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Umhverfisnefndinn.                                 
Tveir kennarar eru í umhverfisnefndinni þær Halldóra Elín 

Jóhannsdóttir og Hugrún Dögg Harðardóttir 

leikskólakennarar. Þær buðust til að vera í nefndinni en erfitt 

hefur reynst að fá foreldri með í nefndina og því var engin 

fulltrúi þeirra þetta tímabil.  Í sameiginlegum undirbúningi 

valdi umhverfisnefndinn  Lýðheilsu sem þema fyrir næstu tvö 

ár. Hugrún vinnur með þriggja til sex ára börn en Halldóra 

með  eins og tveggja ára börn þannig dreifist grænfánastarfið 

auðveldlega yfir alla aldurshópa innan skólans. 

 

Helstu ákvarðanir teknar af umhverfisnefnd;  

 Þema næstu tveggja ára er Lýðheilsa 

 Hvor kennarahópur ákveður verkefni, markmið, aðgerðir með sínum barnahóp  

 Allir starfsmenn taka þátt í markmiðssetningu. 

 Starfsmenn meti hvernig  starfið/verkefnin gengu. 

Dæmi um fundargerðir má sjá í fylgiskjali 1. 

 

Moltugerð  

Heilsuleikskólinn Álfasteinn hefur verið þátttakandi í  

Grænfánaverkefninu nú í tíu ár, síðan 2007, og erum við í 

skólanum stolt af þeirri vinnu sem hefur verið lögð í 

umhverfismál og sjálfbærnimenntun í skólanum. Við erum 

ekki síst stolt af því að umhverfisvænn hugsunarháttur er 

orðin starfsfólkinu tamur og flæðir því auðveldlega niður til 

barnanna í gegnum alla kennslu. 

 

 
 

Þetta tímabil (2017 – 2019) einbeittum við okkur að því að vinna með þemað lýðheilsa en 

unnum þó áfram með ýmislegt sem hefur fest sig í sessi í gegnum árin. Moltu tunurnar okkar 

eru fullar og bíðum við eftir því að þær verði tilbúnar til losunar, því hafa húsdýr af ýmsutagi 

fengið mest af matarafgöngunum okkar. Við fengum þau tilmæli frá Gámaþjónustuni sem tekur 

sorpið hjá okkur að setja alla endurvinnslu nema gler laust í endurvinnslugáminn þar sem að 

allir pokar springa og blandast í sorpbílnum og þeir þurfa að flokka allt hjá sér hvort sem er. 
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2. Mat á stöðu umhverfismála 
Í upphafi tímabilsins þá var skoðað hvaða þemur við værum búin að taka og hvað þema væri 

mesti áhuginn fyrir. Þá var tekin frá tími á starfsmannafundi til að ræða stöðu umhverfismála 

og velja þema fyrir næstu tvö ár. Í þeirri umræðu kom fram að grænfánavinna fyrri ára hefði 

skilað góðum árangri og að venjur og verkferlar sem komið hefði verið á síðustu ár væru í 

góðum farvegi, svo sem flokkun sorps, orkusparnaður, pappírssparnaður, moltugerð, 

umhverfisvæn innkaup fyrir þrif og reglulegar umræður með börnunum á 

grænfánafundum/barnafundum svo eitthvað sé nefnt. 

Lýðheilsa varð fyrir valinu og fengu hópstjórar afhent gögn af síðu landverndar um hvað hægt 

væri að vinna með í þessu þema. Hver hópstjóri gat svo valið sér hvað hann vildi vinna með og 

sett sér markmið og fyllt út gátlista með sínum hóp. Útfyllta gátlista má sjá í fylgiskjali 2. 

Mestur áhugi var fyrir því að velja lýðheilsu, það sem að við erum líka heilsuleikskóli og erum 

kominn með matseðla sem að heilsuleikskólar nota. Vor 2019 voru þessi matseðlar 

endurskoðaðir og er nú 1 sinni í viku grænmetisréttur að borða, hér gefst okkur tækifæri til að 

auka grænmetis neyslu barnana. Einnig var gerð sú breyting að í ávaxtastund að morgni er einn 

ávöxtur og eitt grænmeti í boði Hjá yngstu börnunum var það metið þannig að hvetja þyrfti þau 

til að smakka allan mat og læra að borða fjölbreytt og hollt. Margir eru ekki til í að borða 

eitthvað sem að þau hafa ekki fengið áður. 

Eldri hópurinn valdi sér fleiri verkefni til að vinna að og lögðu þau t.d áherslu á að skammta 

sér minna á diskana, þau viktuðu í 3 vikur það sem að fór í hænsna dallinn. Þau skoðuðu líka 

hvaða matvæli væru holl og hvað óhollt. Ásamt því að fara í gönguferðir í nærumhverfinu okkar 

og vinna þar ýmis verkefni og hafa hreyfistundir úti. 

           

 

 

3 Áætlun og aðgerðir og markmið 
Á yngri deildinni þar sem eru 1. árs og 2. ára börn. Ákváðu kennararnir að markmiðið væri að 

fá þessi börn til að smakka allt sem kæmi úr eldhúsinu í hverjum matartíma svo að börnin lærðu 

að borða hollt og sem fjölbreyttastan mat. Allir kennararnir taka þátt í að bjóða allan mat og 

hvetja börnin til að smakka, bjóða oft minni bita svo að allir fáist til að smakka það sem er í 

boði. Það gekk mjög vel að ná markmiðunum og voru kennararnir vel meðvitaðir um hvernig 

best væri að fá hvern og ein til að smakka. Einnig var mikið leikið í dúkkukrók þar sem er 

leikfangamatur og eldavél. Mikið var eldað og borðað þessa vetur. Í söngstund var sungið allur 
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matur og mér finnst best að borða. Margir byrjuð að borða nýja ávexti og grænmeti  má nefna 

t.d. anannas, bláber, kúrbít, trönuber og ýmsar gerðir af baunum.  Markmiðssetningarblað er í 

fylgiskjölum nr 3.  

                 

                   Ýmislegt er smakkað á leikskólanum 

 

 

 

4 Eftirlit og endurmat 
Á yngri deildinni var hver kennari ábyrgur fyrir því að fylgdist með framförum á sínu 

matarborði og í ávaxtastund voru allir saman og hægt var að fylgjast vel með öllum þar. 

Kennarar ræddu svo sín á milli um hvernig gengi og hverjir væru farnir að smakka nýjan mat 

og borða. 

 Eldri börnin unnu mörg smá verkefni og sáu kennarar þar um að meta árangurinn af sínu 

starfi. Börnin eru mjög dugleg að myna hvert annað á að skammta sér ekki of mikið það þurfi 

að passa upp á að hænsnadallurinn verði ekki of þungur. Þau eru líka mjög ánægð með 

íþróttatímana bæði í leikskólanum og í íþróttahúsinu og vildu gjarnan fjölga þessum stundum. 
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5 námsefnagerð og tenging við aðalnámskrá 

Lýðheilsa 

Í vinnu með lýðheilsu þemað var áherslan á samræður, hreyfingu og næringu. Þannig var 

grænfánavinnan auðveldlega tengd við málörvun, fín- og grófhreifingar á samt hollustu í 

leikskólanum en einnig á upplifun barnanna. Kennarar beindu þannig umræðum og 

vangaveltum að ýmsu er varðar þessa þætti. Eldri börninn ræddu hvaða matur teldist hollur og 

hvað væri óhollara ásamt því að minka matarsóun. Þau notuðu líka nærumhverfið meira til 

náms en þau yngri, gönguferðir inn í hverfi og út á dagsbrúnarvöll. Yngstu börnin lærðu orð 

matur, meira og fengu að snerta, lykta og bragða á matnum. Einnig fengu þau að leika með 

ýmis eldhúáhöld og plast mat í dúkkukrók og þjálfuðu hreyfifærni sína í íþróttum og listsköpun. 

 

6 kynning á stefnunni 
Skólinn er með virka facebook-síðu sem nýtt er til að deila starfi leikskólans, fróðleik og ýmsum 

upplýsingum með foreldrum. Í gegnum þá síðu hefur grænfánastarfið með börnunum  birst 

foreldrum hvað best, beint og óbeint. Auk þess er verkefnið kynnt sem partur af starfi hvers 

vetrar á haustkynningum fyrir foreldra, á heimasíðu leikskólans og í námskránni. Mikið los 

kom á upplýsinga flæði frá leikskólanum þegar að ný persónuverndarlög tóku gildi og líka þegar 

við vorum að setja upp nýja heimasíðu. En núna er allt að komast á rétt ról í þessum efnum. 

 

7. Umhverfissáttmálinn 
Umhverfissáttmáli Heilsuleikskólans Álfasteins hefur verið sá sami frá árinu 2008. Hann var á 

sínum tíma unninn í hópastarfi með tveimur elstu árgöngunum. Börnin sögðu þar 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. 

Á umhverfisnefndarfundum hefur verið rætt um það hvort komin sé tími til að búa til nýjan 

umhverfissáttmála en okkur hefur þótt betra að kynna börnunum vel sáttmálan sem við höfum 

og höfum reglulega gert nýjar skreytingar í kringum sáttmálann. 

 

Umhverfissáttmáli Álfasteins 

Við viljum hugsa vel um jörðina 

og hafa náttúruna fallega. 

Rusl á að fara í ruslið. 

Það má ekki fara í moldina, 
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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: 
Fundagerðir í umhverfisnefnd: 

5. okt 2017 

Mættar Hugga og Halldóra 

1: Við yfir fórum hvaða þemur hafa nú þegar verið teknar fyrir í grænfánanum. 

Endurvinnsla, orka, nærumhverfið, vatn. Þar sem að við erum Heilsuleikskóli og 

í matseðlum er áætlað 1 ávöxtur og 1 grænmeti í ávaxtastund og alltaf er 

grænmeti með hádegismatnum og í síðdegishressingu er ávöxtur og grænmeti. 

Þá er gott að nýta þetta og ræða um hvað sé hollt og hvað sé óholt. Við erum 

líka með íþróttir einu sinni í viku í leikskólanum og 3 ja ára og eldri fara 1 sinni 

í mánuði í íþróttahúsið. Þá lyggur beinast við að velja Lýðheilsu sem þema. 

2: eigum við að gera öll saman markmið og verkefni eða eigum við að láta 

kennara eldri barna gera sér og yngri sér. 1 og 2 ára börnin eru bara að læra að 

borða og smakka mat en fara í íþróttir eins og eldri börnin í leikskólanum. Þau 

eru ekki að fara í einhver flókin verkefni þau munu læra orðin hollt og óhollt en 

munu ekki flokka þetta sjálf. Við ætlum að prufa að láta eldri börn og kennara 

setja sér markmið og velja verkefni á sinni deild og gera alveg eins hjá yngri 

börnunum. 

3: á næsta starfsmannafundi munum við afhenda matsblöð og 

markmiðsetningarblöð og sjá hvernig gengur. 

 

 

 

Des 2018.  

Hugga og Halldóra 

1. Það gengur vel á yngri deild með okkar markmið og vinnu í matsalnum 

kennararnir eru duglegir að gefa öllum að smakka , það er mikið tekið 

úrúr sér aftur og maturinn mikið handleikin. Börnin eru mjög misjöfn og 

sum hafa aldrei fengið ávöxt bara ávaxtaskvísur. Við byrjuðum bara aftur 

á byrjun þar sem að það koma mörg nýbörn inn og koma reglulega allan 

veturinn vegna breytinga. 
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2. Á eldri gengur vel börnin eru búinn að skreyta umhverfissáttmalan okkar 

og setja upp á nokkrum stöðum. Þau hafa unnið mörg verkefni en 

stundum hefur gleymst að gera pappírsvinnuna fylla út markmiðsblöð. En 

ýmis verkefni gerð. Kannski hefðum við átt að láta alla gera saman 

yfirmarkmið og  láta svo kennarana útfæra bara verkefnin. Við þurfum að 

skoða þetta betur þegar að við verðum búinn að stækka leikskólann svo að 

það verði örrugt að allir nýju kennararnir verði virkir í 

grænfánaverkefninu.  

 

 

Merkingar: 

Nemendur geta fundið svarið sjálfir 

Nemendur gætu þurft að leita sér aðstoðar frá kennurum til að svara spurningunni 
 

Nemendur þurfa að mæla eða rannsaka hlutinn til að svara spurningunni 
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Er boðið upp á hollan mat í 
leikskólanum? 

 

  
 
 

Hversu oft í viku er boðið upp á 
grænmeti eða ávexti í leikskólanum? 

Á 
hverjum 

degi 

1x dag 
ávaxtastund 

+ hádegi 
og 

síðdegishr 
Eru hreyfistundir í leikskólanum? 

 

1x viku  
Íþróttir allir 

hópar 

 

Farið þið í hreyfistundir út fyrir 
leikskólalóðina? 

 

  

Eruð þið örugg þegar þið hreyfið ykkur 
nálægt leikskólanum? (skólalóð, ferðalag 

í og úr skóla)  

  

Er útivera á hverjum degi, sama hvernig 
veðrið er? 

 

  

Átt þú vin á leikskólanum? 

 

  

Getið þið sagt einhverjum fullorðnum frá 
því ef ykkur líður illa í leikskólanum? 

 

  

Þvo sér allir um hendurnar eftir 
klósettferðir og fyrir og eftir máltíðir? 

 

Allir segja já 
Stundum 
þarf að 

mynna á 

 

Fáið þið næga hvíld á leikskólanum? 

 

  

Er ykkur kennt hvernig við eigum að 
beita líkamanum rétt? 

  

?? 

Berð þú virðingu fyrir líkamanum þínum 
og hugsa vel um hann? 

 

  

Lærið þið slökun eða jóga í 
leikskólanum? 

 

Já í íþrótta 
tíma. 
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Dagsetning:  __október 2018____________________________________ 

Hverjir gerðu rannsóknina? 

Dagur, Lilja, Emil, Sunneva, Agnes, Rachel 

  

Er ykkur kennt sjálfstæði og fáið þið að 
vera þið sjálf? 

 

  

Vitið þið í hvaða símanúmer á að hringja 
ef það verður slys? 

 

112 Hvert er 
númerið? 

Lærið þið að hugsa vel um tennurnar 
ykkar? 

 

  

Er mikilvægt að allir séu vinir og að ekki 
sé skilið útundan?  

 

  

Passið þið upp á að leika saman og vera 
vinir? 
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Lýðheilsa 

 

 

Hvernig líður þér núna? 

  
 
 
Glöð/glaður                                                       Pirruð/pirraður  
 Leið/ur 
  
 Hrædd/ur 
 Syfjuð/syfjaður  
    Reið/ur 
                                            Róleg/ur   
                                                                                                                       Feimin/n 
 
       Spennt/ur 

Hvað getur leikskólinn gert í lýheilsu? Hvað dettur ykkur í hug? 
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