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Upphaf umhverfisnefndar 
Álfasteinn er lítil leikskóli, staðsettur í Hörgárbyggð við Eyjafjörð. Þar sem náttúran 

umvefur leikskólann í öllum sínum fjölbreytileika, vaknaði áhugi starfsmanna á 

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

mörg tækifæri til að njóta nátturunar allan ársins hring. Starfsfólki leikskólans þótti því 

tilvalið að bæta færni og þekkingu barnanna á því hvernig best sé að umgangast og 

varðveita náttúruna okkar. 

 Umhverfisnefnd Álfasteins er skipuð einum leikskólakennara, matráði staðarins og 

auk þess eiga foreldrar sinn fultrúa. Einnig er ræstitæknirinn okkar virkur þátttakandi í 

verkefninu, hún tekur matarafganga með sér heim handa hænunum sínum ásamt því að 

fara eftir tilmælum okkar um sápunotkun og flokkun sorpsins. Hlutverk 

leikskólakennarans er að miðla upplýsingum til annarra starfsmanna og foreldra, ásamt 

því að benda á og skipuleggja ýmsar uppákomur tengdar Grænfánaverkefninu í daglegum 

athöfnum leikskólans. Ein breyting  hefur orðið á umhverfisnefndinni frá byrjun. Í 

upphafi var Bára Björk Björnsdóttir leikskólakennari formaður, en hún tók við stöðu 

sérkennslustjóra í ágúst 2008 og þá tók Halldóra E. Jóhannsdóttir  leikskólakennari við 

formennsku nefndarinnar. Aðrir nefndarmenn eru Bergljót Jónsdóttir, matráður og 

Sigríður Guðmundsdóttir, en hún er fulltrúi foreldra og er hún einnig ritari. 

 

 

Fundargerðir  
 21.apríl 2008 

Mættar;  Bára Björk Björnsdóttir, Bergljót Jónsdóttir og Sigríður Guðmundsdóttir 

 

Fyrsti  formlegi  fundur umhverfisnefndar. 
Við fórum lauslega yfir skrefin 7, en þau eru;  umhverfisnefnd, mat á stöðu 
umhverfismála,  áætlun um aðgerðir og markmið, eftirlit og endurmat, námsefnisgerð og 
verkefni,  að upplýsa og fá aðra með og sjöunda skrefið er umhverfissáttmáli.  
Bára og Bessa settu saman fyrstu markmið að Grænfánanum fyrir áramót og kynntu þau á 
starfsmannafundi í desember. 
Nú þegar er búið að upplýsa ræstitækni leikskólans um flokkun  á rusli, þ.e. að henda 
ekki öllu saman. Einnig er leikskólastjóri að vinna að því að fá moltutunnu svo hægt 
verði að enduvinna lífrænan úrgang. 
Við byrjuðum á að fara yfir matslista Grænfánaverkefnisins, en Bára og Bessa fylltu hann 
út fyrir nokkru. Fórum yfir kaflana Meðhöndlun á rusli og Kynning og menntun. 
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Leikskólinn stendur sig vel varðandi fyrrnefnda kaflann en ljóst er að vinna þarf betur að 
þeim síðarnefnda, þá einna helst með fræðslu til foreldra og starfsfólks. 
Ákveðið að hittast aftur 6. maí og klára þá að fara yfir matslistann og setja markmið. 
 

6.maí 2008 

Mættar;  Bára Björk Björnsdóttir, Bergljót Jónsdóttir og Sigríður Guðmundsdóttir 

 
Markmiðið er að fá Grænfánann eftir ár (í maí ´09). Þá þarf að vera búið að sækja um 
fánann fyrir 1. mars ´09. 
Þeir þættir sem við ætlum sérstaklega að taka fyrir í umhverfisgátlistanum eru 
Meðhöndlun á rusli, Kynning og menntun og Umgengni og nánasta umhverfi. 
Umgengni og nánasta umhverfi; 

• Hættuleg efni eru læst inni í skáp (t.d. uppþvottalögur). 
• Skilti á bílastæði um að drepa á bílnum (þarf að minna foreldra á). 
• Hugmynd um að taka ákveðin svæði í fóstur, t.d. einhver hópur tekur 

kartöflugarðinn, annar hópur tekur ákveðin tré o.s.frv. 
• Einnig hugmynd um að börnin komi með blóm að heiman og gróðursetji í 

leikskólanum. Síðan sjá þau um blómin yfir sumartímann. 
• Markmið 

-minna foreldra á að drepa á bílnum. 
-finna uppáhaldsstað til að fóstra. 
-smíða fuglahús. 

 
Meðhöndlun á rusli; 

• Nú þegar er búið að setja niður fín markmið úr þessum kafla. (Sjá fundargerð 21. 
apríl, 2008). 

• Til eru flottir flokkunarkassar í Ikea sem hægt er að stafla, spurning um að 
leikskólinn fjárfesti í slíkum kössum. Hafa myndrænar upplýsingar um það hvað 
fer í hvern kassa. 

 
Kynning og menntun; 

• Markmið 
-hafa kynningu fyrir foreldra um Grænfánaverkefnið og umhverfisvernd á 
foreldrakynningarfundi næsta haust (2008). 
-semja umhverfisstefnu Álfasteins í samvinnu við börnin, t.d. í hópavinnu 
(Bára tekur að sér). Setja upp á áberandi stað (í forstofu og inni á deild). 

 
 
Beðið eftir moltutunnu, hún er á leiðinni. 
Hugmynd um að krakkarnir búi til pappír úti þegar veður leyfir, fá foreldra með. 
Þemadagar í sveitinni, hreinsunarátak. 
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26.júní 2008 

Mættir: 
Bára Björk Björnsdóttir, Bergljót Jónsdóttir og Sigríður Guðmundsdóttir 
 
Settum saman umhverfissáttmála; 
 
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 umhverfið okkar. Á þennan hátt sjáum við til þess að komandi kynslóðir 
njóti þess sem jörðin hefur upp á að bjóða. 
 
Sáttmálinn verður svo lagður fyrir starfsmenn á starfsmannafundi í ágúst. Síðan verður 
hann lagður fyrir foreldra á foreldrakynningu í sept/okt. 
 
Leikskólinn hefur ákveðið að kaupa safnkassa úr Ikea, þeir verða staðsettir inni á deild og 
í eldhúsi. 
 
Bára útbjó spjöld sem sýna á myndrænan hátt hvernig flokka eigi sorpið (Svona flokkum 
við sorpið okkar). Þessi spjöld á að hengja hér og þar um leikskólann. Flott spjöld. 
 
Rifjuðum upp skrefin 7. Nú þegar búið að setja niður á blað skref 3 “Áætlun um aðgerðir 
og markmið”.  Hvað varðar skref 5 “Námsefnisgerð og verkefni” þá er staðan góð þar. 
Þau verkefni sem leikskólinn hefur tekið fyrir eru; tré í fóstur, týna rusl, skoða gróður og 
blóm, lækurinn rannsakaður (lífríki skoðað og rusl), endurvinnsla þar sem elstu börnin 
fóru í heimsókn í Endurvinnsluna en yngri börnin fengu fræðslu hjá Bessu um flokkun og 
hvernig ganga eigi um jörðina. 
 
Áætlum að taka fyrir skólanámskrá Álfasteins á næsta fundi, sem verður væntanlega í 
ágúst. 
 
 
Fundur hjá grænfánanefnd     26.ágúst 2008 
Mættar voru Bessa, Bára og Halldóra 

1. Farið yfir fundargerð síðasta fundar 

2. Moltutunnan er kominn í gagnið við þurfum að fá hreint sag í poka til að geta sett í ef 

það skildi maðka í tunnunni á heitum dögum.   

#  Láta börnin taka þátt í flokkun og moltuvinnu. 

3. Umhverfissátmálinn: Sigga sendir okkur hann fyrir starfsmanna fund 28.ág´08 svo 

hægt sé að kynna hann fyrir starfsfólki áður en hann er kynntur fyrir foreldrum. 
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4. Prófa að hafa ávextina í hýðinu, þannig að börnin taki það af og setji í moltutunnuna 

inni. 

5. Muna að skrifa í dagbókinna inni að það eigi að tæma endurvinnsludalla á föstudögum 

6. Halldóra ætlar að byrja á skýrslunni. 

 

 

 

Umhverfisnefndarfundur  5.nóv, 2008 
Mættir; 

Bergljót Jónsdóttir, Halldóra Jóhannsdóttir og Sigríður Guðmundsdóttir. 
 
 
Umhverfissáttmálinn er kominn upp á tveimur stöðum í leikskólanum, á ganginum. Það 
er spurning um að færa annan þeirra inn í sal. Síðan á einn hópur eftir að búa til 
sáttmálann og verður hann settur upp í forstofunni. 
 
 
Búið er að setja upp handklæði alls staðar í stað þess að nota bréfþurrkur. Mjög lítið er 
um bréfanotkun. 
 
Starfsfólk notar svampa og klúta eftur bleiuskipti á börnunum. 
 
 
Flokkun sorps gengur vel í leikskólanum og krakkarnir eru duglegir að taka þátt. 
 -flokkunardallar inn á deild. 
 -moltutunna. 
 -hænsnamatur. 
 
 
Erum búnar að taka öll sjö skrefin, 4. og 5. skref alltaf í gangi. 
 
 
Fórum yfir umhverfisgátlistann; 4. skref- sinnt er stöðugu eftirliti og endurmati á 
umhverfismálum í skólanum. 
 
 
Í skoðun að setja tengil á heimasíðu leikskólans sem heitir Grænfáninn og þangað færu 
t.d. fundargerðir. 
 
 
Næsti fundur áætlaður í janúar. Þá munum við fara yfir skýrsluna saman en henni á að 
skila fyrir 1. mars. 
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Mat  á umhverfismálum 
19. apríl 2008 fóru Bára og Bessa yfir matslistann fyrir skóla á grænni grein og merktu 

við hvern þátt fyrir sig. Skólinn stendur sig nokkuð vel í flokkun á sorpi, en auka þarf 

fræðslu til starfsmanna og foreldra. Ákveðið var að í fyrsta áfanga yrði mest unnið með 

flokkun á sorpinu svo að börnum og starfsfólki verði tamt að flokka án mikillar 

umhugsunar. Megin þema sumarsins verði að kynna og fræða börnin um umhverfismál 

og nýta til þess nánasta umhverfi. Þrír elstu árgangarnir fóru út í skóg og tóku tré í fóstur 

og voru ferðirnar þanngað einnig nýttar til að týna rusl sem varð á vegi þeirra. Ruslið var 

flokkað og því hent í leikskólanum, en hluti þess var það nýttur til listsköpunar á 

smíðadegi. Öll börnin tóku þátt í að setja niður kartöflur og vökva garðinn yfir sumarið. 

 20. ágúst 2008 var moltutunnan tekin í notkun og inni í eldhúsi hanga uppi 

merkingar um hvað fer í moltutunnuna og hvað fer í hænsnadallinn (sjá fylgiskjöl 3 og 4). 

Á föstudögum fara tveir elstu árgangarnir og tæma alla flokkunardallana og setja í 

moltutunnuna um leið. Moltutunnan vakti mesta athygli fyrir vonda lykt en börinn áttu 

erfitt með að ímynda sér hvernig matarafgangar yrðu að mold. Í nóvember fengum við 

svo óvæntan gest í tunnuna en þar gerði ein mús sig heimakomna. Einungis varð vart við 

hana í eitt skipti, en svo hefur hún ákveðið að forða sér. 

 Nýju flokkunarkassarnir komu svo 1. október og voru þeir merktir með myndum 

sem sýna hvað á að fara í hvern dall. Í Sóley eru fjórir dallar til flokkunar; einn fyrir 

hvítan pappír, einn fyrir litaðan pappír og svo einn fyrir plast og sá síðasti fyrir sléttan 

pappa. Í Maríustakk (undirbúningsherbergi starfsmanna) er sama skipulag á kössunum 

(sjá fylgiskjal 2). Í eldhúsinu er kassarnir fyrir hvítan pappír, slétan pappa, mjúkt plast og 

hart plast (sjá fylgiskjal 1).  

 9.október voru nýju flokkunarkassarnir, moltutunnan og umhverfissátmálinn 

kynntur fyrir foreldrum á foreldrakvöldi leikskólans. 

  



Á grænni grein                                                                                      Álfasteinn 

Álfasteinn                                                                                            Á grænni grein 7

Áætlun um aðgerðir og markmið  
 

Fyrstu markmið okkar að Grænfánanum. 
 
Flokkun 

1.  Flokka pappír, pappa, fernur, málma, gler, rafmagnsvörur og tæki, rafhlöður, föt, 
kertaafganga, senda hænsnamat til Stínu. 

2.  Spara pappír með því að prenta og ljósrita beggja megin á blöð þegar það á við og 
nýta afgangs pappír í föndur eða sem risspappír. Nota tölvupóst til samskipta eins 
mikið og hægt er. 

3.  Opna umslög varlega svo hægt sé að nota þau aftur. 
4.  Hafa flokkunarílát vel merkt og í hæð barnanna. 

 

Fræðsla um flokkun fyrir 
1.  Börnin 
2.  Allt starfsfólk (deild, eldhús, stjórnun, ræsting) 
3.  Foreldra 

 
Annað sem við gerum og ætlum að halda áfram að gera: 

1.  Nota klúta og tuskur í stað pappírs til að þurrka upp ef eitthvað sullast niður. 
2.  Nota tauhandklæði í stað bréfþurrka þar sem því verður við komið. 
3.  Nota plastpoka og aðra einnota hluti sparlega (t.d. sleppa því að setja plastpoka í 

ruslafötur). 
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Eftirlit og endurmat  
Eftirlit og endurmat hefur fyrst og fremst farið fram á fundum umhverfisnefndarinnar, á 

starfsmannafundum þar sem starfsfólk hefur komið fram með sínar skoðanir á því sem 

betur má gera og fyrirspurnir um hvort rétt sé staðið að því sem þegar er gert. Ákveðið 

var að hafa allar auglýsingar á uppákomum margnota þ.e. hægt að nota þær oftar en einu 

sinni. 

 5.nóvember 2008 fóru Bessa, Sigga og Halldóra aftur yfir matslistan til að meta 

stöðuna og ákveða næstu skref. Ákveðið var að fara rólega í næstu skref sem væru nýting 

vatns og rafmagns og byrja ekki á þeim fyrr en í maí eða júní þar sem nýtt starfsfólk og 

ný börn eru væntanleg í janúar 2009. 

 8.janúar ´09 var starfsmannafundur þar sem farið var yfir námskrá leikskólans með 

það í huga að sjá hvort þar kæmi fram hvað við værum að gera í sambandi við 

grænfánaverkefnið. Við þurfum að gæta þess að samræmi sé á milli þess sem við gerum 

og segjumst gera. Umhverfissáttmálinn er kominn upp á veggi hjá okkur, einn í salnum, 

einn á gangi og  tveir í forstofu. 
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Fræðsla  
Bára og Bessa hafa til þessa  að mestu séð um að fræða starfsfólk og börn um hvernig 

flokka skuli og hvað sé umhverfisvænt.  

         

       

 

  

 

       

Bessa sýnir okkur hvernig á að flokka      Allt fer á réttan stað                                         Margur er knár  

 

 

 

 

 

 

 

  Þótt hann sé smár. 

 Námskeið um umhverfismál var haldið hér á Álfasteini 27. maí frá 16:30 – 19:30 í 

umsjón Ragnhildar H. Jónsdóttur. Fjallaði hún um umhverfismál heimila, stofnana og 

fyrirtækja. Allir starfsmenn Álfasteins sátu fundinn og einnig sveitastjórinn, Guðmundur 

Sigvaldasson. Ekki voru fleiri gestir, en námskeiðið var opið öllum í sveitarfélaginu. 

Helgina eftir var annað námskeið haldið í Þelamerksurskóla. 

 Eldri börnin í leikskólanum fóru í kynnisferð í Endurvinnsluna að Réttarhvammi á 

Akureyri, þann 10. júní 2008.  Hér eru nokkrar svipmyndir frá þeirri ferð.  

 

 

 

 

 



Á grænni grein                                                                                      Álfasteinn 

Álfasteinn                                                                                            Á grænni grein 10

 

       

       

 

 

 

 

Áætlun eftir vikum. 

1. vika. 

2. júní: ræða um umhverfið við börnin og gera „vef“ til að sjá hvað þau vita um 

umhverfið. Gott að hjálpa þeim áfram með því að spyrja opinna spurninga eins og:  

Hvað er í kringum okkur? Hvað sjáum við í skóginum, fjörunni, klettunum? 

3. júní: Fara út í skóg og finna tré sem við fylgjumst með og hlúum að allan mánuðinn 

(og jafnvel lengur). Eldri börnin fara langt inn í skóg, en yngri börnin styttra, allt eftir 

þoli og þroska. Taka myndir af ættleidda trénu, skoða blöðin á því og gróðurinn í kring, 

tína rusl í kringum það ef eitthvað er. (Það væri gaman að leyfa börnunum að teikna eða 

mála mynd af tré áður en farið er í þessa ferð og leyfa þeim svo að teikna aðra mynd í lok 

mánaðarins til að sjá hvort einhver munur verður á teikningum þeirra). 

4. júní: Ruslatínsla. Yngri börnin tína rusl við leikskólann en eldri börnin fara lengra. 

Flokka ruslið þegar heim er komið (plast, timbur, pappír o.s.frv.) athuga hvernig börnin 

vilja flokka það (taka myndir). Gera e.t.v. skúlptúr úr ruslinu. 

6. júní: Siggu og Báru hópur tæmir endurvinnsludalla. 
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2. vika. 

9. júní: Heimsækja tré, muna að taka myndir, kíkja eftir fuglum í leiðinni. Hafa nesti og 

sjónauka með í ferðina. 

10. júní: Huggu hópur fer í Endurvinnsluna kl. 10:00. Hinir hóparnir fá fræðslu hjá Bessu 

hér í leikskólanum um flokkun ☺. 

11. júní: Smíðadagur. Getum t.d. smíðað fuglahús. 

12. júní: Siggu og Báru hópur tæmir endurvinnsludalla. 

3. vika. 

16. júní: Skrúðganga. 

17. júní : FRÍ 

18. júní: Fara í ferð að læknum, eldri börnin geta gengið upp eða niður með honum, yngri 

halda sig í kringum brúna. Skoða gróðurinn og lífríkið í og við lækinn t.d. hafa háfa 

meðferðis. Safna plöntum og pressa. Koma við hjá ættleidda trénu ef það er í leiðinni til 

að taka mynd. 

20. júní: Siggu og Báru hópur tæmir endurvinnsludalla. 

4. vika. 

23. júní: Ruslatínsla. Yngri börnin tína rusl við leikskólann en eldri börnin fara lengra. 

Flokka ruslið þegar heim er komið (plast, timbur, pappír o.s.frv.) sjá hvort börnin muna 

hvernig flokka á. 

24. júní: Heimsækja tré, muna að taka myndir. Kannski er hægt að setja fuglahús í tréð? 

Gera mynd af tré þegar heim er komið.  Ef veðrið er gott er hægt að vera úti við þá iðju. 

25. júní: Skoða „vefinn“ sem við gerðum í upphafi, ræða hvað við höfum verið að gera 

undanfarnar vikur, skoða myndir úr ferðum, af trénu og fleiru. Kannski getum við bætt 

einhverju við á vefinn. Ræða um umhverfið og hvernig við viljum umgangast það, fá 

punkta hjá börnunum til að setja í umhverfissáttmálann okkar. 

27. júní: Siggu og Báru hópur tæmir endurvinnsludalla. 

5. vika. 

Síðasta vikan fer í að kynna það sem við höfum gert í þessari þemavinnu. Yfirleitt fá 

börnin að ráða því svolítið hvernig þau vilja hafa það, hvernig þau vilja koma vinnunni á 

framfæri, hvort og hverjum þau vilja bjóða o.s.frv. Það er hægt að hafa fyrirlestur, 
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sýningu á afurðum vinnunar (myndir, skúlptúra, vefinn), leiksýningu eða hvað sem er. 

Hóparnir geta kynnt sína vinnu hver fyrir öðrum eða boðið, foreldrum, öfum og ömmum 

eða öðrum börnum (leikskóla eða grunnskóla).  

 

Siggu og Báru hópur tæmir endurvinnsludalla í sumar en svo verður það endurskoðað í 

haust þegar ný börn og starfsmenn koma til starfa. Hér koma svo nokkrar myndir af 

trjánum sem ættleidd voru -og vinnu í kartöflugarðinum. 

 

 
Elsti hópurinn ætleiddi þetta tré. 
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Mið hópurinn þetta Birkitré 

 

 

 

 
Yngsti hópurinn valdi Ösp 
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Hvar eru Kartöflurnar 
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Kynning á umhverfisstefnu leikskólans 
Foreldrar fengu kynningu á grænfána verkefninu á foreldrakvöldi í leikskólanum 

9.október 2008, hér á eftir kemur sú kynning. 

Í umhverfisnefnd eru Halldóra formaður, Bessa (matráðurinn okkar) er sérlegur 

ráðunautur og Sigríður Guðmundsdóttir er fulltrúi foreldra. 

Grænfánaverkefnið er komið vel á veg hjá okkur, við erum með nýja 

endurvinnsludalla í eldhúsi, Sóley og Maríustakk. Á þeim eru einfaldar merkingar, en 

þær eru ekki eins í eldhúsinu þar sem ruslið sem þar fellur til, er ekki eins og annars 

staðar í leikskólanum. ( sýna dallana sem eru í Sóley).  Börnin eru fljót að átta sig á því 

hvað má fara í hverja tunnu og eru ófeimin við að spyrja. Einnig tókum við í notkun 

moltutunnu í ágúst og notkun hennar hefur gengið upp og ofan. Það komu maðkar í hana 

og erfiðlega gekk að fá sag til að setja í tunnuna til að losna við ormana. Börnin tala um 

að það sé vond lykt úr tunnuni en finnst samt gaman að setja í hana og skoða.  

Á föstudögum fara elstu börnin í það að tæma endurvinnsludallana í húsinu og eru 

þau mjög áhugasöm við þá iðju. Flestir fá ílát eða poka sem  tæmd eru út í 

endurvinnslugám. Við erum byrjaðar á grænfánaskýrslunni og stefnum  á að sækja um 

grænfánann næsta vor, skýrslan mun verða aðgengileg á heimasíðunni þegar hún er 

tilbúin. Einnig verður settur hlekkur á heimasíðuna þar sem grænfánaverkefnin verða sett 

inn. Við reynum að nýta allan efnivið sem fellur til á leikskólanum við skerum  alla 

morgunkornspakka niður og notum þá, teiknum, málum á þá og föndrum ýmislegt annað 

úr þeim.  Mjólkurfernur eru líka notaðar til föndurs og er Bessa líka dugleg að nota þær 

til að baka í þeim rúgbrauð.  Einnig mun mánaðar skipulagið vera sett á netið en einungis 

eitt verða sett í forstofuna ( ósk frá foreldrum sem hafa ekki kost á góðri nettengingu) það 

sama á við um matseðla. Foreldrar fá sendan svo kallaðan vikupóst frá hópstjórum um 

viðburði líðandi viku ásamt upplýsingum um komandi viku. Hópstjórar geta einnig sett 

upp margnota blöð í forstofu til að miðla upplýsingum til foreldra. 

Næsta vor munum við aftur setja upp vikuplan fyrir vinnu í grænfánaverkefninu, 

þar sem við setjum inn hreynsunar dag á lóð, vinnu við kartöflugarði (hann vantar sárlega 

næringu) svo að auðveldara verði að finna kartöflurnar þegar þær eru sprottnar. Í þessu 

vor þema geta allir hópstjórar komið með hugmyndir um verkefni og eða vettvangsferðir  

sem tengjast grænfánanum. 
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Umhverfissáttmáli Álfasteins 

Eftir sumarþema ´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 árgöngum, börnin sögðu frá því sem þeim þótti mikilvægt í umgengni við 

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

úr yrði heilstæður og merkingarbær texti. Sáttmálann á svo að hengja upp á veggi 

leikskólans þar sem hann verður öllum sýnilegur. 

 

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 
umhverfið okkar. Á þennan hátt sjáum við til 
þess að komandi kynslóðir njóti þess sem 
jörðin hefur upp á að bjóða. 
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Fylgiskjöl 
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Merkingar á endurvinnsludöllum í eldhúsi 

                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                    Hart Plast 
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Mjúkt plast 
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Merkingar á endurvinnsludöllum á deildum 

 

 

        

          Litaður Pappír 

 

 

 

 

         

        Hvítur Pappír     
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   Hænurnar borða ekki 
 

 
 
 Appelsínur og sítrónur                              eggjaskurn 
 
 

 
   
 
 

            banana                                     gulrætur 
                                   
             

                                                    

           Lauk                                                  Kíví         
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  Molta 

       
                  Laufblöð                                Gras og blóm 

 

               

            Allur matur                           Það sem hænurnar vilja ekki borða 

 

 

 

Stoðefni 

 

                         

             Dagblöð                                                   Trjágreinar 

       


