
 

Heilsuleikskólinn Álfasteinn 

Hörgársveit 

 

 

 

Grænfánaskýrsla vegna 2019-2021 

Þema: Neysla og úrgangur 

Íris Björk Reykdal 

 

 

 

 



1 
 

Efnisyfirlit 

 
Leikskólinn ............................................................................................................................................... 2 

Umhverfisnefnd ................................................................................................................................... 2 

Mat á stöðu umhverfismála .................................................................................................................... 4 

Áætlun, aðgerðir og markmið ................................................................................................................. 5 

Eftirlit og endurmat ................................................................................................................................. 7 

Námsefnagerð og tenging við aðalnámskrá ............................................................................................ 7 

Kynning á stefnunni ................................................................................................................................. 8 

Umhverfissáttmálinn ............................................................................................................................... 8 

Fylgiskjöl .................................................................................................................................................. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Leikskólinn 

Heilsuleikskólinn Álfasteinn er ört vaxandi leikskóli í Hörgársveit í Eyjafirði. Náttúran umlykur 

skólann og gefur því fjölmörg tækifæri til fjölbreyttra verkefna sem samræmast 

hugmyndafræði skóla á grænni grein. Leikskólinn sótti fyrst um að verða skóli á grænni grein 

2007 og hlaut grænfánann 2008 og er því þrettánda árið sem grænfánaskóli að renna í garð 

núna í apríl 2021. Búið er að vinna fjölmörg verkefni í kringum grænfánann yfir þessi ár og 

hefur gengið vel þó erfiðast hefur verið að fá foreldra með í verkefnið. Tímabilið 2019-2021, 

sem þessi skýrsla greinir frá, var óhefðbundið þar sem Covid hafði mikil áhrif á starfið yfir 

lungan úr tímabilinu. Um tíma var leikskólinn hólfaskiptur með tilheyrandi 

samkomutakmörkunum og því varð ekki eins mikið af sameiginlegum verkefnum skólans þar 

sem barna- og starfsmannahópurinn blandaðist ekki. Þó varð margt úr verki sem greint 

verður frá í þessari skýrslu. 

Umhverfisnefnd 

Með ört stækkandi leikskóla og starfsmannahóp skipar umhverfisnefndin nú þrjá starfsmenn 

þær Halldóru Elínu Jóhannsdóttur og Írisi Björk Reykdal, kennarar og Hólmfríði Maríu 

Hauksdóttur, aðstoðarmatráð í eldhúsi en sú nefnd var skipuð haustið 

2020. Þær, Íris og María, buðu sig fram í nefndina en Halldóra hefur 

verið í henni um árabil og því vel að sér í málefnum er varða 

Grænfánann og verkefnin í kringum hann. Halldóra hefur skipað 

nefndina yfir allt tímabilið og haldið utan um verkefnin en fyrir 

skipuðu aðrir starfsmenn skólans nefndina en sögðu þeir sig úr 

nefndinni vegna annarra verkefna. Elstu börn skólans eru 

umhverfisverðir og teljast til umhverfisnefndarinnar. Þau bera ábyrgð á ákveðnum 

hlutverkum og einu sinni í mánuði halda þau fund þar sem rætt er um hlutverkin og hvernig 

þeim miðar áfram. Meðal þeirra hlutverka sem þau eiga að sinna er að fylgjast með 

ljósanotkun og flokkun svo eitthvað sé nefnt. Áfram hefur reynst erfitt að virkja foreldra með 

í verkefnið og því enginn sem skipar sæti fyrir hönd foreldra.  

 Fundir grænfánanefndar hafa farið fram á kaffistofu skólans og málin rædd. Rætt er 

hvernig verkefninu miðar, hvað verið er að gera og hvort eitthvað megi bæta auk þess sem 

umhverfisnefndin tekur ákvarðanir sem ræddar eru á starfsmannafundum með öllu 

starfsfólki skólans. 
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Helstu ákvarðanir umhverfisnefndar voru: 

 Þema næstu tveggja ára er úrgangur og neysla (2019-2021). 

 Grænfánanefnd kemur með tillögur að verkefnum og markmiðum en hvor kennara 

hópur fyrir sig tekur ákvarðanir sem henta hverju sinni. 

 Allir starfsmenn taka þátt í markmiðasetningu fyrir sína deild. 

 Starfsmenn meta hvernig starfið/verkefnin gengu. 

Dæmi um fundargerð má finna í fylgiskjölum ásamt markmiðasetningu hverrar deildar fyrir 

sig. 
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Mat á stöðu umhverfismála 

Við mat á stöðu umhverfismála var farið yfir gátlista Landverndar um umhverfismat fyrir 

neyslu og úrgang með umhverfisvörðum leikskólans, þ.e. elstu börnum skólans. Matið fór 

fram í janúar 2020 en það kom vel út og ræddu börnin spurningarnar 

ásamt því að koma með hugmyndir að úrbótum þar sem það á við líkt og 

að vera duglegri að borða allann matinn sem þau setja á diskinn, nota 

minni pappír og hefja aftur moltugerð. Einnig var þetta góð áminning fyrir 

kennara að sjá hvernig börnin svara, hvar við getum gert betur og hverju 

má skerpa á (gátlistann má skoða í fylgiskjölum). 

Umhverfisvörður þarf að labba smá spöl með endurvinnslufötuna að endurvinnslutunnunni. 
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Áætlun, aðgerðir og markmið 

Haustið 2019 var nýtt þema ákveðið fyrir leikskólann og varð neysla og úrgangur fyrir valinu. 

Lagt var af stað með ákveðin markmið í huga en þau voru: 

 Gera álf og finna nafn fyrir hann en hlutverk hans er að minna okkur á að t.d. slökkva 

ljós, spara vatn og flokka. Hann yrði svo hengdur upp á viðeigandi staði til 

áminningar. 

 Nýta messenger eða Karellen til að koma skilaboðum á foreldra ef vantar t.d. aukaföt 

og spara þannig pappír. 

 Gera að minnsta kosti eitt verkefni á önn. 

 Vera með skiptimarkað á fötum sem eru orðin of lítil. 

 Versla sem mestan mat úr heimabyggð þegar hægt er. 

Þessi markmið voru sameiginleg fyrir allan skólann en hvor deild fyrir sig setti sér svo önnur 

markmið sem voru aldurssvarandi. Blöð með markmiðasetningu fylgja sem fylgiskjöl sem 

hver deild vann fyrir sig og hvernig markmiðunum skildi náð. 

Þar sem leikskólinn er heilsuleikskóli er mikið um grænmetisrétti, ávexti og ferskt 

grænmeti og ákvað yngri deildin sem er með börn á aldrinum eins og tveggja ára, að halda 

áfram með þau markmið sem unnið hafði verið með áður. Þau markmið fela í sér að hvetja 

yngstu börnin til að smakka allann mat, grænmeti og ávexti. Eldri hópurinn á yngri deildinni 

er hvattur til að fara á klósett við bleyjuskipti og hægt og rólega sleppa bleyjunni (tveggja ára 

gömul börn). Á eldri deildinni, sem er með börn á aldrinum þriggja til sex ára, voru sett 

markmið að minnka m.a. matarsóun og voru þá matarleifarnar vigtaðar yfir ákveðin tímabil 

og haldin skráning. Börnin voru mjög áhugasöm um að leifa sem minnst og fylgdust þau vel 

með hvort þeim hefði tekist að vera með 0 

gr yfir daginn. Einnig voru unnin fjölbreytt 

verkefni með börnunum eins og að gera 

tilraun þar sem hringrás vatns var útskýrð og 

unnið með vistspor. Í áframhaldi með vinnu 

á vistsporinu á að reyna að fá að fara í 

heimsókn í endurvinnsluna þar sem börnin 

fá að sjá hvað verður um ruslið okkar. 
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 Almennt gekk vel að ná hluta að þeim markmiðum sem sett voru en þó voru einhver 

sem sátu á hakanum þar sem covid litaði starfið með þeim takmörkunum sem fylgdu. 

Leikskólinn var um tíma hólfaskiptur og fengu börn og starfsfólk ekki að fara á milli hólfa, 

mörg börn voru í fríi til lengri tíma þar sem margir foreldrar eru bændur og vildi fólk ekki taka 

neinar áhættur um að fá veiruna til sín. Eðli málsins samkvæmt var starfið allskonar og 

áherslur oftar en ekki á öðrum hlutum líkt að sótthreinsa og raða starfsfólki í hús heldur en 

að ná ákveðnum markmiðum fyrir Grænfánaverkefnið. 

 Þó var margt gert sem er orðið hluti af almennu starfi líkt og flokkun, umhverfisvitund 

og sjálfbærni. Eldhúsið reynir eftir bestu getu að sækja sér matvæli úr heimabyggð og nýta 

afganga til matargerðar. Hluti grænmetis og allar kartöflur koma úr heimabyggð ásamt 

kjötinu sem keypt er inn. Börnin eru almennt meðvituð um flokkun og setja þau pappírinn á 

sinn stað, matarafganga þar sem það á við en þeim er safnað og fara í hænur og kindur innan 

sveitarfélagsins. Ef mikill matur verður afgangs hefur starfsfólk fengið að hafa hann með sér 

heim eða hann hefur verið gefinn til mataraðstoðar og efnaminni fjölskyldur fengið að njóta 

góðs af. Það má því sjá að margt er orðið okkur eðlislægt að gera og komið inn í almennt 

starf. 
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Eftirlit og endurmat 

Umhverfisnefnd fundar reglulega þar sem farið er yfir stöðu mála er varða grænfánann. 

Vegna covid urðu ekki margir fundir þetta tímabil en enga að síður átti sér stað góð umræða 

í byrjun árs 2021 um framtíð grænfánanns þar sem þurfti að skerpa á ýmsum þáttum er 

varða verkefnið þó margt sé komið inn í almennt starf. Grænfáninn er lifandi ferli sem alltaf 

er verið að skoða og bæta með fjölbreyttum verkefnum og endurmati.  

 Eftirlit og endurmat inn á deildum er í höndum kennara og starfsfólks skólans. Á yngri 

deild skólans er hver kennari ábyrgur fyrir skráningu framfara við sitt matarborð auk þess 

sem kennarar ræða sín á milli hvernig gengur og hverjir eru byrjaðir að smakka nýjann mat. Á 

eldri deildinni eru unnin mörg smáverkefni og er það einnig í höndum kennara að meta 

hvernig gengur og halda utan um skráningu. Einnig eru börnin dugleg að minna hvert annað 

á, flokka og ræða hvað þeim finnst mega bæta. 

Námsefnagerð og tenging við aðalnámskrá 

 Þemað neysla og úrgangur má tengja við flesta þætti aðalnámskrá leikskóla þó svo þátturinn 

sjálfbærni sé sá þáttur sem einna mest má horfa til. Undir sjálfbærnimenntun er markmiðið 

m.a. að gera börnin meðvitaðri um hlutverk sitt í samfélaginu. Að börnin geri sér grein fyrir 

því að allt sem við gerum hefur áhrif, við skiljum eftir okkur vistspor og auðlindir jarðarinnar 

eru ekki sjálfsagður hlutur. 

 Þau markmið sem við lögðum upp með og voru sameiginleg 

voru m.a. að vera með skiptimarkað á fötum, vigta matinn sem við 

leifum, gera pappírsálf sem hengdur væri við ljósrofa til að minna á 

ljósanotkun og fleira. Það gekk misvel en fatamarkaðurinn skilaði ekki 

vænlegum árangri, það var ekki góð þátttaka í honum en mögulega 

gæti þurft að framkvæma það nokkrum sinnum til að það skili þeim 

árangri sem sótt er eftir. Vegna covid fór álfurinn á bið þar sem 

samgangur milli deilda  var takmarkaður og þegar átti að fara af stað 

aftur kom önnur bylgja með tilheyrandi takmörkunum. Á yngri 

deildinni náðust þau markmið sem sett voru þar með því að fá börnin til að smakka allan mat 

og æfa sig að nota klósett. Á eldri deildinni voru unnin fjölbreytt verkefni og börnin fengin 

með til að meta hvernig gekk eins og nefnt hefur verið áður hér í skýrslunni. Segja má að 
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sjálfbærni, heilsa og vellíðan eru orðin hluti af hinu almenna starfi í leikskólanum. Leikskólinn 

er í samstarfi við sundlaugina Þelamörk og fær þar óskilahandklæði sem eru klippt niður í 

klúta og smekki en lögð er áhersla á endurnýtingu og samvinnu í sveitarfélaginu. 

Kynning á stefnunni 

Stefna skólans þar sem m.a. er rætt um grænfánann er vel kynnt fyrir foreldrum skólans við 

byrjun skólagöngu auk þess sem farið er yfir stefnuna á árlegum kynningarfundum fyrir 

foreldra. Einnig er grænafánaverkefnið vel kynnt inn á heimasíðu skólans og í skólastefnunni. 

Grunnskóli sveitarfélagsins er einnig grænfánaskóli og leggur sveitarfélagið áherslu á að 

skólarnir vinni í samræmi við þessa hugmyndafræði, flokki og séu meðvituð um umhverfi sitt. 

Líkt og áður hefur komið fram hefur orðið samfélagsleg breyting síðustu ár og telst það orðið 

nokkuð vanalegt að flokka og þar af leiðandi orðið okkur eðlislægt í daglegu amstri. Í 

leikskólanum eru settar myndir af börnunum í starfi á lokaða facebook síðu og koma inn 

grænfánaverkefnin m.a. þar inn og foreldrar ná því að fylgjast með því sem gert er.  

Umhverfissáttmálinn 

Umhverfissáttmáli leikskólans hefur haldist óbreyttur frá árinu 2008 en hann var á sínum 

tíma unnin með tveimur elstu árgöngum skólans. Börnin komu fram með hugmyndir sínar 

um hvað væri mikilvægt er varðar umgengni, umhverfið og náttúruna. Kennarar hjálpuðu svo 

til með því að setja hugmyndir barnanna í texta sem væri heildstæður og merkingarbær. 

 Upp hefur komið sú umræða í gegnum tíðina hvort breyta þurfi sáttmálanum 

eitthvað en alltaf hefur niðurstaðan verið sú að textinn eigi vel við hverju sinni og viljum við 

frekar kenna hann áfram í stað þess að breyta honum þar sem hann er einfaldur en segir 

samt mikið. Umhverfissáttmáli heilsuleikskólans Álfasteins er: 

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 
 

Fundargerðir: 

Grænfánanefnd, 24. Október 2019 

Mættar:  Halldóra, Sigga og Sigrún  

 Hvað viljum við gera ?    

 Deildirnar ?   

Halldóra afhenti blöð fyrir hugmyndir að Grænfánavinnu.  

Gera allavega eitt verkefni á hverri önn.  

Neysla og úrgangur  

 (Sænskur Grænfánaleikskóli hefur sýnt því áhuga að starfa með Álfasteini, ath. það 
betur)   

 Finna nafn á álfinn fyrir Grænfánavinnuna  (Hugmyndabanki)  

 Bláu skóhlífarnar eru búnar  

 Skoða Heimasíður, önnur Grænfánaverkefni  

 Senda skilaboð heim til barnanna á messenger ef að vantar t.d. föt.  

 Hugmyndir að búa til t.d. vegg eða eitthvað annað úr stóru mjólkurfernunum.  

 Stóru krakkarnir á Trölladeild gætu t.d. viktað matinn eftir hvern matartíma.   

 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun.  

 

Grænfánanefnd, 10. desember 2020 

Grænfánanefnd hittist á fundi og fór yfir það sem búið var að gera síðustu mánuði og fengu 
þær Íris og María stutta kynningu á því hvað það er að vera grænfánaskóli og þeim 
verkefnum sem nefndinni fylgja.  

Það var góð umræða á fundinum og var m.a. rætt um framtíð grænfánans þar sem tilfinning 
hjá sumum var á þá leið að skerpa mætti á ýmsum þáttum er varða vinnu grænfánans. Farið 
var með þá umræðu inn á starfsmannafund og sköpuðust góðar umræður hvað við vildum 
gera. 



Vigtun á mat: 

Matarsóun 2020 
 
Niðurstöður;  

 Magn matarsóunnar fór niður úr því að vera 8.069 gr í september í að vera 7.854 gr í 
október og 7.309 í nóvember.  
 Elstu börnin (4 og 5 ára börnin) gerðu sér meira grein fyrir magni þess sem fór í 
matarsóun. Þau voru ánægð ef þau náðu að klára af disknum sínum og sáu að það var minna 
magn sem endaði í ruslafötunni.  
 Kennarar urðu meira meðvitaðir um hvaða börn voru líklegri til að klára ekki matinn 
sinn og gátu því hvatt þau til að passa sig á því að setja minna á diskinn sinn í hvert skipti.  
 Verkefnið hvatti til umræðu milli kennara og barna um matarsóun og af hverju við 
ættum ekki að setja of mikið á diskinn okkar í hvert skipti.  

 

 

 

morg hádegi fj. Barna miðdagsk samtals g. á mann 
1.okt 250 fisk 254 19 58  312 16.4g 

2.okt 236 lasag 260 21 0  517 24.6g 

5.okt 266 fisk 240 18 60  566 31.4g 

6.okt 350 b-rétt 314 18 52  716 39.7g 

7.okt 80 graut 210 21 0  290 13.8g 

8.okt 94 plokk 156 19 50  300 15.7g 

12.okt 96 fisk 72 20 20  188 9.4g 

13.okt 44 g.las 220 21 8  272 12.9g 

14.okt 0 súpa 60 10 0  60 6g 

15.okt 0 kjúk 136 9 30  166 18.4g 

16.okt 210 lax 244 12 0  454 37.8g 

19.okt 0 fisk 90 10 92  182 18.2g 

20.okt 390 súpa 200 10 0  590 59g 

21.okt 0 b-rétt 202 10 0  202 20g 

22.okt 96 fisk 160 15 0  256 17g 

23.okt 282 slátur 398 15 0  680 45.3g 

26.okt 84 fisk 258 16 36  378 23.6g 

27.okt 189 b-rétt 518 17 0  724 42.5g 

28.okt 0 súpa 20 20 0  20 1g 

29.okt 157 núðlu 435 16 0  591 36.9g 

30.okt 200 lax 160 16 30  390 24.3g 
samtals í október 7854g 

2.nóv 0 fisk 74  11 0 74 6.7g 
3.nóv 0 Kjúk 60  10 0 60 6g 

4.nóv 0 Skyr 100  10 20 120 12g 

5.nóv 96 fisk 628  17 0 724 42.5g 

6.nóv 0 b.Rétt 330  16 0 330 20.6g 

9.nóv 151 fisk 224  16 20 391 24.4g 
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10.nóv 238 Kjúk 605  18 30 933 51.8g 

11.nóv 418 plokk 268  17 10 763 44.8g 

12.nóv 180 súpa 690  18 0 870 48.3g 

13.nóv 354 lax 396  18 0 750 41.6g 

16.nóv 307 fisk 186  22 30 423 19.2g 

17.nóv 210 lifbuff 156  20 0 366 18.3g 

18.nóv 190 g.lasa445  23 10 645 28g 

19.nóv 0 fisk 590  23 0 
14 daga í nóv 7309g 

590 25.6g 

 



Markmiðasetning: 

             Markmiðssetning                                                                                                

Markmið Aðgerðir Ábyrgir Efni/áhöld Tímarammi Mat 
1. 1.árs börn læra að 
smakka/borða allan mat 
í lsk 

Alltaf allt sett á diska 
hjá þeim en lítið af því 
sem þau eru ekki vön 
að borða 

Allir sem borða  með 
yngstu börnunum. 

Maturinn úr eldhúsinu Haust ´19 til júlí ´20 Kennarar sem borða 
með yngstu börnunum. 
Metið um áramót og 
aftur í maí. 

2. morgun matur 
döðlur, rúsinur 
hafragrautur, ávextir, 
lýsi 

Grautur og eitthvað út í 
hann og ávextir á eftir 
þegar búið er að borða 
grautinn. 

    

3. grænmeti ferskt og 
soðið, grænmetis og 
baunaréttir, fiskur og 
kjöt, kartöflur 

 Allt sett á diskinn og 
börnin hvöt til að 
smakka/borða allt áður 
en þau fá meira. Þá 
aftur allt sett á diskinn 
en í minna mæli. 

    

4. gróftbauð, 
hrökkbrauð, skorpur á 
brauði, hummus, pestó, 
döðlusulta, gvakamole 

Allt smakkað og það 
þarf að klára áður en 
fengið er meira , líka 
skorpuna. 

     

Dagsetning: 

__nóv__________________________ 

Þema/þemu: _neysla og úrgangur__læra um 

og njóta nærumhverfis 

okkar________________________ 

______________________________________

_ 
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             Markmiðssetning                                                                                                

Markmið Aðgerðir Ábyrgir Efni/áhöld Tímarammi Mat 
1. 1.árs börn læra að 
smakka/borða allan mat 
í lsk 

Alltaf allt sett á diska 
hjá þeim en lítið af því 
sem þau eru ekki vön 
að borða 

Allir sem borða  með 
yngstu börnunum. 

Maturinn úr eldhúsinu Haust ´20 til maí ´21 Kennarar sem borða 
með yngstu börnunum. 
Metið um áramót og 
aftur í maí. 

2. morgun matur 
döðlur, rúsinur 
hafragrautur, ávextir, 
lýsi 

Grautur og eitthvað út í 
hann og ávextir á eftir 
þegar búið er að borða 
grautinn. 

    

3. grænmeti ferskt og 
soðið, grænmetis og 
baunaréttir, fiskur og 
kjöt, kartöflur 

 Allt sett á diskinn og 
börnin hvöt til að 
smakka/borða allt áður 
en þau fá meira. Þá 
aftur allt sett á diskinn 
en í minna mæli. 

    

4. gróftbauð, 
hrökkbrauð, skorpur á 
brauði, hummus, pestó, 
döðlusulta, gvakamole 

Allt smakkað og það 
þarf að klára áður en 
fengið er meira , líka 
skorpuna. 

     

Dagsetning: 

__nóv__________________________ 

Þema/þemu: _neysla og úrgangur__læra um 

og njóta nærumhverfis 

okkar________________________ 

______________________________________

_ 
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             Markmiðssetning                                                                                                

Markmið Aðgerðir Ábyrgir Efni/áhöld Tímarammi Mat 
1. næst yngstu börninn 
æfa sig að nota wc, 
þegar bleiuskipti eiga 
sér stað. 

Kennarar sem sjá um 
bleiur bjóða börnunum 
á wc. Þegar þau eiga að 
fá nýja bleiu. 

Kennarar á deildinni. 
Þegar þeir skipta um 
bleiur og eiga bleiu vakt 
síðdegis. We will 

confirm by email once 
your parcel has been 
collected by your 
nominated courier. 

Litla wc á yngri deild. 
Bleiur barnanna. 

Haust ´19 til júlí ´20 Kennarar sem eru með 
þessi börn í 
daglegustarfi. Mat um 
áramót og í maí. 

2. eftir áramót fari börn 
fædd fyrstu 6 mánuði 
ársins að sleppa bleiu 
inni. 

Bleian tekin af elstu 
börnunum í árganginum 
þegar við erum inni í 
hópastarfi. 

   Þá er hægt að meta 
hverjir eru tilbúnir að 
sleppa bleiunni.  

3. með vorinnu(maí) 
fari börn fædd seinni 6 
mán ársins að sleppa 
bleiuni inni. 

 Bleian tekin af yngri 
börnunum í árganginum 
þegar við erum inni í 
hópastarfi 

    

Dagsetning: 

__nóv__________________________ 

Þema/þemu: _neysla og úrgangur__læra um 

og njóta nærumhverfis 

okkar________________________ 

______________________________________

_ 



3 
 

4.  um sumar tíma geti 
þessi börn verið bleiu 
laus í lsk. 

Sleppum bleiunni úti hjá 
þeim sem eru kominn 
það langt að segja allltaf 
til. 
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             Markmiðssetning                                                                                                

Markmið Aðgerðir Ábyrgir Efni/áhöld Tímarammi Mat 
1. næst yngstu börninn 
æfa sig að nota wc, 
þegar bleiuskipti eiga 
sér stað. 

Kennarar sem sjá um 
bleiur bjóða börnunum 
á wc. Þegar þau eiga að 
fá nýja bleiu. 

Kennarar á deildinni. 
Þegar þeir skipta um 
bleiur og eiga bleiu vakt 
síðdegis.  

Litla wc á yngri deild. 
Bleiur barnanna. 

Haust ´20 til maí ´21 Kennarar sem eru með 
þessi börn í 
daglegustarfi. Mat um 
áramót og í maí. 

2. eftir áramót fari börn 
fædd fyrstu 6 mánuði 
ársins að sleppa bleiu 
inni.( ef þau eru 
tilbúinn) 

Bleian tekin af elstu 
börnunum í árganginum 
þegar við erum inni í 
hópastarfi. 

   Þá er hægt að meta 
hverjir eru tilbúnir að 
sleppa bleiunni.  

3. með vorinnu(maí) 
fari börn fædd seinni 6 
mán ársins að sleppa 
bleiuni inni. 

 Bleian tekin af yngri 
börnunum í árganginum 
þegar við erum inni í 
hópastarfi 

    

4.  um sumar tíma geti 
þessi börn verið bleiu 
laus í lsk. 

Sleppum bleiunni úti hjá 
þeim sem eru kominn 
það langt að segja allltaf 
til. 

     

 

 

Dagsetning: 

__nóv__________________________ 

Þema/þemu: _neysla og úrgangur__læra um 

og njóta nærumhverfis 

okkar________________________ 

______________________________________

_ 



5 
 

 

             Markmiðssetning                                                                                                

Markmið Aðgerðir Ábyrgir Efni/áhöld Tímarammi Mat 
1. Að minnka matarsóun í 

 leikskólanum  
a. Útskýra verkefnið 
 
b. Vigta alla afganga 

Kennarar og börn á 
Trölladeild 

Vigt  
Reiknivél  
Skráningarblað  
 

3 mánuðir Kennarar á deild  
Börnin sjálf  
 
 

2. Að börnin finni leið til að 
koma í veg fyrir sóun á mat 

a. Minna börnin á 
að skammta sér 
einungis á diskinn sinn, 
það sem þau telja sig 
geta borðað 
 
b. Spjalla um magn og 
hvað má gera við 
afganga (fóðra hænur 
t.d, moltugerð o.fl) 

Kennarar og börn á 
Trölladeild 

skráningarblöð  3 mánuðir Kennarar á deild  
Börnin sjálf  
 
 

3. a. 
 
b. 
 
c. 

    

 

Dagsetning: september, október, nóvember 

2020 

Þema/þemu: Matarsóun 
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             Markmiðssetning                                                                                                

Markmið Aðgerðir Ábyrgir Efni/áhöld Tímarammi Mat 
1. Að börnin læri 
hvaðan maturinn kemur 
og hvernig á að rækta 
okkar eigin mat  

a. Undirbúa garðinn  
 

b. Setja niður 
kartöflurnar  
 
c. 

Kennarar og börn á 
Trölladeild 

Mold, kassar, útsæði  Vor  Kennarar á deild  
Börnin sjálf  
  
 

2. Að börnin læri að 
hugsa um 
kartöflugarðinn 

a. Fylgjast vel með 
garðinum 
 
b. Vökva garðinn  
 
c. 

Kennarar og börn á 
Trölladeild  

Vatn og vatnskönnur Vor - haust Kennarar á deild  
Börnin sjálf  
  
 

3. Að taka upp úr 
garðinum 

a. Taka upp þegar allt er 
tilbúinn í haust 
 
b. 
 
c. 

Kennarar og börn á 
Trölladeild  

Skóflur og fötur Haust Kennarar á deild  
Börnin sjálf  
  
 

4. fá börnin til að borða 
meira af kartöflum 

a. nota uppskeruna í 
hádegismatinn  
 
b. 
 
c. 

Kokkur og kennarar 
á Trölladeild  

Pottur, vatn, uppskrift   Haust  Kennarar á deild  
Börnin sjálf  

Dagsetning: ____Vor – Haust  

Þema/þemu: Kartöflugarður 
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             Markmiðssetning                                                                                                

Markmið Aðgerðir Ábyrgir Efni/áhöld Tímarammi Mat 
1. Að nemendur geri sér 
grein fyrir hvað felst í því 
að vera umhverfisvörður. 

a. Nemendur skipta með 
sér fjórum mismundandi 
hlutverkum yfir skólaárið 
– Ljósavörður, 
vatnsvörður, 
skógarvörður, 
flokkunarstjóri.  
 
 

Elstubörnin á Trölladeild 
og kennarinn 

Plastað blað með lýsandi 
myndum fyrir hvert 
hlutverk. Nöfn nemenda. 

Allt árið  Kennari metur hvernig 
tekist hefur til með 
verkefnið. 

2. Að nemendur átti sig á 
tilgangi þess að vera 
umhverfisverðir. 

a. Einu sinni í mánuði er 
barnafundur þar sem farið 
er yfir hlutverkin og rætt 
ef eitthvað hefur komið 
upp á. 
 
 
 
 

Elstubörnin á Trölladeild 
og kennarinn 

Ritföng 
Blöð  

 Nemendur meta framgang 
hlutverkanna einu sinni í 
mánuði á fundi 

3. a. 
 
b. 
 
c. 

    

 

 

Dagsetning: _Janúar 2021 

Þema/þemu: Umhverfisverðir  
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             Markmiðssetning                                                                                                

Markmið Aðgerðir Ábyrgir Efni/áhöld Tímarammi Mat 
1. Að kenna börnunum 
hvað er Vistspor 

a.Halda barnafund um  
vistspor 
 
b. Búa til myndverk  
 

Kennarar og elstu börn 
á Trölladeild 

föndurefni  Mars  Kennarar á deild  
Börnin sjálf 
 

2. Að læra hvernig við 
getum minnkað vistspor 
okkar heima sem og í 
leikskólanum  

a. Heimsókn á 
endurvinnslustöð / 
Rauða Kross og/eða 
Hertex 
 
b. Búa til spjald  

Kennarar og elstu börn 
á Trölladeild 

Skráningarblöð, 
myndavel og föndurefni 

Apríl  Kennarar á deild  
Börnin sjálf 
 

3. a. 
 
b. 
 
c. 

    

4. a. 
 
b. 
 
c. 

     

 

Dagsetning: ____Mars – April 2021_ 

Þema/þemu: Vistspor  
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