bara saman og mengar jörðina okkar. Næst ætlum við að geyma ruslið yfir 

sumarið og setja það aftur í garðinn kannski þarf tvo vetur til að  það verða að mold. 

 Við ákváðum að gefa grænmetisgarðinum okkar góða næringu svo við fengjum 

enn hollara grænmeti næst og því tæmdum við fyrstu moltutunnuna í garðinn. 

       

     Þetta eyddist ekki yfir veturinn                              á leið í grænmetisgarðinn með moltu úr 1. Tunnunni 

Fyrir og eftir sumarfrí höfum við verið með þema vikur, þar sem ein til tvær vikur hafa 

ákveðið þema. 

 

       

                     Smíðavika                                                                   grænmetisgarðurinn undirbúinn 
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Skógurinn okkar                                                            það búa hænur rétt hjá leikskólanum. 

             

               Fánavika                                                                           Vatnsvika 

 

 

Leikskólinn hefur lokað í fjórar til fimm vikur yfir sumarið og þá hefur verið 

passað upp á að taka öll rafmagnstæki úr sambandi fyrir utan ískáp og frystikistu, einnig 

hafa ofnarnir verið stilltir á lága stillingu. Eftir hvert sumarfrí hefur það kostað 

viðgerðarmann í tvo daga til að koma innanhúsnetttengingunni í lag þannig að framvegis 

verður ekki allt tekið úr sambandi. 
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Kynning á stefnunni 

Umhverfisstefna Álfasteins er kynnt á heimasíðunni okkar, í námskránni, 

foreldrahandbókinni og á kynningarfundi fyrir foreldra sem haldin er einu sinni á ári. Á 

kynningarfundi fyrir foreldra er farið í ýmis mál tengd grænfánaverkefninu t.d. merkingar 

á flokkunar kössum, moltugerðinni, grænmetisræktuninni og umhverfissáttmálanum og 

hvernig við nýtum hin ýmsa efnivið sem til fellur á leikskólanum til listsköpunar.  

Umhverfissáttmálinn okkar hangir upp á vegg í forstofunni þar sem hann ætti ekki 

að fara fram hjá neinum eins áberandi og hann er. Síðasta haust gerðu  börnin vistspor sín 

í kringum sáttmálan til að hann yrði eins og listaverk. 

 Þelamerkurskóli sem er grunnskólinn í Hörgársveit er líka grænfánaskóli þannig 

að fræðslan og umhyggjan fyrir umhverfinu heldur áfram þar. Einnig eru öll heimillinn í 

sveitinni byrjuð að flokka og er samfélagið að verða nokkuð grænt. 
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Umhverfissáttmáli Álfasteins 

Eftir sumar þema ´08 voru haldnir fundir með börnunum til að fá fram skoðanir og 

hugmyndir þeirra á því hvernig umhverfissátmálinn okkar ætti að vera. Þessir fundir 

gögnuðust líka á þann hátt að auðveldara var að meta hvað börnin höfðu lært og tileinkað 

sér af umhverfisstefnu leikskólans. Umhverfissáttmálinn var svo unninn í hópastarfi með 

tveimur elstu árgöngunum, börnin sögðu frá því sem þeim þótti mikilvægast í umgengni 

við umhverfið og náttúruna. Kennarar hjálpuðu svo til við að setja setningarnar saman 

svo úr yrði heilstæður og merkingabær texti. Okkur hefur ekki þótt ástæða til að 

endurskoða umhverfissáttmálan á milli ára. 

 

Við viljum hugsa vel um jörðina og hafa náttúruna fallega. 

Rusl á að fara í ruslið. Það má ekki fara í moldina, grasið, 

vatnið eða blómin. Við ætlum að endurvinna allt sem hægt 

er og skila jörðinni því sem við höfum tekið. Við viljum 

fræðast og fræða aðra um umhverfi okkar. Á þennan hátt 

sjáum við til þess að komandi kynslóðir njóti þess sem 

jörðin hefur upp á að bjóða. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

Fylgiskjöl



 

 

Umhverfisgátlisti fyrir skóla á grænni grein 
 

 

 

 

Skóli: 

 

......Álfasteinn........................................................ 

 

Skólaárið: 

 

.........2011-2012.....................................................
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Innkaup / nýtni – til að spara auðlindir og minnka rusl 
 

 
 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Lögð er áhersla á að kaupa til skólans vandaða hluti 

sem endast vel. 

x   

2. Pappír er sparaður; x   

* skjöl sem eru meira en ein síða eru prentuð á 

báðar hliðar blaðs, 

x  Í langflestum tilfellum stundum á það ekki við að 

setja báðumeginn. 

* ljósritað er báðum megin á blöð, x   

* afgangs pappír er aðgengilegur þar sem verið er 

við vinnu, 

x   

* afgangs pappír er notaður sem risspappír eða í 

föndur, 

x   

* umslög eru opnuð varlega, oft má nota þau aftur, x   

* tölvupóst er notaður til samskipta eins mikið og 

mögulegt er, 

x   

- innan skólans, x   

- á milli heimila og skóla, x   

* tauhandklæði eru notuð í stað pappírs þar sem 

mögulegt er, 

 x Heilbrigðiseftirlitið vill að notaður sé pappír 

* tuskur eru notaðar í stað pappírs, svo sem 

eldhúspappírs, til að þurrka upp eða þrífa, 

x   

* Systkinalisti yfir nemendur kemur í veg fyrir að x   
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bréf frá skólanum fari í mörgum eintökum inn á 

sama heimili. 

3. Rafhlöður eru sparaðar; x   

* vasareiknar eru með sólarrafhlöðum, x  sumar 

* hlaðanlegar rafhlöður eru notaðar í stað einnota. x   

4. Mjólk og safi er keypt í stórum umbúðum; x   

* fyrir starfsfólk, x   

* fyrir nemendur. x   

5. Þeir sem koma með nesti eru með það í boxum en ekki 

einnota pokum eða pappír. 

  Á ekki við 

6. Aðeins eru notaðir fjölnota borðbúnaður og leirtau í 

skólanum. 

x   

7. Allir eru með sína merktu bolla til að draga úr 

uppþvotti. 

x  Ekki við matarborðið en notum merkt glös í íþróttum, 

starfsfólk í kaffistofu. 

8. Fyllt er á tónerhylki í prenturum í stað þess að kaupa 

ný. 

x   

9. Gert er við það sem bilar eða skemmist frekar en að 

kaupa nýtt. 

x   

10. Einnota hlutir, s.s. plastpokar í ruslafötur, eru ekki 

notaðir eða af ýtrustu sparsemi. 

x  Engöngu í eldhúsi 
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Meðhöndlun á rusli 
 

 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Flokkunarstöð er í skólanum aðgengileg öllum. x  Flokkunar kassar á 3 stöðum og tveir á hverju wc 

2. Allir sem að skólanum standa þekkja reglur skólans um 

flokkun á rusli; 

x   

* nemendur, x   

* kennarar, x   

* skólastjórnendur, x   

* húsvörður,   Á ekki við 

* allt annað starfsfólk skólans, x   

* ræstingafólk, x   

* foreldrar. x   

3. Flokkað og sent til endurvinnslu er;    

* gæðapappír, x   

* blandaður pappír, x   

* fernur, x  Fernur notaðar undir slátur og rúgbrauðx 

* bylgjupappi, x   

* gosílát (dósir og flöskur), x   

* gler (krukkur o.fl.), x   

* málmar ( niðursuðudósir, sprittkertabotnar, 
málmafgangar), 

x   

* rafmagnsvörur og tæki, x   
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* rafhlöður, x   

* spilliefni (t.d. málningarafgangar), x   

* flúrperur og sparperur (spilliefni), x   

* föt og klæði, x   

* kertaafgangar. x  Kertaafgangar líka notaðir í föndur. 

4. Lífrænir afgangar eru jarðgerðir, af nesti, úr 

eldhúsum og sag frá smíðastofu. 

x  3 tunnur. 
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Innkaup / rekstur – til að minnka mengun 
 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Keyptar eru vörur og efni með viðurkenndum 

umhverfismerkjum; 

x   

* gólfhreinsiefni,    x   

* uppþvottalögur, x   

* handsápa, x   

* gólfbón, x   

* pappír, x   

* umslög, x   

* tölvur og skrifstofutæki, x   

* ísskápar (án KFK-efna, framleiddir eftir 1994)1, x   

* rafhlöður, x   

* salernispappír, x   

* eldhúspappír, x   

* kaffisíur, x   

2. Aðeins eru notaðar rafhlöður án kadmíum og 

kvikasilfurs t.d. alkaline eða NiMH rafhlöður. 

x   

3. Gluggatjöld, og aðrir hlutir úr taui, eru úr efni sem má 

þvo. 

x  Ekki sólartjöldin en það er hægt að strjúka af þeim með 

rakri tusku. 

                                                 
1
 

KFK eru klór-flúor-kolefni. Slík efni leita hátt upp í andrúmsloftið og skemma ósonlag Jarðar en ósonlagið verndar Jörðina fyrir hættulegum útfjólubláum 

geilsum sólar. 
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4. Skriffæri og skrifstofuáhöld eru keypt af yfirvegun, 

helst; 

x   

* ólakkaðir tréblýantar eða skrúfblýantar, x  Klárum gamlar byrgðir og ef að við fáum blyanta að gjöf. 

* vatnsleysanlegt túss á pappír og töflur, x   

* vatnsleysanlegt lím, x   

5. Forðast er að kaupa plasthluti sem innihalda PVC. Lögð 

er áhersla á að plastvörur séu úr plasti sem hægt er 

að endurvinna (pólýester) eða brotnar niður í birtu 

(PP-plast)2; 

x   

* plastpokar, x   

* límband, bókaplast, x   

* plasthulstur, möppur, x   

* glærur,   Er ekki notað 

      * leir, kennaratyggjó. x  Notum málingarlímband þar sem það er hægt í staðinn 

fyrir kennaratyggjó 

6. Öll sápa er notuð í hófi, á Íslandi er auðvelt að þvo úr 

heitu vatni. 

x   

7. Notaðir eru örtrefjaklútar við hreingerningu. x   

8. Forðast er að kaupa miklar umbúðir t.d. með því að 

kaupa inn í stórum einingum. 

x   

                                                 
2
 Plastefni eru mjög fjölbreytt. PVC myndar díoxín þegar það brotnar niður en díoxín er eitrað. Sumt plastefni er hægt að endurvinna eins og það í gosflöskunum 

og annað efni er viðkvæmt fyrir höggum og brotnar niður í sólarljósi. Mjög oft vantar hráefnisheiti á umbúðir sem gerir umhverfishæf innkaup erfið. 
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Umgengni og nánasta umhverfi 
 

 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Enginn er á útiskóm inni. x   

2. Áhersla er lögð á að hafa heilsusamlegt umhverfi innan 

húss t.d. góða loftræstingu. 

x   

3. Öll hættuleg efni eru merkt á réttan hátt og geymd á 

öruggum stað (í ræstikompum, í náttúrustofu). 
x

x 

  

4. Við bílastæðin eru skilti þar sem bílstjórar eru beðnir 

um að drepa á bílvél á meðan að beðið er (foreldrar, 

rútubílstjórar og flutningabílstjórar).  

   

5. Reglulega er farið um skólalóðina; x   

* rusl tínt af lóðinni og því komið í viðeigandi förgun, x   

* kannað hvort eitthvað er skemmt eða bilað og þá 

lagfært. 

x   

6. Á skólalóð er ekki notað skordýra- eða plöntueitur. x   

7. Leitast er við að hafa fjölbreytt umhverfi á skólalóð;    

* svæði með “landslagi” ekki síður en slétta velli, x   

* haldið er í náttúrulegt umhverfi, grjót, gróður, vatn, x   

* lögð er áhersla á að hafa sem fjölbreytilegastan 

gróður bæði tré og plöntur, 

x   

* náttúrulegum plöntum úr nágrenninu er komið fyrir í 

viðeigandi umhverfi, þurrlendi, deiglendi, tjörn, 

  Á ekki við 

* grasflötum er haldið óslegnum, a.m.k. að hluta svo að x  Ekki hægt að slá það sem litli skógurinn er. 
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plöntur fái dreift fræjum, 

* nemendur taka þátt í að rækta matjurtir í 

skólagarði, 

x   

* fuglar eru laðaðir að skólalóðinni t.d. með því að;    

    * gefa þeim í vetrarhörkum, x   

    * útbúa fyrir þá fuglahús,    

    * rækta á lóðinni tré og runna ríkuleg af berjum.   Erum með birkiskóg á lóðinni gefum fræ. 

8. Nemendur eigna sér uppáhaldsstað. x  Skógurinn fyrir utan griðinguna 

9. Nemendur “taka flag í fóstur”.   Á ekki við 

10. Skólinn tekur þátt í eða skipuleggur hreinsunardag 

hverfisins. 

  Við hreinsum okkar lóð og skóginn, í maí er alltaf 

hreinsunar átak í sveitarfélaginu,settir stórir gámar og 

bílar sækja ónýtar vélar og dekk. 

11. Nemendur þekkja vernduð eða friðlýst svæði í 

nágrenninu og taka þátt í verkefnum þar. 

x   
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Flutningar og ferðir 
 

 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Fólk er hvatt til að ganga/hjóla/koma í strætó í 

skólann; 

  Á ekki við, flestir búa langt frá leikskólanum eða þurfa í 

bæin í vinnu. 

* nemendur,    

* kennarar og annað starfsfólk,   Höfum tekið þátt í hjólað í vinnuna og hefur það gengið 

vel 

* foreldrar.    

2. Þeir sem koma á bílum leitast við að samnýta bíla.   Ef stutt er á milli bæja hafa foreldrar samkeyrt. 

3. Á skólalóðinni er aðstaða til að geyma hjól undir 

skyggni. 

 x  

4. Innkaup og vöruflutningar til skólans eru vel 

skipulagðir til að halda flutningum í lágmarki. 

x   

5. Keyptar eru íslenskar vörur eins og mögulegt er. x   

6. Forðast er að kaupa vörur/matvæli sem hafa verið 

fluttar inn frá fjarlægum löndum. 

x  Eftir því sem að hægt er. 
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Orka og vatn 
 

 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Gluggatjöld eru;    

* dregin frá þegar bjart er til að nýta dagsbirtuna,  x   

* en dregin fyrir þegar dimmt er og um nætur til 

einangrunar. 

x   

2. Notaðar eru sparperur í stað glópera. x  Þar sem það er hægt, sumstaðar er flúorlýsing 

3. Dregið er úr lýsingu þar sem hægt er t.d. með að 

fækka perum í ljósastæðum í lofti. 

 x Sumstaðar er dimmer, hann virkar ekki á sparperur. 

4. Ljós eru slökkt þar sem enginn er. x   

5. Ljós eru slökkt þar sem dagsbirtan nægir. x   

6. Skrifstofutæki skólans (t.d. tölvur og 

ljósritunarvélar) fara sjálfkrafa í orkusparandi 

stillingu þegar þau eru ekki í notkun. 

x   

7. Slökkt er á tölvum og tækjum yfir nótt og í fríum. x  Ekki á nettengingu innanhús, tekur margar vikur að laga 

það eftir að tekið var úr sambandi eitt sumarfríið. 

8. Lækkað er á ofnum og slökkt á loftræstingu í öllum 

fríum. 

x   

9. Fylgst er reglulega með rafmagnsnotkun í skólanum. x   

10. Fylgst er reglulega með notkun á heitu vatni. x   

11. Fylgst er reglulega með notkun á köldu vatni. x   

12. Þvotta- og uppþvottavélar eru fylltar áður en þær 

þvo. 

x   
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13. Vatn er ekki látið renna að óþörfu og strax gert við 

leka krana. 

x   

14. Ef endurnýja þarf klósett er keypt vatnssparandi 

klósett. 

x   

15. Leitast er við að nýta vatn af þökum t.d. til að 

viðhalda tjörnum og votlendi á skólalóð. 

  Á ekki við . 
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Kynning og menntun 
 

 

 Já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Umhverfisstefna skólans er skýr og öllum aðgengileg. x   

2. Nýir nemendur í skólanum eru strax fræddir um 

umhverfisstefnu skólans. 

x   

3. Foreldrar eru vel upplýstir um umhverfisstefnu 

skólans og minntir á hana við og við. 

x  Búið að flokka rusl í sveitarfélaginu í tvö ár, gengur 

betur 

4. Nýtt starfsfólk skólans fær strax kynningu á 

umhverfisstefnu skólans. 

x   

5. Umhverfismennt er samþætt skólanámskrá skólans í;    

* 1. bekk,    

* 2. bekk,    

* 3. bekk,    

* 4. bekk,    

* 5. bekk,    

* 6. bekk,    

* 7. bekk,    

* 8. bekk,    

* 9. bekk,    

* 10. bekk.    

6. Nemendur fá markvissa útikennslu til að læra að 

þekkja og bera virðingu fyrir nánasta umhverfi 

x   
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skólans og hverfisins. 

7. Við slökkvara og rafmangstæki er fólk minnt á að 

slökkva. 

x   

8. Í anddyri skólans er tafla þar sem hengdar eru 

upplýsingar og auglýsingar um umhverfismál. 

x   

9. Nemendur læra um pappír (og önnur efni). x   

* hvernig pappír er framleiddur x   

* hvernig sé hægt að spara pappír x   

* hvernig pappír er endurunninn x   

10. Nemendur fá þjálfun og leiðsögn í almenningsíþróttum 

og útivist; 

x   

* gönguferðum, x  Erum líka heilsuleikskóli gönguferðir hjá öllum 1 sinni í 

viku 

* hjólreiðum, x  2-3 hjóladagar á ári 

* ganga á skíðum  x  

* skauta (úti).  x  

11. Skólinn hvetur til sérstakra þemadaga í hverfinu, 

göngu-, hjólreiða-, útivistar- eða hreinsunardaga. 

 x Langt á milli þéttbýliskjarnanna. 
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Skrefin sjö að Grænfánanum 
 

 

 

 

 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Í skólanum starfar umhverfisnefnd. x   

2. Í skólanum hefur staða umhverfismála verið metin. x   

3. Gerð hefur verið áætlun aðgerðir og markmið. x   

4. Stöðugt eftirlit og endurmat er í gangi. x   

5. Nemendur fá fræðslu um umhverfismál. x   

6. Skólinn kynnir stefnu sína út á við og fær aðra með. x   

7. Skólinn hefur sett sér umhverfissáttmála. x   

 
 

 

 



2011 

Mánuður dagur rafmagn hiti kvittun 

Janúar 5.jan 82735 3865 Hej  

Febrúar 1.feb 84632 3947 Hej 

Mars 9.mars 86933 4071 Hej  

Apríl 6.apríl 88451 04164 Hej 

Maí 2.maí 90063 04403 Hej 

Júní 14.jun 91878 04289 Hej 

Júlí 1. júlí 94756 04286 Hej 

Ágúst Frí   Hej 

September 1.sep 95286 04307 Hej 

Október 3.okt 97092 04339 Hej 

Nóvember 2.nóv 98925 04387 Hej 

Desember 2.des 100977 04460 Hej 
    

2112 

Mánuður Dagur Rafmagn Hiti Kvittun 

Janúar 4.jan 103231 04588 Hej 

Febrúar 5.feb 105320 04675 Hej 

Mars 1.mars 107012 04801 Hej 

Apríl 1.apr 108742 04898 Hej 

Maí 2.maí 109587 04925 Hej 

Júní 3.jún 111989 05089 Hej 

Júlí 1.júl 112121 05098 Hej 

Ágúst 7.ág 113911 05111 Hej 

September 19.sep 117064 05192 Hej 

Október 1.okt 118031 05192 Hej 

Nóvember 12.nov 120197 05254 Hej 

Desember 3.des 121595 05334 Hej 
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Sumar þema 2011 
vika þema mánud þriðju miðviku fimmtu föstu umsjón 

16-

20 

maí 

Hreinsunar 

vika 

     Dagný 

og 

Halldóra 

23-

27 

maí 

Fuglavika     Hjóla 

dagur 

Hugga 

og Anna 

Dóra 

30-3 

jún 

steinavika    lokað  Bára og 

Sigga J 

6-10 

jún 

Skordýra 

vika 

   Grill 

hátíð 

 Stella 

og 

Halldóra 

14-

16 

júní 

Þjóðhátíðar 

vika 

lokað   fánad lokað Sigga G 

Og 

Dagný 

20-

24 

júní 

Pappírs 

vika 

    Hjóla 

dagur 

Sigga G 

Og Bára 

27-1 

júlí 

vatnavika     Fjöru 

ferð 

Anna 

Dóra 

Og 

Sigga J 

4-8 

júlí 

Blóma 

vika 

     Stella 

og 

Hugga 

11-15 

júlí 

Hreyfi 

vika 

    Lokað Hugga 

og 

Dagný 

15-

19 

ágúst 

Smíða 

vika 

     Bára og 

Anna 

Dóra 
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22-

26 

ágúst 

Berjavika      Sigga G 

Og 

Halldóra 

29-2 

sept 

laufvika      Stella 

og sigga 

J 

 

Þeir sem eru umsjónarmenn skipuleggja þema sinnar viku og sjá til 

að allir hópar viti hvaða verkefni eru í hverri viku. Vera duglegar 

að taka myndir og skrá viðfangsefnin. 
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Sumar þema 2012 
vika þema mánud þriðju miðviku fimmtu föstu umsjón 

21-25 

maí 

Hreinsunar 

vika 

    Hjóla 

dagur 

 

28-1 

maí/ju 

Fuglavika lokað    Grill 

hátíð 

 

4-8 

jún 

steinavika       

11-15 

jún 

Þjóðhátíðar 

vika 

    fánad  

18-22 

júní 

Skordýra 

vika 

      

25-29 

júní 

vatnavika     Fjöru 

ferð 

 

2-6 

júlí 

hreyfivika       

6-10 

ágúst 

Blóma 

vika 

lokað      

13-17 

ágúst 

Pappírs 

vika 

      

20-24 

ágúst 

Smíða 

vika 

      

 

27-31 

ágúst 

Berjavika       

3-7 

sept 

laufvika       

 

Þeir sem eru umsjónarmenn skipuleggja þema sinnar viku og sjá til 

að allir hópar viti hvaða verkefni eru í hverri viku. Vera duglegar 

að taka myndir og skrá viðfangsefnin. Setja nafnið sitt við þá viku 

sem þið viljið hafa umsjón með. 
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Fundagerðir: 

 

 

02-05-´11 

Mætt voru Bessa, Einar, Valgerður, Jóhanna og Halldóra 

1. fyrst  var tekin tími í að kynna störf grænfánanefndarinnar 

fyrir Einari. (kom nýr inn). Farið yfir skrefin sjö, 

umhverfisgátlistinn yfirfarinn og skoðaður. 

2. Rætt um matjurtagarðinn, hvað við ætlum að setja niður, 

radísur, kartöflur, gulrætur, graslauk 4 teg af salati 

 

Okt ´11 

Bessa, Halldóra, Einar , Valgerður, Jóhanna  

1. Rætt um nýtingu á moltunni, þar sem að hún verður örugglega 

tilbúinn haustið 2012, setjum eitthvað í matjurtagarðinn, 

Einar kom með þá tillögu að setja moltuna líka á ákveðnastaði 

á lóðinni, þar sem börninn hafa mokað holur við gætum 

safnað grasfræum eða keypt þau, græða upp lóðina. 

2. Næsta vor að endurnýja merkingar á trjánum í skóginum. 

Trjáheitin orðin ónýt. 

3. Niður og uppgröftur í matjurtagarðinum. rusl sem á að sjá 

hvort það eyðist og verði að mold. 

4. Einar ætlar að sjá um að tæta upp garðinn fyrir sáningu og 

hafa hann stærri þar sem við viljum setja niður meira af 

kartöflum. 

 

 

Feb ´12. 

Fundur tveggja elstuhópanna (Skólahópur og Svanir) með Halldóru. 

Ævar, Nökkvi, Elín Bára, Hafdís, Lilja, Stefán, Anna Lovísa, 

Jóhanna, Ester og Valgerður, juliane 

1. Af hverju erum við með grænfána? 

Börninn :Af því að við erum svo dugleg, 
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 Fá þá allir sem eru duglegir  á Íslandi grænfána? 

Börninn: Nei, bara þeir sem eru í skóla  ?? og þeir sem flokka 

ruslið sitt. 

Grænfáninn er fyrir þá sem að hugsa um umhverfið sitt 

Börninn: Við pössum umhverfið, við setjum ruslið á réttan stað 

og við brjótum ekki jörðina (langar umræður um hvort jörðin 

skemmist eða brotni). 

 

 

 

 

 

Sept ´12 

Gerð önnur tilraun að hafa bara barnafund með kennara. Þar 

sem mikið hefur verið tekið upp úr matjurtagarðinum 

undanfarið. 

Hafdís, Stefán, Lilja, Hartmann, Anna Lovísa, Ester, 

Sandra,Valgerður, juliane, Elín Alda 

1. Af hverju erum við með grænfána? 

Börnin:af því að við hugsum um jörðina, ræktum grænmeti og 

flokkum ruslið.  

2. Varð eitthvað rusl að mold í vetur? 

Börnin: já blaðið og dagblaðið en hitt varð ekki að jörð, það varð 

bara ljótar og skítugra en það var. Ég tók upp margar gulrætur 

sem allir fengu svo að borða , já og ég líka og kálið við borðuðum 

það líka. 

 

 

 

 
 


