
 

 

 

Álfasteinn 
Skref fyrir skref 

 

 

 

 
 

Grænfánaskýrsla Álfasteins, Hörgársveit 

Endurnýjun grænfána 

 

 

 
 

2011 

Halldóra Elín Jóhannsdóttir 
 



 1 

Efnisyfirlit 

 

Efnisyfirlit ........................................................................................................................... 1 

Upphaf  umhverfisnefndar .................................................................................................. 2 
Mat á umhverfismálum ....................................................................................................... 3 
Áætlun um  aðgerðir og markmið ....................................................................................... 4 
Eftirlit og endurmat ............................................................................................................. 6 
Fræðsla ................................................................................................................................ 8 

Kynning á stefnunni .......................................................................................................... 11 
Umhverfissáttmáli Álfasteins............................................................................................ 12 

Fylgiskjöl .......................................................................................................................... 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Upphaf  umhverfisnefndar 

Leikskólinn Álfasteinn er 33 barna leikskóli í Hörgársveit, og 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 náttúrunar 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 elsta hópnum. Umhverfisnefndin sem tók við haustið 2010 og mun starfa fram á 

vor 2011 er þannig skipuð: Bergljót Jónsdóttir matráður, Halldóra E. Jóhannsdóttir 

verkefnisstjóri, Stefanía Steinsdóttir  foreldri,  og Hákon Valur Sigurðsson úr Svanahóp.  

 

 

Stefanía og Hákon í gönguferð með leikskólanum 
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Mat á umhverfismálum  

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

reglulega. Síðast fór umhverfisnefndin yfir umhverfisgátlistan í mars 2010 til að sjá hvar 

við þyrftum að bæta okkur (sjá fylgiskjal 1). Tölvuhrunið mikla 2010 sá til þess að 

gögnin, fundargerðir, gátlistar og fleira frá 2009 og að hruni eru ekki til. En við gátum 

endurheimt fyrstu grænfánaskýrsluna okkar af gömlu heimasíðunni.  

Í fyrstu einbeittum við okkur að því að flokka ruslið okkar og halda til haga því 

sem við gætum nýtt okkur meðal annars til listsköpunar. Síðustu tvö ár höfum við 

viðhaldið flokkuninni og bætt vatns- og orkusparnaði við. Nú er lesið af heitavatns- og 

rafmagnsmælunum einu sinni í mánuði ( sjá fylgiskjal 2). Reglulega eru umhverfismálin 

rædd á fundum umhverfisnefndar og einnig á starfsmannafundum og staðan metin í því 

hvað við getum gert fleira til að bæta okkur í umhverfismálum. 

 

 

 

Frá afhendingu grænfánans 
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Áætlun um  aðgerðir og markmið 

Aðalmarkmið okkar er að halda áfram og viðhalda þeim markmiðum sem við höfum náð 

og ná þeim nýju sem sett hafa verið. 

 

                      Viðhalda flokkun á rusli og fræðslu til barnanna. 

                      Minnka orku notkun/lesa af mælum. 

                      Fræðsla um orkunotkunn.  

                      Fræðsla um pappír og notkun hans. 

                      Koma okkur upp grænmetisgarði. 

 

 Nú orðið þurfa fáir í leikskólanum að velta fyrir sér í hvaða flokkunardall eigi að setja 

ruslið, það er einna helst ef að leikföng verða ónýt að skoða þarf hvernig þeim sé best 

komið fyrir. Einnig munum við halda áfram að endurnýta til listsköpunar hinn ýmsa 

efnivið sem fellur til þegar ruslið er flokkað. Jólaföndur síðustu ára hefur eingöngu verið 

úr endurunnum efnivið og ætlum við að halda því áfram og í janúar er oft farið að halda 

til haga því sem hægt er að nota næst.  

        

Fyrstu árin tóku barnahóparnir tré í fóstur ýmist á lóðinni okkar (yngstu börnin) 

eða í skóginum sunnan við okkur. En sumarið 2010 tókum við allan skóginn í fóstur og 

ætlum að halda okkur við það framvegis. Við höfum hreinsunardag þar eins og með 

lóðina okkar, við komumst að því að fáir hundaeigendur þrifu upp eftir hundana sína í 

skóginum.     
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Því var ákveðið að senda öllum íbúum á Lónsbakka  

bréf (sjá fylgiskjal 3) og biðja þá að aðstoða okkur við að 

halda skóginum göngu- og leik hæfum.  

 

 

 

 

 

Nú höfum við lesið af rafmagns- og heitavatnsmælum  frá október 2009 og ætlum  

að halda því áfram, þannig getum við fylgst með orkunotkun okkar og haldið henni  

stöðugri. 

Mikilvægast í öllu þessu ferli er fræðsla til barnanna og við ætlum að viðhalda 

henni og finna fleiri leiðir til að vekja áhuga barnanna á umhverfi sínu og grænum 

lífsháttum. Sumarið 2011 ætlum við að sýna börnunum hvernig pappír er endurunninn, 

við ákváðum að gera þetta úti á stétt þannig að sem flestir geti tekið þátt og hjálpast að.  

Kartöfluræktin varð engin sumarið 2010 þar sem að ekki fékkst mold í garðinn. 

En nú sumarið 2011 ætlum við að bæta um betur og rækta kartöflur og grænmeti. 

Áhugasamir foreldrar hafa boðið fram aðstoð sína og fræðslunefnd sveitarfélagsins vill 

virkja unglingavinnuna til að hjálpa okkur við ræktunina þegar sumarfrí er í 

leikskólanum. 
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Eftirlit og endurmat 

Eftirlit og endurmat hefur að mestu farið fram á fundum hjá umhverfisnefndinni og á 

starfsmannafundum. Umhverfisnefndin yfir fór umhverfisgátlistann síðast í mars-apríl og 

eru fá atriði þar sem ekki er merkt já við. Á starfsmannafundum hefur verið farið yfir 

hvernig við samræmum vinnubrögð okkar í umhverfisvernd. Ákveðið var í september 

2009 að Svanahópur (elstu börnin) og Rjúpuhópur (næst elstu börnin) myndu skiptast á 

að tæma endurvinnsludalla, ein mánuð í senn. Við höfum unnið að ýmsum verkefnum frá 

því að síðasta skýrsla var rituð. 

☺Moltu tunna nr. tvö var tekin í notkun, 15. júní nánar tiltekið. Moltugerðin 

hefur gengið svona upp og ofan hjá okkur. Síðasta sumar komumst við að því að moltan 

var allt of blaut, við höfðum ekki verið nógu dugleg að setja stoðefni með. Því var lagt 

allt kapp á það að bæta þeim í og þurrka moltuna.  

      

     

☺Börnin gáfu foreldrum sínum taupoka undir blaut föt, svo að ekki þurfi að nota 

plastpoka. 
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☺ Anna Dóra hannaði og saumaði skóhlífar úr gömlum jóladúkum sem gleymdir 

voru upp á lofti. Þessar duga okkur lengi lengi þar sem þær eru margnota. 

 

☺ Reglur settar um þvottavél og þurrkskáp, nú er þvottavélin sett af stað annan 

hvern dag því að við náum ekki að fylla hana á hverjum degi. Leikskólinn á nóg af 

tuskum, þvottapokum og smekkjum til að þetta sé hægt. Þurrkskápurinn er settur af stað 

eftir fyrri útiveru og nær að þurrka vettlinga fyrir seinni útiveru. Að vísu eru sumir 

foreldrar ekki sáttir við það að ekki sé þurrkað aftur eftir seinni útiveru og munum við 

skoða það með tilit til orkunotkunnar haustið 2011. 

☺Blekhylki samnýtt með sveitarskrifstofunni, Ásgeir á skrifstofu Hörgársveitar 

hefur fundið fyrirtæki sem fyllir á blekhylkin í margnota tækinu okkar og þar sem 

skrifstofan er með eins tæki notum við hylkin í sameiningu. Núna er það orðið þannig að 

við förum með okkar hylki inn í Odda og fáum fullt hylki í staðinn.  

☺Mjólkurfernur eru nýttar á nýstárlegan hátt, þær hafa verið notaðar í föndur og 

í rúgbrauðsbakstur en síðasta haust fann matráðurinn enn eitt notagildið fyrir fernurnar. 

Nú setjum við slátrið í þær og gufusjóðum það í bakaraofninum framvegis. 
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Fræðsla 

Börnin á Álfasteini eru 14 mánaða til 6 ára og umhverfismenntunin er aðlöguð að þessu 

breiða aldursbili og geta allir tekið þátt óháð aldri. Á Álfasteini viljum við að börnin læri 

að umgangast náttúruna af virðingu og kynnist henni á sem fjölbreyttastan hátt.  

Hópastarf er þrjá daga í viku frá september og fram í maí, þá gefst góður tími til að vinna 

að umhverfismennt og sér hver hópstjóri um verkefni síns hóps.   

Yfir sumar mánuðina eru þema vikur sem allir í leikskólanum taka þátt í og er 

sama þema notað í tvær vikur í senn. Sem dæmi má nefna eru hreinsunar vikur frá 

miðjum maí til loka sama mánaðar, þá er lóðar- og skógarhreinsun. 

         

 

 Í júni var  skógarþema og í ágúst voru tvær vikur tileinkaðar trjám og blómum og 

ber og fuglar fengu eina viku. 

        

           Misjafnar eru upplifanir okkar af náttúrunni og hvernig við ferðumst um hana.  
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                       Það eru allskyns skordýr sem lifa í skóginum. 

 Fyrir 17. júni 2010 þá ákváðum við að skreyta skóginn okkar aðeins. Við 

perluðum íslenska fánann og hengdum hann á brúna og við máluðum stóra steina 

allavega á litinn og röðuðum meðfram göngustígnum. 

                         

 

Í ágúst var berja- og fugla vika, þá tíndum við ber og bökuðum bjáberjamuffins.   

                        

 

 

Orkunotkun okkar hefur verið tekin fyrir síðustu tvö ár, við höfum lesið af 

mælunum, til að sjá hver notkunin er. Heitavatns notkunin er mjög sveiflukennd hjá 

okkur þar sem að gamli hluti húsins er ekki eins vel einangraður og sá nýji. Því vill 

notkun á heitu vatni til kyndingar verða meiri þegar frost og vindur. Við settum upp álfa 

sem eiga að minna okkur á ýmislegt varðandi umhverfisnefnd, Lísa ljósálfur minnir á 

ljósin, Smári á handþurrkurnar og Garðar græni á flokkunina. (sjá fylgiskjal 4) 
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Rafmagnsnotkunin hefur verið jafnari og ekki svo sveiflukennd. Við höfum verið 

með rafmagnslausan dag, þar sem ekki má nota neitt sem þarf rafmagn.  

  

Svanahópur athugaði hvort að rafhlöðurnar í vasaljósinu myndu duga yfir nótt en 

svo var ekki, ljós hringurinn minkaði mikið á tveimur tímum. 

 Leikskólinn hefur lokað í fimm vikur yfir sumarið síðustu tvö ár og þá hefur 

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

einnig hafa ofnarnir verið stilltir á lágan hita. 

Yngstu börnin á leikskólanum sáðu paprikufræum í byrjun apríl og fylgjast þau 

áköf með þegar að lítið grænt blóm kemur upp. Elstu börnin fengu gefins frá 1 og 2 bekk 

nokkrar papriku og tómatplöntur, eplatré og stjúpur sem vel er hugsað um eiginlega of 

vel, þeim liggur við drukknun. 
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Kynning á stefnunni 

Umhverfisstefna Álfasteins er kynnt á heimasíðunni okkar, í námskránni, 

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

Umhverfissáttmálinn okkar hangir upi á vegg í forstofunni þar sem hann ætti ekki að fara 

fram hjá neinum og rusladallar þar sem og annarstaðar í húsinu eru merktir. Á kynningar 

fundi fyrir foreldra er farið í merkingar á flokkunarkössum, sagt frá moltugerðinni og 

umhverfissáttmálanum og hvernig við nýtum hin ýmsa efnivið sem til fellur á 

leikskólanum til listsköpunar. Í kringum dag leikskólans 6. febrúar 2011 settum við upp 

ljósmyndasýningu í íþróttamiðstöðinni á Þelamörk þar sem við voru myndir af daglegu 

starfi í leikskólanum. 

Þelamerkurskóli sem er grunnskólinn í Hörgársveit er líka grænfánaskóli þannig 

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

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



 12 

Umhverfissáttmáli Álfasteinns 

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

hugmyndir þeirra á því hvernig umhverfissáttmálinn 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 heildstæður og merkingarbær texti. Okkur hefur ekki þótt ástæða til að 

endurskoða umhverfissáttmálann 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. 
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Fylgiskjöl 

 

 

 



 

Umhverfisgátlisti fyrir skóla á grænni grein 
 

 

 

 

Skóli: 

 

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

 

Skólaárið: 

 

.............................2010-2011.................................



 1 

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   

* 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 Handþurkur eru notaðar og smári minnir á 1 blað. 

* 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   

* 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. 

 x  

6. Aðeins eru notaðir fjölnota borðbúnaður og leirtau í 

skólanum. 

x   

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

uppþvotti. 

x  Eingöngu starfsmenn 

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

ný. 

x  Einnig samnýtum við hylkin með sveitaskrifstofunni (3 

í gangi) 

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  Engir plastpokar í ruslafötum 
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Meðhöndlun á rusli 
 

 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Flokkunarstöð er í skólanum aðgengileg öllum. x   

2. Allir sem að skólanum standa þekkja reglur skólans um 

flokkun á rusli; 

x   

* nemendur, x   

* kennarar, x   

* skólastjórnendur, x   

* húsvörður,   Er ekki starfandi við skólann 

* allt annað starfsfólk skólans, x   

* ræstingafólk, x   

* foreldrar. x   

3. Flokkað og sent til endurvinnslu er;    

* gæðapappír, x   

* blandaður pappír, x   

* fernur, x   

* bylgjupappi, x   

* gosílát (dósir og flöskur), x   

* gler (krukkur o.fl.), x   

* málmar ( niðursuðudósir, sprittkertabotnar, 
málmafgangar), 

x   

* rafmagnsvörur og tæki, x   



 4 

* rafhlöður, x   

* spilliefni (t.d. málningarafgangar), x  Ef þau falla til 

* flúrperur og sparperur (spilliefni), x   

* föt og klæði, x   

* kertaafgangar. x   

4. Lífrænir afgangar eru jarðgerðir, af nesti, úr 

eldhúsum og sag frá smíðastofu. 

x  1 tunna full, byrjað á nr 2 
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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; 

   

* 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  endurhlaðanlegar 

* salernispappír, x   

* eldhúspappír, x   

* kaffisíur, x   

2. Aðeins eru notaðar rafhlöður án kadmíum og x   
                                                 
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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kvikasilfurs t.d. alkaline eða NiMH rafhlöður. 

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

þvo. 

x   

4. Skriffæri og skrifstofuáhöld eru keypt af yfirvegun, 

helst; 

   

* ólakkaðir tréblýantar eða skrúfblýantar, x  Erum að klára gamlar birgðir 

* 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,    

* plasthulstur, möppur, x  Notum frekar pappa möppur 

* glærur,   Ekki notaðar 

      * leir, 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   

4. Við bílastæðin eru skilti þar sem bílstjórar eru beðnir 

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

rútubílstjórar og flutningabílstjórar).  

x   

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; x   

* 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  x Er ekki hreyft við plöntum, fá að vaxa á sínum stað. 
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viðeigandi umhverfi, þurrlendi, deiglendi, tjörn, 

* grasflötum er haldið óslegnum, a.m.k. að hluta svo að 

plöntur fái dreift fræjum, 

x  Slegið 3 á sumri 

* nemendur taka þátt í að rækta matjurtir í 

skólagarði, 

 x Stendur til að byrja í vor 2011 

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

    * gefa þeim í vetrarhörkum, x   

    * útbúa fyrir þá fuglahús,  x  

    * rækta á lóðinni tré og runna ríkuleg af berjum.  x  

8. Nemendur eigna sér uppáhaldsstað. x  Höfum tekið skóginn í fóstur 

9. Nemendur “taka flag í fóstur”.  x  

10. Skólinn tekur þátt í eða skipuleggur hreinsunardag 

hverfisins. 

x  Sendum dreifibréf til hunda eigenda í hverfinu, óskuðum 

eftir að hreinsað yrði upp eftir þá í skóginum og 

íþróttavellinum. 

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; 

 x  

* nemendur,  x  

* kennarar og annað starfsfólk,  x Gengur ekki strætó,  

* foreldrar. 

 x Sumir foreldrar með samkeyrslu 

2. Þeir sem koma á bílum leitast við að samnýta 

bíla. 

 x  

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 x   
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fluttar inn frá fjarlægum löndum. 
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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 þannig ljós eru 

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

fækka perum í ljósastæðum í lofti. 

 x  

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   

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

fríum. 

x   

9. Fylgst er reglulega með rafmagnsnotkun í skólanum. x  Lesið af mæli mánaðarlega 

10. Fylgst er reglulega með notkun á heitu vatni. x  Lesið af mánaðarlega 

11. Fylgst er reglulega með notkun á köldu vatni. x  Engin mælir, en vatn fær samt ekki að renna og renna 

12. Þvotta- og uppþvottavélar eru fylltar áður en þær x  Þvottur þvegin 2. Hvern dag til að fylla vélina. 
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þvo. 

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  Eru á öllum snyrtingum. 

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

viðhalda tjörnum og votlendi á skólalóð. 

 x 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  heimasíða 

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  Heimasíða, foreldra kynningar 

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 xx   
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þekkja og bera virðingu fyrir nánasta umhverfi 

skólans og hverfisins. 

7. Við slökkvara og rafmangstæki er fólk minnt á að 

slökkva. 

x  Dísa ljósálfur 

8. Í anddyri skólans er tafla þar sem hengdar eru 

upplýsingar og auglýsingar um umhverfismál. 

x   

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

* 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   

* hjólreiðum, x   

* ganga á skíðum  x  

* skauta (úti).  x  

11. Skólinn hvetur til sérstakra þemadaga í hverfinu, 

göngu-, hjólreiða-, útivistar- eða hreinsunardaga. 

 x  
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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   

 
 

 



2009 

 

 

Mánuður dagur rafmagn hiti kvittun 

Janúar     

Febrúar     

Mars     

Apríl     

Maí     

Júní     

Júlí     

Ágúst     

September     

Október 1/10´09  02868  

Nóvember 1/11´09  02953  

Desember 2/12´09 59394 03032  
    

 

 

 

 

2010 
Mánuður dagur rafmagn hiti kvittun 

Janúar 6-1´10 61896 03146  

Febrúar 4-2´10 63121 03212  

Mars 3-3´10 65432 03346  

Apríl 7-4´10 67727 03400  

Maí 3-5´10 69044 03456  

Júní 1-6´10 70429 03507  

Júlí 1-7´10 71900 03531  

Ágúst frí    

September 1-9´10 74618 3565  

Október 5-10´10 76579 3596  

Nóvember 1-11´10 78318 03640  

Desember 1-12´10 80516 3746  
    

 

 



 1 

2011 
Mánuður Dagur Rafmagn Hiti Kvittun 

Janúar 5-1´11 82735 3865  

Febrúar 1-2´11 84632 3947  

Mars 9-3´11 86933 4071  

Apríl 6-4´11 88451 04164  

Maí     

Júní     

Júlí     

Ágúst     

September     

Október     

Nóvember     

Desember     
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Ágætu íbúar Lónsbakka 

 Við hér á leikskólanum Álfasteini 

förum í göngu  og vettvangsferðir í 

Skógarhlíð, skóginn á milli Lónsbakka og 

leikskólans og á gamla  Dagsbrúnarvöllinn.   

Oft dettum/stígum við í Hundaskít  Það 

gerir ferðirnar ekki ánægjulegar. Því biðlum 

við til allra hundaeigenda og þeirra sem fara 

með hundana í gönguferðir á þessa staði að 

hreinsa upp eftir þá.  

Bestu kveðjur, 

 Börn og starfsfólk Álfasteins 
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Hæ Hæ álfar og tröll 

Ég er Boggi bókálfur. 

Það á að ganga vel um 

bækurnar 

Og setja þær á réttan 

stað. 
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Hæ Hæ  

Garðar Græni  hér. Munið að 

flokka rétt í rusladallana. 
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Smári hér við 

þurfum bara  

blað til að 

þurka hendurnar 

Halló Halló  

Lísa Ljósálfur heiti ég 

og ég passa upp á 
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Valdís vatnsálfur 

hér munum að 

skrúfa fyrir 

vatnið  
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Hreinsi   Hreini 

Álfar og Tröll muna 

að ganga frá eftir 

sig. 

 


