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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 2013 -2014 munu Valgerður Telma og faðir hennar verða 

áfram í grænfánanefndini en svo þurfum við að fá nýja nefndarmenn inn veturinn 2014 -2015. 

Við fengum nýja meðlimi inn en það eru Arnór Breki og Mamma hans og munu þau koma í 

staðinn fyrir Valgerði og Pabba hennar. Nú í mars 2015 auglýstum við eftir nýjum meðlimum 

í umhverfisnefndina þar sem að Arnór Breki og mamma hans eru flutt til Noregs. Það hefur 

ekki borið árangur að auglýsa  en við munum prófa aftur eftir sumarfrí (sjá fylgiskjal1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 og núna 

2013 og í maí 2015 (sjá fylgiskjal 2). 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 geymsluílát. Síðan bættist við vatns og rafmagns 

notkun og er lesið af mælunum einu sinni í mánuði (sjá fylgiskjal 3). Árið 2012 bættum við 

átthögum við og ætlum að einbeita okkur að þessum þrem þemum í umhverfisstarfi okkar. 

Það hefur komið vel út að hafa sama þemað í tvö ár, þá gefst færi á að vinna vel með hverja 

þemu fyrir sig. Reglulega eru umhverfismálin rædd á starfsmanna- og umhverfisnefnda 

fundum og líka eftir hendinni, þegar nefndarmeðlimir fá góða hugmynd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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. Fyrir árinn 2013-1015 var ákveðið að hafa 

átthagana sem megin þemað en viðhalda fræðslu um flokkun, vatn og rafmagn. 

 Meginn markmið okkar eru að  

 

 Viðhalda þeirri þekkingu sem komin er í leikskólann. 

 Fræðast betur um jörðina okkar  

 Læra að þekkja betur nánasta umhverfi okkar 

 Nýta nánasta umhverfi okkar til þekkingar leitar og sköpunar 
 
Við ræðum oft á grænfána fundum með börnunum afhverju við séum með grænfána og  

notum þá líka til að segja nýjum börnum frá því sem við gerum til að fá grænfána ( sjá 

fylgiskjal 4).  Við þurftum að breyta blaðinu um það sem hænurnar borða því að núna 

tekur Halldóra hænsnamatinn handa sínum hænum, þar sem Stína er hætt að vinna hjá 

okkur (sjá fylgiskjal 5) 

 Við tæmdum þriðju moltutunnuna haustið 2014 og settum moltuna á tréin sem eru hjá 

bílaplaninu Foreldrar hafa komið og fengið moltu úr tunnuni og notað heima við að 

gróðursetja tré og grænmeti og eru þeir ánægðir með moltuna okkar sem áburð Það 

fóru nokkur melónufræ að spíra í moltutunnunni sumarið 2014. Við tókum nokkrar litlar 

plöntur og settum í grænmetisgarðinn en þær köfnuðu í arfanum. 

Við förum víða um sveitarfélagið til að kynnast því sem best og ræðum um heimilin 

okkar þar sem sumir búa í sveit með dýr, sumir með engin dýr, einhverjir búa á Hjalteyri 

og aðrir í Lónsbakka hverfinu. Skógurinn okkar og fótboltavöllurinn er líka mikið notað 

til að skoða blóm og annan gróður. Einnig förum við reglulega í gönguferðir í Lónsbakka 

hverfið. 

 Í næsta nágrenni við okkur er Akureyri þanngað sækjum við ýmsa þónustu og 

afþreyingu. Við fórum í nokkrar ferðir þangað til að kynna okkur nokkra valda staði, 

slökkviliði býður okkur í heimsókn, við forum á minjasafnið og líka á bókasafnið svo 

eitthvað sé nefnt. 
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Það kom rosalega mikil snjór á leikskólalóðina í vetur við fengum allveg nýtt landslag til 

að uppgötva og nota á nýjan hátt.  

 

   

       Við máluðum snjóinn með vatnslitum                                           Of bratt fyrir snjóþotur 

 

        

Girðingin fór á kaf allan hringin á lóðinni okkar                 á sumrinn þurfum við að klifra upp á girðinguna 

 

          

                Átthagarnir okkar eru mjög fjölbreyttir hér erum við í heimsókn í Dunhaga 

 



 
 

 

    

         Sveitarfélagiðokkar er stórt,  fjaran á Hjalteyri er allt öðruvísi en leikskólalóðinn. 

           

 Í næsta nágrenni er Akureyri þar sækjum við ýmsa þjónustu, Slökkviliðið og Minjasafnið 

 

                       

Þetta er ekki góð uppskera! En við getum séð hvernig fyrsta kartaflan verður þegar hún er búin að búa til nýjar. 

 



 
 

það er svo leiðinlegt að koma aftur í leikskólann og sjá að kartöflugrösin séu fallin og 

uppskeran því litil sem enginn. Þar sem við erum ekki allveg ákveðin  í því hvort við færum 

grænmetisgarðinn (vegna næturfrosta að sumri) eða gerum gróður kassa af einhverju tagi , 

ætlum við að bíða með ákvörðunina þanngað til við höfum fengið nýja meðlimi í nefndina 

okkar. Nýtt fólk kemur oft með nýja sýn á hlutinna. Við munnum því líklega setja í garðinn í 

vor. 

Sumarið 2013 voru áfram þema vikur yfir sumarið en okkur fannst of mikið að hafa 

eitt þema í tværvikur og því var ákeðið að hafa fugla þema fyrir sumarfrí 2014 og eftir 

sumarfrí var blóma þema. Mynd af einum fugli eða einu blómi sett upp á vegg með nokkura 

daga millibili og svo var svipast um eftir fuglinum eða blóminu. 

 Til að auðvelda ritun grænfána skýrslunar voru útbúinn eyðublöð þar sem að hver 

hópstjóri getur sett inn þau grænfánaverkefni sem að hann vinnur með sínum hóp (sjá 

fylgiskjal 6). Einnig gerðum við rúllu fyrir moltutunnurnar þar sem að hver starfsmaður sér 

um að hræra í tunnunum (fylgiskjal 7 ). 

Foreldrar komu með þá hugmynd að við myndum setja upp fata skiptikassa, þar er 

hægt að setja föt sem eru orðin of lítil á eigin börn og fá stærri föt frá af öðrum börnum. 

Kassin hefur töluvert verið notaður og hafa spunist umræður um það hver átti fötin og hver á 

þau núna.  

Keypt var spjaldtölva sem var sett upp á vegg í forstofunni og þar geta foreldrar 

skoðað heimasíðuna okkar og fylgst með mánaðardagatalinu, matseðli vikunar og fleira. Mikil 

ánægja er með þetta framtak enda spörum við pappír með þessu móti, þurfum ekki að prenta 

þessi atriði út til að hengja upp í forstofuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 með reglulegu millibili, það gefur 

glögga mynd af stöðunni, merkingarnar í listanum hafa eiginlega verið eins síðustu skipti. 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. Nýju eyðublöðin okkar þar sem hver hópstjóri setur sín 

grænfánaverkefni inn nýtast líka þegar við viljum fylgjast með verkefnunum okkar og til að 

endurmeta ýmis verkefni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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.  

 Í vetur tókum við upp stjóra kerfi hjá tveimur elstu hópunum, stjórarnir eru 

bókavörður, grænfánastjóri, borðstjóri, klútavörður, veðurfræðingu, forstofuvörður, 

skemmtanastjóri. Börnin skipta um hlutverk á tveggja vikna fresti. Grænfánastjórar tæma 

endurvinnsludallana og stjórna grænfánafundum á elstu deildinni. Veðurfræðingur metur 

hvaða klæðnaður henntar hverju sinni og forstofuvörður hvetur alla til að ganga rétt frá 

fötunum sínum, blaut í þurrkskáp eða taupoka eftir því hvort dagurinn er að kveldi kominn 

eða ekki. Við setjum myndir inn á heimasíðuna okkar og líka facebook síðuna af því sem við 

erum að brasa í leikskólanum. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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. Haustið 2012 gerðu  börnin vistspor sín í 

kringum sáttmálan til að hann yrði eins og listaverk. Líklega er komin tími á að gera nýtt 

listaverk í kringum sáttmálan þar sem að þau börn sem að tóku þátt í að gera sáttmálan og 

skreyta hann eru flest farinn eða byrja í haust í Þelamerkurskóla. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fylgiskjöl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Umhverfisnefnd 

Ágætu foreldrar okkur vantar foreldri og 

barn/börn til að vera í umhverfisnefnd með 

Bessu og Halldóru. Umhverfisnefndin markar 

stefnu í umhverfismálum og yfir fer gátlista 

fyrir grænfánaverkefnið. Áhugasamir tali við 

Halldóru  

 

 

  



 
 

Hiti og rafmagn 2013 

Mánuður Dagur Rafmagn Hiti Kvittun 

Janúar 4 123271 054 hej 

Febrúar 4 125111 055 hej 

Mars 2 128010 056 hej 

Apríl 3 129628 05741 hej 

Maí 5 130076 05806 hej 

Júní 11 133389 05858 hej 

Júlí frí   hej 

Ágúst 1 134785 00602 hej 

September 4 137106 00628 hej 

Október 3 138975 00665 hej 

Nóvember 1 140838 00792 hej 

Desember 2 142549 00953 hej 
 

Hiti og rafmagn 2014 

Mánuður Dagur Rafmagn Hiti Kvittun 

Janúar 14 146671 01139 hej 

Febrúar 3 148597 01286 hej 

Mars 28 feb 150022 01323 hej 

Apríl 1 152056 01475 hej 

Maí 6 154103 01584 hej 

Júní 10 156130 01651 hej 

Júlí 3 157405 01680 hej 

Ágúst 6 158303 01610 hej 

September 1 159276 01785 hej 

Október 3 161427 01847 hej 

Nóvember 30.okt 163125 01948 hej 

Desember 1 165587 02115 hej 

 

 

 

 

 



 
 

Fundargeðir fyrir 2013-2015 

Örfundur 27. Júlí 2013. Í forstofuni eftir lsk 

Mætt í leikskólan eftir sumarfrí og grænmetisgarðurinn tekin út kartöflugrösin 

höfðu fallið í fríinu (það kom ein frosta nótt) og því mun kartöflu uppskeran 

ekki verða góð en hitt grænmetið hefur vaxið ágætlega. Það þarf að hræra vel í 

molltutunnumun næstu daga  og græa þær 

 

5. ágúst, 2014 

Örfundur Bessa og Halldóra  endurkoma eftir sumarfrí nú lentum við aftur í því 

að það kom ein köld nótt og Kartöflugrösinn féllu og garðurinn er fullur af arfa 

(vinnuskólinn komst ekki yfir allt sem hann átti að gera fá börn þetta árið) því er 

lítið um kartöflur þetta árið líka og grænmetið lélegt þurfum að ræða á fundi 

hvað skal tekið til bragðs? Einnig þurfum við að plata eitthvert foreldri til að 

vera með okkur í nefnd ákveðið að tala við Karólínu. Hún tók vel í að vera 

grænfánafulltrúi foreldra og Arnór Breki er þá fulltrúi barnanna  (hann tekur 

ekki mikin þá fyrst um sinn er bara árs gamal). 

 

 

Grænfána fundur með börnum 24.september 2014 

Mætt á fundi voru halldóra og snillinga hópur (börn fædd 2011,2010 og 2009) 

Af hverju fengum við grænfánan? 

Af því að hinn var ónýtur 

  já en fá allir skólar og leikskólar grænfána? 



 
 

Já ef þeir eru ónýtir 

Þurfum við ekkert að gera til að fá grænfána? 

Jú henda ruslinu í ruslið og búa til grænmeti. 

Já flokka rétt og við erum með grænmetisgarð, en það voru litlar og fáar 

kartöflur sem komu upp úr garðinum núna? 

Já grösin voru ónýt. 

já það kom frost í sumar og því féllu grösinn. 

Við þurfum líka að passa vatnið okkar er það ekki? 

Jú ekki henda rusli í það og svoleiðis. 

Já og ekki láta það renna og renna bara í vaskan er það ? 

 En hvað með rafmagnið þurfum við eitthvað að passa það? 

Já það á bara að nota ljós þegar það er dimmt og rafmagnið fer af þegar það er 

stormur, þrumur og eldingar.  

Einnig bar á góma að það gleymdist stundum að slökkva á bílunum þegar komið 

væri á leikskólan og hvað ætti að gera við of lítil föt en við erum með fatakassa í 

forstofuni þar sem foreldrar geta sett of lítil föt og fengið önnur sem passa í 

staðinn. 

 

Fundur 10-10-´14 barna fundur. 

Hvað þarf að gera til að fá grænfána? 

Við fengum nýjan af því að sá gamli var ónýtur   

Já en hvað þurfum við að gera til að fá nýjan fána? 



 
 

Spara vatnið og henda ruslinu í ruslið. 

Já hendum við öllu ruslinu í einn rusladall? 

Nei við sorterum og það má ekki henda ruslinu úti þá verður vatnið ónýtt og 

grasið líka. Það er hægt að búa til blað úr tréi, og spýtur til að byggja hús. 

 

Grænfána umræða á starfsmanna fundi í nóv (12 nóv) Margir kennarar vilja ekki 

hræra í moltuni það eru yfirleitt bara 2-3 starfsmenn sem hræar í moltuni og 

tæma tunnurnar með börnunum. Það þar bara að gera rúllu og láta hvern 

starfsmann sjá um moltuna 1-2 vikur í senn, það er ekki hægt að hræra í moltuni 

allt árið hún frís yfir veturinn en gera rúllu fyrir vorið og sumarið og eins langt 

og hægt er á haustinn. Grænfánaverkefnið er allra ekki bara fárra 

Barnafundur 20.jan ´15 

Það byrjaði nýr drengur hjá okkur nú um ára mótinn og þetta er fyrsti 

grænfánafundurinn hans og hann veit ekki af hverju við erum með grænfána (af 

því að hinn varð ónýtur) og hvað við þurfum að gera til að að fá grænfána, 

börnin telja upp henda rusli á sinn stað passa vatnið ekki henda rusli í lækin 

okkar eða skóginn. Passa rafmagnið það má ekki fikta í ljósunum 

27. jan umræður hjá Halldóru og Bessu, Karólína og Arnór eru að flytja til 

noregs í mars, þurfum að fá nýja meðlimi í hópinn 

 

 

 

 

 



 
 

   Hænurnar borða EKKI 

 

          

Appelsínu og sítrónubörk                               Hráan lauk 

 

                  

             Bananahýði                                     Hráar Gulrætur í stórum bitum 

 



 
 

Grænfánaskráning. 

Dagsetning Hópur Verkefni 

2013-2014 Eldri deild  

Október; Erum að safna okkur plastdósum (stórar skyrdósir)  sem 

falla til á flestum heimilum. Dósirnar notum við  í leik,  t.d til að 

stafla,  byggja úr og til að fela hlut undir.  Vinsælt leikefni hjá 

börnum og auk þess er  ekki mikill hávaði þó dósirnar detti í gólfið.    

 

 

 

 

 

Nóvember; börnin bjuggu til jólagjafir handa foreldrum,  þæfðu utan 

um glerkrukkur,  sem fengu þá framhaldslíf (barnamatskrukkur )  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desember; við föndruðum fyrir jólin og notuðum aðallega 

verðlaust efni,  m.a íspinnaspýtur, hvert barn málaði 6 íspinnaspýtur 

og fékk svo aðstoð við að líma þær saman þannig að þær mynduðum 

jólatré. 

 



 
 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Grænfánaskráning - Trukkahópur. 

Dagsetning Hópur Verkefni 

18.09.2014 Trukkahópur Smíðar 

Kofinn okkar er búinn til úr gömlu vörubretti og spítubútum sem 

urðu eftir þegar stór timburborð voru söguð. Þennan dag vorum við 

að bæta kofann og halda áfram með þakið. 

 

 

 

 



 
 

Rúlla fyrir moltutunnurnar 

 

Nafn Á tunnuna þessa viku 

Anna Dóra  

Ásdís  

Bára  

Bessa  

Halldóra  

Hugga  

Helga  

Sigga Gréta  

Soffía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Umhverfisgátlisti fyrir skóla á grænni grein 
 

 

 

 

Skóli: 

 

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

 



 
 

Skólaárið: 

 

........2013-2015......................................................



 
 

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  Mánaðar dagatal sem eru hengd upp á deild 

* afgangs pappír er aðgengilegur þar sem verið er 

við vinnu, 

x   

* afgangs pappír er notaður sem risspappír eða í 

föndur, 

  Krass blöð, litaður pappír er geymdur í 

endurvinnsludöllunum og þar sem hægt er að gangaí þá 

* 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 það ekki  

* tuskur eru notaðar í stað pappírs, svo sem 

eldhúspappírs, til að þurrka upp eða þrífa,  

x  Þvo hendur og muna, neðan þvotta stykki 

* Systkinalisti yfir nemendur kemur í veg fyrir að 

bréf frá skólanum fari í mörgum eintökum inn á 

sama heimili. 

x   

3. Rafhlöður eru sparaðar; x   

* vasareiknar eru með sólarrafhlöðum, x   

* hlaðanlegar rafhlöður eru notaðar í stað einnota. x  myndavélar 

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

* fyrir starfsfólk,   Starfsfólk notar það sama og nemendur 

* 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   

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

ný. 

 x Er ekki í boði lengur 



 
 

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  Eldhúsið og undir bleiur 



 
 

Meðhöndlun á rusli 
 

 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Flokkunarstöð er í skólanum aðgengileg öllum. x  Eldhús, listaherbergi, undirbúningsherbergi 

2. Allir sem að skólanum standa þekkja reglur skólans um 

flokkun á rusli; 

x   

* nemendur, x   

* kennarar, x   

* skólastjórnendur, x   

* húsvörður, x   

* allt annað starfsfólk skólans, x   

* ræstingafólk, x   

* foreldrar. x   

3. Flokkað og sent til endurvinnslu er; x   

* 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   

* rafhlöður, x   

* spilliefni (t.d. málningarafgangar), x   

* flúrperur og sparperur (spilliefni), x   

* föt og klæði, x  Skiptifatakassi í leikskólanum 

* kertaafgangar. x  Þeir sem ekki eru notaðir í leikskólanum 

4. Lífrænir afgangar eru jarðgerðir, af nesti, úr eldhúsum og 

sag frá smíðastofu. 

x   

    



 
 

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   

                                                           
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. 



 
 

* 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   

4. Skriffæri og skrifstofuáhöld eru keypt af yfirvegun, 

helst; 

x   

* ólakkaðir tréblýantar eða skrúfblýantar, x   

* 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   

                                                           
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. 



 
 

* glærur, x   

      * leir, kennaratyggjó. x   

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   



 
 

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 

viðeigandi umhverfi, þurrlendi, deiglendi, tjörn, 

x   

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

plöntur fái dreift fræjum, 

x   

* nemendur taka þátt í að rækta matjurtir í skólagarði, x   

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

    * 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   

9. Nemendur “taka flag í fóstur”. x   

10. Skólinn tekur þátt í eða skipuleggur hreinsunardag 

hverfisins. 

 x Erum utan hverfis, en við höfum okkar hreinsunardaga 



 
 

11. Nemendur þekkja vernduð eða friðlýst svæði í nágrenninu 

og taka þátt í verkefnum þar. 

x  Gáseyrin en við förum bara í fjöruferðir þanngað. 



 
 

Flutningar og ferðir 
 

 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Fólk er hvatt til að ganga/hjóla/koma í strætó í skólann;  x Erum í dreyfbíli, langt fyrir flesta í skólan, en sumir 

sameinast um akstur bæði starfsfólk og foreldrar 

* nemendur,    

* kennarar og annað starfsfólk,    

* foreldrar.    

2. Þeir sem koma á bílum leitast við að samnýta bíla. x   

3. Á skólalóðinni er aðstaða til að geyma hjól undir 

skyggni. 

 x En er hægt að geyma á gangstéttini fyrir framan 

starfsamanna inngang 

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   



 
 

    

 



 
 



 
 

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  Í þau ljós sem það er hægt 

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   

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

11. Fylgst er reglulega með notkun á köldu vatni. x  Vtn ekki látið renna af óþörfu 

12. Þvotta- og uppþvottavélar eru fylltar áður en þær þvo. x   

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. 

 x Á ekki við 

    



 
 

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   

4. Nýtt starfsfólk skólans fær strax kynningu á 

umhverfisstefnu skólans. 

x   

5. Umhverfismennt er samþætt skólanámskrá skólans í; x   

* 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 xskólans 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 Notum spjaldtölvu 

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   

* hjólreiðum, x   

* ganga á skíðum  x  

* skauta (úti).  x  

11. Skólinn hvetur til sérstakra þemadaga í hverfinu, göngu-, 

hjólreiða-, útivistar- eða hreinsunardaga. 

x  Bara fyrir leikskólann 

  



 
 

 

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   

 

 


