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„Grænfáninn“ 

Kirkjubæjarklaustri 30. janúar 2012 

 

Skýrsla heilsuleikskólans Kærabæjar  

á Kirkjubæjarklaustri fyrir Grænfánann 2012 

 

Í Þriðja sinn sækjum við um Grænfánann fyrir heilsuleikskólann Kærabæ á 
Kirkjubæjarklaustri. 

Kæribær fékk fánann, fyrstur allra skóla í Skaftafellssýslum, 4. júní 2008 og hefur hann 
blakt við hún fyrir utan skólann samfellt síðan. Við erum óskaplega stolt af því að hafa 
fengið þessa viðurkenningu sem hvetur okkur áfram til að halda áfram í umhverfismennt og 
náttúrufræðikennslu á lýðræðislegan hátt. Vegna þess að heilsuleikskólinn Kæribær er 
einnar deildar er eitt umhverfisráð við hann. 

Í umhverfisráði sitja elstu tveir árgangar leikskólans ásamt leikskólastjóra, 
verkefnisstjóra Grænfánaverkefnisins og fulltrúi foreldra. Fulltrúi foreldra ásamt 
varamanni er kosinn á foreldrafundi að hausti. Veturinn 2011-2012 var einnig ákveðið að 
opna fundina fyrir alla foreldra sem áheyrendur. Fundað er í umhverfisnefnd fimmtu hverja 
viku. 

Veturinn 2010-2011 áttu sæti í ráðinu; Þórunn leikskólastjóri, Guðrún verkefnisstjóri, 
Unnur Magnúsdóttir fulltrúi foreldra og ellefu börn fædd á árunum 2005 og 2006. 
Umhverfisráðið hélt fjóra fundir sem allir voru teknir uppá hljóðband og tölvuskráðir að 
fundi loknum. 
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Veturinn 2011 – 2012 eiga sæti í ráðinu; Þórunn leikskólastjóri, Guðrún verkefnisstjóri, 
Karítas Heiðbrá Harðardóttir fulltrúi foreldra, Ingólfur Hartvigsson og sex börn fædd á 
árunum 2006 og 2008. Umhverfisráðið hefur haldið fjóra fundi það sem af er vetri.  

 

 

Þemu 2010-2012: lýðheilsa. 

Á síðustu tveimur árum höfum við einbeitt okkur að lýðheilsu.  Við höfum unnið margskonar 
verkefni því tengt.  

Meðal þeirra verkefna sem við höfum unnið eru ; að auka markvissa hreyfingu barnanna, 
auka við ávexti og grænmeti á dag (meira magn og oftar), vangaveltur um hvað við getum 
gert til að okkur og öðrum líði betur. Heimsóknir á Klausturhóla, Heilsugæslan heimsótt, 
verða heilsuskóli, umhverfisverðlaun Skaftárhrepps (8. janúar 2011), matjurtargarðurinn, 
Heilsudagurinn, þá bjóðum við fyrsta bekk grunnskólans að koma með okkur í hreyfingu og í 
að endurvinna pappír ásamt því að skapa eitthvað úr verðlausu efni. 

 

Umhverfissáttmáli Kærabæjar er: 

 

Í leikskólanum Kærabæ er áhersla lögð á að draga úr umfangi sorps, að endurnýta á sem 
fjölbreyttasta hátt og að virðing fyrir umhverfinu verði sjálfsagður  þáttur í öllu starfi 
leikskólans. Í leikskólanum er unnið að því að Staðardagskrá 21 verði framfylgt eftir bestu 
getu en rekstraraðili leikskólans er þátttakandi í því verkefni. Til þess að halda umhverfi 
okkar hreinu einsetjum við okkur að tína upp það rusl sem á vegi okkar verður í 
vettvangsferðum og hirðum úr því það sem við getum nýtt í skapandi starf.  

 

 

Umhverfismarkmið leikskólans voru: 

1. Að verða heilsuleikskóli. 

2. Að auka útikennslu. 

3. Að auka samvinnu við grunnskólann þ.e. nýta betur íþróttahúsið og vinna saman 
við matjurtargarð. 

4. Að nemendur verði meðvitaðir um hollustu og óhollustu matar. 

5. Að auka siðferðisvitund nemenda með Art kennslu. 
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Leiðir að markmiðum. 

1. Við flögguðum heilsufánanum fyrst 19. oktober 2010 eftir að hafa uppfylt skilyrði 
heilsustefnunnar og eru yfirmarkmið heilsuskólanna að auka gleði og vellíðan 
barnanna með áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun í leik.  
 

2. Í hvert sinn sem gengið er fram á rusl liggjandi á víðavangi er það tekið upp og sett í 
næstu ruslafötu. Á lóðinni okkar reynum við að vernda grasflatir og hól fyrir of 
miklum ágangi. Við stefndum á að vera meira í skóginum við Systravatn með elstu 
nemendunum en vegna eldgos og ösku varð ekkert úr því en vonandi tekst okkur að 
gera það í vor. Kennararnir fóru og skoðuðu aðra leikskóla sem leggja áherslu á 
útikennslu. Til gamans má nefna það að leikskólinn fékk umhverfisverðlaun 
Skaftárhrepps fyrir árið 2010. 
 

3. Á vorin setjum við niður kartöflur og sáum gulrótum. Við erum með 
jarðaberjaplöntur í garðinum sem bera ávöxt sem börn og fuglar keppast um. Við 
buðum grunnskólanum að koma og taka upp með okkur kartöflurnar en við verðum að 
bæta okkur í að fastsetja dagsetningu fyrir þá heimsókn svo eitthvað verði úr henni. 
Elstu börnin fara með yngstastigi grunnskólans í íþróttatíma einu sinni í viku ásamt 
því að fjórir elstu árgangar leikskólans fara þangað einu sinni í viku í klukkutíma. 
 

4. Við matarborðið ræðum við hvað er hollt og hvað er ekki hollt. Á 
umhverfisnefndarfundi ákváðu börnin að bæta þyrfti magnið af ávöxtum sem þau fá 
á mornanna ásamt því að fá einnig ávexti og val um mjólk og vatn í kaffitímun. Við 
unnum verkefni um okkur sjálf, þar sem við teiknuðum myndir af okkur og því sem við 
vissum að væri inn í okkur í kveðinn tíma lásum við og skoðuðum bækur um 
mannslíkamann og teiknuðum svo aftur mynd og athuguðum hvort eitthvað hafi bæst 
við. (sjá fylgiskjal 4.) 
 

5. ART stendur fyrir Aggression Replacement Training og er fastmótað 
uppeldisfræðilegt þjálfunarmódel sem hefur það markmið að fyrirbyggja ofbeldi og 
kenna aðrar leiðir til að leysa samskipta-, tilfinninga- og hegðunarvanda. ART tímar 
eru hjá okkur þrisvar í vikur í tólf vikur og svo eftir þörfum. 
 
 
 
 
 

 



Heilsuleikskólinn  Kæribær                                                                                                                     

Skaftárvöllum  

sími: 487-4803 

netfang: leikskoli@klaustur.is 

heimasíða: http://www.leikskolinn.is/kaeribaer/                                                                                                                                                          

Heilsuleikskólinn Kæribær Kirkjubæjarklaustri  4 

30.01.2012 

 

 

 

Nánar um leiðir að markmiðum umhverfisstefnunnar. 

Í ljósi þess að leikskólabörn eru ungir nemendur leggjum við áherslu á að flétta 
umhverfismenntina sem mest inní daglega lífið og leikinn.   Þær línur sem við lögðum í 
upphafi að virkja börnin til þátttöku í flokkun á úrgangi og endurvinnanlegu efni fellur mjög 
vel að starfi leikskólans.  

Þá eru umhverfisnefndarfundirnir í sérstöku uppáhaldi hjá okkur fullorðna fólkinu þar sem 
tækifæri gefst til að þjálfa lýðræðisleg vinnubrögð s.s. að hlusta á hvort annað, ræða málin, 
taka afstöðu og vinna eftir þeim ákvörðunum sem teknar eru.  

Þetta verkefni varð okkur hvatning til að vinna heildstæða námskrá í náttúrufræði og 
umhverfismennt (sjá fylgiskjal 1 ).  Þar tengjum við saman námsvið leikskólans, samkvæmt 
Aðalnámskrá leikskóla frá 1999 og ,,Grænfánaverkefnin“. Námssvið leikskólanna voru þá 
málrækt, myndsköpun, hreyfing, tónlist, menning og samfélag og náttúra og umhverfi. 
Áhersluatriðin í náttúru og umhverfi eru sett fyrir hvern mánuð fyrir sig og unnið með á 
öllum námssviðum og í Grænfána verkefninu. Með þessu móti fléttum við umhverfismennt 
inní öll námssvið leikskólans og daglega lífið.  

Eftirlit, mat og upplýsingaveita. 

Á hverjum degi er skráð á blað í fataklefa þau viðfangsefni sem börnin hafa verið að fást 
við. Þar gefst foreldrum tækifæri til að kynna sér hvað börnin þeirra hafa verið að fást við.  

Reglulega tekur leikskólastjóri saman í stöplarit viðfangsefnin og þannig má sjá hvort unnið 
er eftir áðurnefndri námskrá þ.e. hvort hún sé hin virka námskrá.  

Árlega fer fram innra mat á starfi leikskólans þar sem umhverfismál eru metin eins og 
annað í starfsemi leikskólans.  
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Lokaorð. 

Að vinna með börnum er að vinna að málefnum framtíðarinnar. Að vinna að umhverfismálum 
er að vinna að málefnum framtíðarinnar.  Málefni framtíðarinnar eru endalaus áskorun um 
að standa sig enn betur á öllum sviðum. Stór málefni bíða okkar og krefjast lýðræðislegra 
vinnubragða.   Að vinna að því að heilsuleikskólinn Kæribær verði áfram umhverfisvæn 
menntastofnun er áskorun sem okkur er ljúft að vinna að á lýðræðislegan hátt.  

Við vonum að okkur takist áfram að vinna að þessum mikilvægu málum sem umhverfismál eru 
en þetta verkefni hefur sannarlega verið okkur hvatning til þess á öllum sviðum. 

 

F.h. Umhverfisnefndar heilsuleikskólans Kærabæjar 

Guðrún Sigurðardóttir 

Verkefnastjóri heilsuleikskólans Kærabæjar 
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Fylgiskjöl  

 

Fylgiskjal 1: Námskrá leikskólans Kærabæjar í náttúrufræði og umhverfismennt veturinn 
2010-2011 og veturinn 2011-2012. 

Fylgiskjal 2: umhverfisgátlisti fyrir skóla á græni grein. 

Fylgiskjal 3: Fundagerðir umhverfisnefndar. 

Fylgiskjal 4: Sýnishorn af mannslíkamateikningum nemenda. 



Námskrá leikskólans Kærabæjar í náttúrufræði og umhverfismennt. Lýðheilsa
Málrækt Myndsköpun Hreyfing Tónlist Menning og sam Grænfáninn 2010-2011

september Orðaforða  Kartöflustimplun Skógarferð Út um mó,inní skóg.. Skoða matj.garða hjá Hreyfiþjálfun aukin m.a.með 

Uppskera aukning Runki fór í réttirnar öðrum. yngsta stigi grunnskólans
matjurta alla daga. Foli, foli fótalipri Gefa af uppskerunni Ég sjálfur og líkaminn minn

október Yngstu börnin í grunnsk Heilsudagurinn

Endurvinnsl Unninn pappír og annað Farið á trésmíðaverk- Hvert er horfið laufið taka þátt í pappírsgerð. Vígður Heilsuleikskóli
pappír úr pappamassa stæði

nóvember Kerti steypt og skreytt. Hjúkrunarheimili Við kveikjum einu kerti Hjúkrunarheimili Aukið við ávexti og græn-

Kertagerð Teiknað með kertum aldraðra heimsóttir aldraðra heimsóttir meti,vatn og hreyfingu.
regnmæling Klausturhólar Klausturhólar Mælingar í heilsubók.

desember Búið til jólaskraut  Kapella sr.Jóns Stein- Jólalögin Kirkjan og Klausturhólar Hvað getum við gert til að 

úr endurnýtanlegu efni grímssonar heimsótt heimsótt. fólkinu í kringum okkur líði
betur 

Lýðheilsa
Málrækt Myndsköpun Hreyfing Tónlist Menning og sam Grænfáninn

janúar Frostlistaverk hengd út  Fyrirtæki Snet hörpu mína himinb Fyrirtæki 

Frost og hiti norð,suð, Bræddir vaxlitir heimsótt Ein ég sit og sauma heimsótt
Höfuðáttirnar aust,vestur. Nú er úti norðanvindur Heilsugæslan skoðuð.

febrúar Myndlistasýning 6.feb. Frost er úti fuglinn minn Myndlistasýning 6.feb. Tannverndarvika

snjótitlingar Fuglafóður steypt í feiti Hesthús á Klaustri Krummi krunkar úti Hesthús á Klaustri 
krummi,mýs Eplakrans fr mýs heimsótt Hani,krummi,hundur .. heimsótt

mars matarleyfar, mold og límlakk Sorporkustöðin Hér skal nú glens og gam Heimsókn í moltugerð

moltugerð molta,mold Fengin molta
heimsótt og skoðuð

apríl fræ, spíra ... Teikna fræ, líma grjón, Kirkjugólfið skoðað Fann ég á fjalli fallega st Fræjum sáð í moltu

fræjum sáð Teikna blóm Sól, sól skín á mig.. Mælingar í heilsubók.

maí Fjárhúsferð Það má kallast þj.siður Skoða matj.garða hjá

Settar niður Kartöfl. settar í spírun og Maístjarnan öðrum.
kartöflur settar niður Vorvindar glaðir

júní Skógarferð

Fuglatalning
Plöntugrein.



Grænfáninn 2010-2011 2011-2012

Hreyfiþjálfun aukin m.a.með Hreyfiþjálfun aukin m.a.með 

yngsta stigi grunnskólans yngsta stigi grunnskólans
Ég sjálfur og líkaminn minn Útikennsluaðstæður skoðaðar i Rvik

Heilsudagurinn

Jógakennsla

Aukið við ávexti og græn-

meti,vatn og hreyfingu.
Mælingar í heilsubók. Mælingar í heilsubók.

Hvað getum við gert til að Hvað getum við gert til að 

 í kringum okkur líði fólkinu í kringum okkur líði
betur 

Heilsugæslan skoðuð.

Tannverndarvika

Mælingar í heilsubók. Mælingar í heilsubók.



Fyrsti  fundur umhverfisnefndar 2010-2011  haldinn  

27.09.2010 klukkan 14.00. 
 
Á fundinn mættu fulltrúar nemenda: Svava Margrét, Jódís Assa, Sveinn Hartvig, Þórdís, Ísabella 

Karítas, Sigurður Gísli, Emil og Lárus. Fulltrúar starfsfólks Þórunn Júlíusdóttir skólastjóri, 

Guðrún Sigurðardóttir verkefnisstjóri og  fulltrúi foreldra Unnur Magnúsdóttir. 

 

Þórunn setti fundinn og bauð nýja fulltrúa í hópi nemenda velkomin þau Þórdísi og Emil en þau 

eru nýflutt á Kirkjubæjarklaustur. Þá var fulltrúi foreldara boðinn velkominn og ítrekað að hún 

hafi málfrelsi og tillögurétt ásamt því hlutverki að fylgjast með hvernig fundirnir fara fram. 

Fundarstjóri tók sem dæmi að hún gæti beðið um orðið og borið upp þá tillögu að við ættum að 

rækta rófur. Fundarmenn myndu síðan ræða  það og greiða atkvæði. Þetta fannst fundarmönnum 

galin hugmynd, tölu það alltof mikið vesen og voru sannfærð um að þau myndu fella þessa 

tillögu. (Þarna var því í leiðinni upprifjun og kynning á fundarsköpum). 

 

1. Emil spurði um hvaða fáni þetta væri sem var á borðinu. Skólastjóri spurði fundinn hvort 

að við ættum ekki að segja honum og Þórdísi hvaða fáni þetta er og hvað hann táknar. 

Allir sammála því. Skólastjóri sagði frá því að þetta væri Grænfáninn. Kæribær er skóli á 

grænni grein og flaggar Grænfánanum. Síðan spurði skólastjóri að því hvað græni liturinn 

gæti tákna, grasið, sögðu börnin, og laufblöðin og kallinn er grænn sagði einn. ,,Hvers 

vegna ætli hann sé grænn?“ Jú vegna þess að hann er hluti af náttúrunni útskýrði Þórunn. 

Einu barninu datt í hug að þetta væri ruslakallinn!! Síðan voru umræður um hvað blái og 

hvíti  liturinn táknaði, skýin, himinninn og hreinleikann. Bókin er til þess að lesa í þegar 

við vitum ekki hvernig við eigum að gera hlutina, t.d. þegar við viljum rækta rófur, þá 

getum við lesið um það í bókum. Guðrún minnti okkur á að þegar við erum að skoða 

blóm og sveppi þá höfum við bækur til að fletta uppí þegar við vitum ekki nöfnin. 

2. Skólastjóri sagði frá því að í vetur ætlum við að halda áfram að vinna í 

umhverfisverkefnum og við ætlum núna að hugsa aðeins um það hvað við getum gert til 

þess að okkur líði betur. ,,Eins og þið munið þá erum við hluti af ......“ ,, eyju“ sagði eitt 

barnið ,,náttúrunni“ botnaði annað barnið. Síðan spruttu umræður um það að við erum 



svo sem hluti af þessari eyju sem Ísland er og verðum öll að hjálpast að við að halda 

henni hreinni og fínni og við verðum líka að hugsa um að okkur líð vel.   

,,En hvernig líður okkur vel? Hvað getum við gert til að okkur líði vel? Svava, veist þú 

eitthvað um það?“ spurði Þórunn. ,,Hugsa“ svaraði Svava. Síðan tók Þórdís af henni 

orðið og sagði að hún hugsaði alltaf um það að fá mömmu sína til að lesa fyrir sig í bók á 

kvöldin þegar hún fer að sofa. Þórunn greip þetta á lofti og sagði að þetta væri gott sem 

hún væri að segja. Það er nefnilega gott að fá einhvern til að lesa fyrir sig þegar maður fer 

að sofa og að við eigum að vera dugleg að fara snemma að sofa svo að við séum ekki 

þreytt á morgnana þegar við förum í leikskólann.   Við þurfum að vera dugleg að fara 

snemma að sofa og við þurfum líka að vera dugleg að, spurði Þórunn, ,,hreyfa okkur, 

borða hollan og góðan mat, mikið af grænmeti, taka lýsi, drekka mikið af hollu og góðu 

vatni, borða melónur og perur, epli, appelsínur og perur sögðu börnin eitt af öðru. Alla 

þessa ávexti sem við erum alltaf að borða. ,,En hvernig getum við borðað meira af þeim?“ 

spurði Þórunn. ,,Skera þá“ sagði einn, ,,Skera meira niður af þeim?“ spurði Þórunn, ,,Já“ 

svaraði barnið. ,,Og borða þá hvenær?“ spurði Þórunn ,,Þegar það er ávaxtatími“ svaraði 

eitt barnanna ,,og getum við bætt við ávöxtum í matartímann?“ nei, ,,en getum við bætt 

við ávöxtum í drekkutímann?“ já. Um það að bæta við ávöxtum í drekkutímann voru 

síðan umræður og atkvæðagreiðsla í framhaldi. Því voru allir sammála nema einn. Hann 

hélt að það ætti að sleppa brauðinu og taka eingöngu ávexti inn. Eftir að það var leiðrétt 

við hann var hann sammála. Síðan, í ljósi þess sem fram kom fyrr á fundinum, bar 

Þórunn upp þá tillögu að bæta við vatnskönnu í drekkutímann en fram að þessu höfum 

við eingöngu verið með mjólk á borðum. Um það voru allir sammála.  

,,En hvernig getum við á Kærabæ hreyft okkur meira?“ Spurði Þórunn.,,Ef einhver er 

með hugmynd vinsamlegast réttið upp hendi“ Jódís rétti upp orðið og fékk orðið. 

,,Hlaupa, fara í kollhnís og heljarstökk“ Um þetta spunnust heilmiklar umræður. Ekki 

leist öllum vel á það að fara heljarstökk en allir sögðust geta hlaupið. Skólastjóri sagði 

skipta engu máli hver hleypur hraðast. Það sem skipti máli er að  allir hlaupi, eins hratt og 

þeir geta eða eins hægt og þeir geta. Skólastjóri bar síðan upp þá tillögu sem hún bað alla 

að hlusta mjög vel á og hugsa um. ,,Eigum við að æfa okkur að hlaupa hringinn í kring 

um leikskólalóðina, fara út fyrir hliðið og hlaupa allan hringinn án þess að stoppa?“ 



Um tillöguna sköpuðust umræður og allir voru sammála um að æfa sig í að hlaupa í 

kringum leikskólalóðina. 

 

Í lok fundar spurði skólastjóri hvort fundarmenn væru ekki ánægðir með niðurstöður 

fundarins, að bæta við ávöxtum og vatni  í drekkutímann og að auka hreyfinguna með 

því að hlaupa í kringum leikskólalóðina. Allir ánægðir með góðan fund. 

 

Fundi slitið. 

 

  



Annar  fundur umhverfisnefndar 2010-2011  haldinn  

22.11.2010 klukkan 14.00. 
 
Á fundinn mættu fulltrúar nemenda: Svava Margrét, Jódís Assa, Sveinn Hartvig, Þórdís, Ísabella 

Karítas, Júlía Rut,Sigurður Gísli, Emil og Lárus. Fulltrúar starfsfólks Þórunn Júlíusdóttir 

skólastjóri, Guðrún Sigurðardóttir verkefnisstjóri og  fulltrúi foreldra Unnur Magnúsdóttir. 

 

Þórunn setti fundinn og stakk uppá því að hún yrði fundarstjóri, allir samþykkir því, sýndu það 

með handauppréttingu. Fundurinn var tekinn uppá hljóðband og fundargerð skráð niður eftir því. 

 

Þórunn bauð Júlíu Rut velkomna á fundinn en þetta er í fyrsta sinn sem hún situr fund 

umhverfisnefndar. Þórunn kynti henni og hinum börnunum í leiðinni þá meginreglu að rétta upp 

hönd ef hún hefur fyrirspurn eða tillögu. 

 

Þórunn las upp fundargerð síðasta fundar og bað fundarmenn að hlusta vel á lesturinn því 

kannski er fundargerðin ekki rétt skrifuð og þá þarf fundurinn að laga það.  

 

Í fundargerðinni kom fram að við ætluðum að huga að því hvað við getum gert til að okkur líði 

vel. Það var tekin sú ákvörðun að borða meira af ávöxtum, drekka mikið af hreinu og góðu vatni, 

hreyfa okkur meira. Það var ákveðið að bæta við ávöxtum og vatni í drekkutímann og að auka 

hreyfinguna með því að hlaupa hringi í kring um leikskólalóðina. 

 

Allir sammála um það að þetta var rætt á síðasta fundi og að við höfum bætt við ávöxtum og 

vatni við í drekkutímann. Síðan var Unni sagt frá því hvernig við höfum aukið hreyfinguna með 

því að hlaupa hringi í kring um lóðina, eftir einn hring fá allir broskall og eftir fimm hringi fá þau 

límmiða.  

 

Allir sammála því að við höfum staðið okkur vel í því að vinna að því sem við ákváðum á síðasta 

fundi. 

 



Þá var komið að því að ræða málefni þessa fundar. Þórunn bar upp spurningu sem hún bað alla 

að hugsa mjög vel; 

Er einhver með hugmynd um hvað getum við gert til að okkur líði betur og fólkinu í 

kringum okkur eins og pabba og mömmu, afa og ömmu líði betur? 

Að sjálfsöguð komu engin skýr svör strax þannig að Þórunn bauð krökkunum að tala við 

sessunauta sína. (Börnin voru níu og fullorðnir þrír þannig að þetta urðu þrír fjögurra manna 

hópar). Þau fengu nokkrar mínútur til að ræða saman og áttu síðan að segja hinum frá hvaða 

hugmyndir þeirra hópur fékk. (Hlutverk hinna fullorðnu var að halda utan um hópinn, 

hugmyndirnar komu frá börnunum). 

 

Hugmyndir sem komu frá hópunum; 

• Hjálpa þeim að brjóta saman þvottinn 

• Knúsa pabba og mömmu og vera þæg 

• Hjálpa pabba og mömmu að segja falleg orð, vaska upp og taka til í herberginu 

• Spila og leika við pabba og mömmu og afa og ömmu 

• Hjálpa pabba og mömmu að hugsa vel um umhverfið 

• Ganga frá fötunum 

• Tína ruslið af jörðinni 

• Hjálpa pabba og mömmu að elda 

 

Svava Margrét bað um orðið og sagði að við verðum að passa að þau (pabbi og mamma) setji 

ekki of mikið rusl í ruslatunnuna. Þórunn spurði hvar þau ættu þá að setja það en Svava svaraði 

því til að við eigum ekki að setja of mikið í ruslið. Þórunn sagði að það væri alveg rétt og að við 

ættum ekki að henda of miklu því sumt getum við notað aftur eins og t.d. ál, plast og 

mjólkurfernur sem við setjum útí tunnur. 

 

Þá var umræðan tekin um það hvað væri framundan hjá okkur þar sem jólin væru að koma og 

eins og fram kom fyrr á fundinum ætla börnin að vera dugleg að hjálpa foreldrum sínum við 

undirbúning jólanna.  

 



Eitt af því sem við ætlum að gera hér í leikskólanum er að endurvinna kerti. Þannig nýtum við 

kertaafganga sem ekki hefur verið hægt að láta loga á og búum til ný kerti. 

 

Fleira var ekki rætt, fundi slitið kl 14:30. 

 

Fundargerð ritaði Þórunn eftir hljóðupptöku. 

  



Þriðji  fundur umhverfisnefndar 2010-2011  haldinn  

24.janúar klukkan 14.00. 
 
Á fundinn mættu fulltrúar nemenda: Svava Margrét,, Sveinn Hartvig, Þórdís, Ísabella Karítas, 

Júlía Rut,Sigurður Gísli, Emil og Stella Björk. Fulltrúar starfsfólks Þórunn Júlíusdóttir 

skólastjóri, Guðrún Sigurðardóttir verkefnisstjóri en  fulltrúi foreldra Unnur Magnúsdóttir var 

fjarverandi. 

 

Þórunn setti fundinn og stakk uppá því að hún yrði fundarstjóri, allir samþykkir því, sýndu það 

með handauppréttingu. Fundurinn var tekinn uppá hljóðband og fundargerð skráð niður eftir því. 

 

Áður en fundargerð síðasta fundar var lesin upp sagði Þórunn fundarmönnum frá 

Umhverfisverðlaunum Skaftárhrepps sem honum voru veitt laugardaginn 8. janúar s.l. og sýndi 

krökkunum skjöld sem leikskólinn fékk til eignar. Verðlaunin voru veitt fyrir umhverfisverkefnið 

Skóli á grænni grein og eru viðurkenninga á því að við erum að vinna svo gott starf í 

umhverfismálum. Þau hvetja okkur áfram til að vinna áfram að því að læra meira um umhverfið 

okkar.  

 

Að því loknu las Þórunn upp fundargerð síðasta fundar og bað fundarmenn að hlusta vel á 

lesturinn því kannski er fundargerðin ekki rétt skrifuð og þá þarf fundurinn að gera athugasemd 

og laga það.  

 

Í fundargerðinni kom fram að við leituðum eftir hugmyndum um það hvað við gætum gert til að 

okkur líði betur og til að fólkinu í kringum okkur, pabba og mömmu, afa og ömmu líði betur. 

Fundarmönnum var skipt í hópa og frá hópunum komu góðar hugmyndir. Það kom líka fram í 

fundargerðinni að jólin væru framundan og fyrir jólin myndum við endurvinna kerti.   

Allir sammála um það að þetta var rætt á síðasta fundi og að við höfum gert sumt af þessu eins 

og t.d. endurunnið kerti. Þórunn spurði börnin líka hvernig þeim hefði gengið að láta pabba og 

mömmu líða betur og þau sem tjáðu sig sögðust hafa hjálpað þeim að taka til og hugsa um 

þvottana☺ og tína rusl af jörðinni, hjálpað þeim að elda og ein sagðist hafa perlað fyrir mömmu 

sína og önnur sagðist hafa hjálpað bróðir sínum að taka til. Þórunn taldi að mamma þeirra hafi 



eflaust orðið ánægð með það að þau hafi hjálpast að. Nokkur barnanna sögðust hafa spilað aðeins 

við fólkið sitt og það hefði verið mjög gaman. Svava Margrét sagðist hafa farið á elliheimilið og 

spilað þar við eina starfskonuna, hana Laugu.  

 

Þannig kom í ljós að krakkarnir hafa eitthvað gert af því sem ákveðið var á síðasta fundi og þau 

voru hvött til að halda því áfram.  

 

Þá var komið að því að ræða málefni þessa fundar.  

 

Þórunn minnti á það að við ætlum í tilefni af Degi leikskólans 6. febrúar að fara með 

myndlistasýningu á heilsugæslustöðina. Í framhaldi af sýningunni ætlum við að fá að fara í 

heimsókn þangað og fá að skoða hvernig hún er og hvaða tæki og tól er þar að finna.  

 

En fyrst langaði okkur að vita hvað krakkarnir vita um heilsugæslustöðina. Til að kanna 

hugmyndir þeirra  gerðum við hugmyndakort þar sem við skrifuðum niður hugmyndir þeirra um 

hvað þar er að finna. Miklar upplýsingar komu frá hópnum og upp frá þeim vöknuðu spurningar 

eins og;  

 

Er til tæki á heilsugæslustöðinni sem maður getur séð hvort að það sé barn í maganum á 

manni? Er til sjúkrabíll við heilsugæslustöðina á Klaustri? Hvaðan koma verðlaunin?  

Þegar við förum á heilsugæslustöðina ætlum við síðan að spyrja þessara spurninga. Fram að 

næsta fundi ætlum við að fá að skoða heilsugæslustöðina og verðum örugglega margs vísari en 

það finnum við m.a. út með því að bæta nýjum upplýsingum inná hugtakakortið. Að lokum 

fengu allir blað og á það áttu allir að teikna mynd af líkama sínum. Hugmyndin er síðan að allir 

teikni aftur mynd af líkama sínum á næsta fundi og þá verður hægt að sjá hvað hefur bæst við 

þekkingu hvers og eins. 

 

Fleira var ekki rætt, fundi slitið kl 14:30. 

 

Fundargerð ritaði Þórunn eftir hljóðupptöku. 

  



Fjórði  fundur umhverfisnefndar 2010-2011  haldinn  

13. apríl 2011 klukkan 14.00. 
 
Á fundinn mættu fulltrúar nemenda: Lárus, Svava Margrét, Þórdís, Ísabella Karítas, Júlía 

Rut,Sigurður Gísli, Emil, Kristján Berg, Stella Björk og Erna Magnea. Fulltrúar starfsfólks 

Þórunn Júlíusdóttir skólastjóri, Guðrún Sigurðardóttir verkefnisstjóri en  fulltrúi foreldra Unnur 

Magnúsdóttir var fjarverandi. 

 

Þórunn setti fundinn og stakk uppá því að hún yrði fundarstjóri, allir samþykkir því, sýndu það 

með handauppréttingu. Fundurinn var tekinn uppá hljóðband og fundargerð skráð niður eftir því. 

 

Þórunn bauð nýja stúlku í hópi nemenda velkomna hana Ernu Magneu. Hún var að flytja á 

Klaustur og hefur ekki áður verið á Grænfánaleikskóla. Þórunn stakk uppá því að fundurinn færi 

saman yfir táknin í grænfánanum og tóku allir vel undir og voru tilbúnir að kynna fánann fyrir 

Ernu Magneu og rifja þau upp í leiðinni fyrir sjálfum sér og hópnum. 

Að því búnu og af gefnu tilefni voru fundarmenn minntir á fundarsköp! Einn að tala í einu og 

rétta upp hönd ef maður vill biðja um orðið. 

 

Þá var fundargerð síðasta fundar lesin upp. Þar kom m.a. fram að okkur langaði að fara og skoða 

Heilsugæslustöðina af því að við vissum ekki alveg hvað var á henni. Við höfðum gert skráningu 

á hugtakakort af því hvað við (börnin) vissum um hvað væri á henni. Það urðu líka til spurningar 

eins og, er til tæki á heilsugæslustöðinni til að sjá hvort að maður sé með barn í maganum? 

hvaðan koma verðlaunin? Er til sjúkrabíll við heilsugæslustoðina og er til beinagrind? Við 

ætluðum að fara á heilsugæslustöðina og spyrja þessara spurninga.  

 

Eftir að fundargerðin hafði verið lesin upp var hún rædd og rifjað upp hvort við hefðum gert það 

sem við ákváðum á síðasta fundi. Við fórum líka yfir hugtakakortið og rifjuðum upp hvaða 

þekking bættist við eftir að við fórum á stöðina. 

 

Fundarstjóri bar upp þá spurningu hvaða verkefni við þyrftum að fara að vinna að núna á 

næstunni sem tengdust umhverfinu. Fundarmenn réttu upp hendi einn af öðrum og sögðu hvaða 



verkefni þeir vildu vinna að. Fyrst svaraði Júlía ,,Taka rusl ef við sjáum það og ganga vel um“ 

Svava vildi raka grasið, vökva það og hjálpa því að vaxa. Guðrún starfsmaður bað um orðið og 

benti á að það væri alveg að koma vor og spurði ,,hvað við gætum gert í náttúrunni til að við 

verðum hraust og heilbrigð?“ Kristján benti á að við gætum búið til íþróttanammi, sáð eplatrjám 

og bananatrjám. Við rifjuðum upp hvað við gerðum árið áður en þá sáðum við tómatafræjum, 

papriku, epla og melónusteinum og margir eiga plöntur heima hjá sér sem uxu upp af því.  

 

Síðan var tekin ákvörðun um að sá fræjum og rækta grænmeti í matjurtagarðinum okkar, reyna 

að forrækta inni og planta út seinna í vor þegar það verður orðið hlýrra.  

 

Fleira var ekki rætt, fundi slitið. 

 

Fundargerð ritaði Þórunn eftir hljóðupptöku. 

  



Fyrsti fundur umhverfisnefndar 2011-2012  haldinn  

12. september 2011 klukkan 14.00. 
 
Á fundinn mættu fulltrúar nemenda: Lárus, Sigurður Gísli, Emil, Amelía Íris  og Ásgeir Örn.  

Fulltrúar starfsfólks Þórunn Júlíusdóttir skólastjóri, Guðrún Sigurðardóttir verkefnisstjóri en  

fulltrúi foreldra hefur ekki verið kosinn fyrir þetta skólaár og því var enginn frá þeim. 

 

Fundurinn var tekinn uppá hljóðband og fundargerð skráð niður eftir því. 

 

Þórunn bauð alla velkomna og setti fundinn. Þá voru fundarsköp rifjuð upp, að einn stjórnar 

fundinum sem er oftast skólastjóri og  að einn eigi að tala í einu. Þórunn stakk upp á því að hún 

yrði fundarstjóri og voru allir sammála því.  

Fundarstjóri sagði frá því að á umhverfisnefndarfundum sér málefni umhverfisins rædd og 

grænfáninn sem við höfum á stöng úti og á litlu flaggi á fundarborðinu er til að minna okkur á 

það. Fundarmenn fóru saman í gegnum tákn grænfánans og kynntu hann þannig fyrir nýjum 

nefndarmönnum þeim Amelíu og Ásgeiri. 

 

Síðan var athyglinni beint að árstíðinni. Nú væri að koma haust og þá breytist nú margt í 

náttúrunni. Fundarstjóri spurði ,, Hvað breytist í náttúrunni?“ Lárus rétti upp hönd, fékk orðið og 

sagði að laufblöðin verði rauð og gul og falla af trjánum. Umræður spunnust um það hvert þau 

fjúka og hvað verður um þau. Niðurstaða umræðu var að þau breytist í mold. 

 

En hvað er að gerast úti í náttúrunni núna sem er gott fyrir okkur? Spurði fundarstjóri og minnti 

fundarmenn á hvað við gerðum við kartöflurnar í vor. Fundarmenn kveiktu á perunni og sögðu 

að nú væri sennilega hægt að taka þær upp☺ 

En er eitthvað meira úti í náttúrunni sem við getum borðað.. ávextir og grænmeti, gulrætur en 

gulræturnar og radísurnar heppnuðust nú ekki vel hjá okkur þetta árið og kennum við eldgosi í 

Grímsvötnum um það en í kjölfar þess fengum við mikla ösku yfir okkur. Hvernig sjáum við það 

úti í náttúrunni núna? Gult sagði einn, loftið er stundum svolítið gult því það er stundum aska í 

því. Við erum stundum líka að moka ösku og allir voru sammála um að askan er ekki eins og 



sandurinn. Askan hún fýkur, sagði einn en ekki sandurinn, hann fýkur ekki eins auðveldlega. 

Hann þarf meira rok til að fjúka. Þetta hafa þessir krakkar reynt í sumar☺ 

 

Það sem við ætlum að gera fram að næsta fundi er að taka upp kartöflurnar okkar.  

En hvað ætlum við svo að gera við kartöflurnar okkar? 

Borða þær. Sjóða þær... eintómar?... nei með fiski☺ En nú erum við hætt að sjóða matinn hér í 

leikskólanum eins og við gerðum í sumar og fáum matinn úr mötuneyti skólans. Emil kom með 

hugmynd, gefa Stínu þær en hún eldar matinn handa okkur. Þetta þótti öllum góð hugmynd og 

var hún samþykkt með handauppréttingu.  

 

Fundarstjóri bar upp þá tillögu að fá að fara í heimsókn í kartölugarð hjá einhverjum á Klaustri 

og spurði fundarmenn um hvort þeir vissu um einhvern sem er með garð. 

Emil sagðist vera með garð með kartöflum og gulrótum og var hann tilbúinn að bjóða okkur að 

koma og skoða hann.  

 

Fundarstjóri spurði hvort það væri eitthvað fleira sem fundarmenn vildu ræða og Emil kom með 

hugmynd að því að smíða kastala og kofa. Ákveðið að reyna að fá efni í kofa og reyna að smíða. 

  



Annar fundur Umhverfisnefndar 2011-2012  haldinn  

17. október 2011 klukkan 14.00. 
 
Á fundinn mættu fulltrúar nemenda: Lárus, Sigurður Gísli, Emil, Stella Björk. Amelía Íris  og 

Ásgeir Örn.  Fulltrúar starfsfólks Þórunn Júlíusdóttir skólastjóri, Guðrún Sigurðardóttir 

verkefnisstjóri og  fulltrúi foreldra Karítas Heiðbrá Harðardóttir. 

 

Fundurinn var tekinn uppá hljóðband og fundargerð skráð niður eftir því. 

 

Þórunn bauð alla velkomna, sérstaklega fulltúra foreldra sem situr fund í fyrsta sinn. Hún 

tilkynnti jafnframt að allir foreldra væru velkomnir á fund Umhverfisnefndar. Að því búnu setti 

hún fundinn.  

 

Þórunn las upp fundargerð síðasta fundar og bað fundarmenn að hlusta vel og fylgjast með hvort 

allt sé satt og rétt sem þar er ritað. 

 

Í fundargerðinni kom m.a. fram að við höfðum ætlað okkur að taka upp kartöflurnar okkar og 

það höfum við gert og gefið mötuneyti Kirkjubæjarskóla á Síðu uppskeruna.  Einnig kom fram 

að við höfum fengið gamla fólkinu á Hjúkrunarheimilinu Klausturhólum það verkefni að losa 

vax úr notuðum sprittkertum. Við ætlum síðan að fá vaxið til að bræða það og búa til ný kerti. 

Álið fer síðan í endurvinnslu. Það verkefni finnst okkur falla vel að því sem við leggjum áherslu 

á þ.e. að hugsa um aðra, að öðrum líði vel og hafi eitthvað skemmtilegt að gera. 

 

Við ætlum á næstu vikum að endurvinna kerti og selja. Einnig komu upp hugmyndir að því að 

mála krukkur fyrir kerti og selja líka. Peningunum sem við fáum fyrir fer í foreldrasjóðinn og 

fyrir hann verður keyptur Ipod eins og samþykkt var á foreldrafundi fyrr í haust. 

 

Fram undan er Heilsudagurinn sem er orðin árviss á Kærabæ. Þá bjóðum við fyrsta bekk 

Kirkjubæjarskóla að koma með okkur í hreyfingu og í að endurvinna pappír ásamt því að skapa 

eitthvað úr verðlausu efni. Yfirskrift dagsins er Sköpun og hreyfing. Til að undirbúa daginn 

þurfum við að finna pappír og rífa niður og leggja í bleyti. 



 

Verkefnin fram að næsta fundi eru þá að; endurvinna kerti, endurvinna pappír og við ætlum að 

halda áfram að heimsækja gamla fólkið og leika við það og bjóða fyrsta bekk í heimsókn. 

Þeir sem eru sammála því að fá fyrsta bekk í heimsókn rétti upp hendi. Allir sammála. 

 

Fleira var ekki rætt, næsti fundur er áætlaður eftir fimm vikur. 

Fundarstjóri sleit fundi og þakkaði fundarmönnum fyrir góða fundarsetu.  

  



Þriðji fundur Umhverfisnefndar 2011-2012  haldinn  

12. desember 2011 klukkan 14.00. 
 
Á fundinn mættu fulltrúar nemenda: Lárus, Sigurður Gísli, Emil, Stella Björk. Amelía Íris  og 

Ásgeir Örn.  Fulltrúar starfsfólks Þórunn Júlíusdóttir skólastjóri, Guðrún Sigurðardóttir 

verkefnisstjóri og  fulltrúi foreldra vantaði. 

 

Fundurinn var tekinn uppá hljóðband og fundargerð skráð niður eftir því. 

 

Þórunn bauð alla velkomna. Að því búnu setti hún fundinn.  

 

Þórunn las upp fundargerð síðasta fundar og bað fundarmenn að hlusta vel og fylgjast með hvort 

allt sé satt og rétt sem þar er ritað. 

 

Í fundargerðinni kom m.a. fram að við höfðum ætlað okkur að endurvinna kerti og selja og það 

komu einig fram hugmyndir um að mála krukkur og selja og setja peninginn í foreldrasjóðinn og 

ætlum svo að kaupa ipod fyrir peninginn. Við ætluðum líka að bjóða fyrsta bekk í heimsókn og 

endurvinna pappír, og halda áfram að heimsækja gamla fólkið á Klausturhólum. Við vorum búin 

að gera allt sem ákveðið var að gera í þessari fundagerð. 

 

Fram undan eru jólin ræddum við því jólasveinana í smá stund og svo kynnti Þórunn fyrir okkur 

orðið lýðheilsa sem er Grænfánaverkefnið okkar núna. Þórunn sagði okkur að nú þyrftum við að 

hugsa um hvað það er sem við getum gert til að okkur líði vel og einnig vað við getum gert til að 

öðrum í kringum okkur líði vel.  

 

Þórunn spurði hvað við værum að gera til að okkur líði vel. Stella sagði að við værum að leika 

okkur bæði inni og úti. Lárus benti á að við borðuðum íþróttanammi, sem eru ávextir og 

grænmeti, hollan mat og drekkum vatn og mjólk.  

Jólin, jólamaturinn og pakkar voru rædd og að með því að gefa öðrum gjafir erum við að gleðja 

þau og okkur líður líka vel þegar við gefum öðrum og sjáum hvað þau verða glöð.  



Verkefnin fram að næsta fundi eru þá að; gefa gjafir, reyna að vera dugleg að leika okkur úti í 

snjónum, vera þæg svo jólasveinarnir komi, vera góð við dýrinn okkar með því t.d. að klappa 

hundunum og gefa kindunum gott hey. Allir sammála. 

 

Fleira var ekki rætt, næsti fundur er áætlaður eftir fimm vikur. 

Fundarstjóri sleit fundi og þakkaði fundarmönnum fyrir góða fundarsetu.  

  



Fjórði fundur Umhverfisnefndar 2011-2012  haldinn  

16. janúar 2012 klukkan 14.00. 
 
Á fundinn mættu fulltrúar nemenda: Lárus, Sigurður Gísli, Emil, Stella Björk. Amelía Íris  og 

Ásgeir Örn.  Fulltrúar starfsfólks Þórunn Júlíusdóttir skólastjóri, Guðrún Sigurðardóttir 

verkefnisstjóri og  fulltrúi foreldra vantaði. 

 

Fundurinn var tekinn uppá hljóðband og fundargerð skráð niður eftir því. 

 

Þórunn bauð alla velkomna. Að því búnu setti hún fundinn.  

 

Guðrún las upp fundargerð síðasta fundar og bað fundarmenn að hlusta vel og fylgjast með hvort 

allt sé satt og rétt sem þar er ritað. 

 

Í fundargerðinni kom m.a. fram að við höfðum ætlað okkur að gefa gjafir, vera dugleg að leika 

okkur úti í snjónum, vera þæg svo jólasveininn kæmi, vera góð við dýrinn okkar með því til 

dæmis að klappa hundunum okkar og gefa kindunum gott hey.  

 

Ræddum við um hvað það var gaman að gefa mömmu og pabba jólagjöfina sem við gerðum 

handa þeim fyrir jólin og sjá hvað þau voru glöð, og urðu aðeins umræður um jólagjafirnar sem 

við fengum og gáfum. 

 

Rætt var um hvað við ætluðum að gera framm að næsta fundi. Við ætlum að halda áfram að 

undirbúa myndlista sýnnguna sem við ætlum að hafa í R.R. trévekstæðinu hjá Rúnari og við 

ætlum að nota efniviðn sem við fengum frá þeim í listaverkin en við fengum spítukubba, spæni 

og sag frá þeim. Þórunn sagði frá því að Rúnar hefði verið búin að henda þessu efni þar sem 

hann vissi ekki að við gætum notað það í eitthvað og því verður mjög spennandi að sína 

strákunum á verkstæðinu og öllum sem koma á sýninguna hvað er hægt að gera úr því og um leið 

gleðja aðra með fallegri sýningu. 

Einnig var ákveðið að við þyrftum að taka niður jólakúlurnar sem við settum á tréð við 

félagsheimilið áður en þær breytust í rusl. 



Rætt var um að við ætlum að reyna að fá nýjan fána í vor og þórunn sagði okkur að það væri 

ekki víst að við fengjum hann. Til að fá fánan verðum við að vera dugleg að halda 

umhverfisnefndarfundi, tala um umhverfismálin og gera það sem við erum búin að ákveða að 

gera. Þar sem fáninn okkar fauk út í buskann í roki eina helgina sagði Þórunn okkur frá hugmynd 

sem kom frá einu foreldri um að fá ekki fá heldu skjöld til að setja á húsið. Gunna er búin að 

spyrja hvort það sé hæt og er verið að skoða það. Þórunn sagði okkur frá því að Grænfáninn væri 

ekki bara á Íslandi heldur um allann heim og þá mundi Sigurður Gísli eftir því að hafa séð 

Grænfánann við leikskólann Furugrund og Snælandsskóla. Lárus sagði okkur að krakkarnir í 

Kirkjubæjarskóla væru að reyna að fá Grænfánann en það er bara mjög erfitt. Var aðeins rætt um 

það hvað þarf að gera til að fá fánann. 

 

Fleira var ekki rætt, næsti fundur er áætlaður eftir fimm vikur. 

Fundarstjóri sleit fundi og þakkaði fundarmönnum fyrir góða fundarsetu.  
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Skóli: 
 

......................Heilsuleikskólinn Kæribær.......................... 
 

Skólaárið: 
 

..........................2011-2012...............................
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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,   Á ekki við 
* 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,   Á ekki við 
- á milli heimila og skóla, X   

* tauhandklæði eru notuð í stað pappírs þar sem 
mögulegt er, 

X   

* tuskur eru notaðar í stað pappírs, svo sem 
eldhúspappírs, til að þurrka upp eða þrífa, 

X   
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* 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,   Eru ekki til 
* hlaðanlegar rafhlöður eru notaðar í stað einnota. X   

4. Mjólk og safi er keypt í stórum umbúðum;  X Stærð skólans býður ekki upp á það 
* fyrir starfsfólk,  X  
* fyrir nemendur.  X  

5. Þeir sem koma með nesti eru með það í boxum en ekki 
einnota pokum eða pappír. 

  Það kemur engin með nesti 

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 Starfsfólk (Börnin í íþróttahúsinu) 

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

 X  

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   
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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,   Á ekki við 
* allt annað starfsfólk skólans,   Á ekki við 
* ræstingafólk, X   
* foreldrar. X   

3. Flokkað og sent til endurvinnslu er; X X Við notum meirihlutan af þesu sjálf í listsköpun. 
* gæðapappír, X X  
* blandaður pappír, X X  
* fernur, X X  
* bylgjupappi, X X  
* gosílát (dósir og flöskur), X X  
* gler (krukkur o.fl.), X X  
* málmar ( niðursuðudósir, sprittkertabotnar, 
málmafgangar), 

X X  
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* rafmagnsvörur og tæki, X   
* rafhlöður, X   
* spilliefni (t.d. málningarafgangar), X   
* flúrperur og sparperur (spilliefni), X   
* föt og klæði,   Á ekki við 
* kertaafgangar. X X  

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

X   
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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  Kaupum nánast engan pappír 
* umslög, X  Kaupum nánast engin umslög 
* tölvur og skrifstofutæki,    
* ísskápar (án KFK-efna, framleiddir eftir 1994)1, X   
* rafhlöður, X  Hleðslurafhlöður notaðar 
* salernispappír, X   
* eldhúspappír,   Kaupum hann ekki 
* 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   

                                                 
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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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   
* glærur,   Ekki keypt 

      * leir, kennaratyggjó. X  Leirinn heimagerður 
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  Þegar það á við 

                                                 
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  Það sem við getum lagað sjálf 

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   
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* 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  

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; 
  Á mjög illa við þar sem byggð er mjög dreifð 

* nemendur,  X Á mjög illa við þar sem byggð er mjög dreifð 
* kennarar og annað starfsfólk,  X Á mjög illa við þar sem byggð er mjög dreifð 
* foreldrar.  X Á mjög illa við þar sem byggð er mjög dreifð 

2. Þeir sem koma á bílum leitast við að samnýta bíla.  X Á mjög illa við þar sem byggð er mjög dreifð 
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 

fluttar inn frá fjarlægum löndum. 
X   

    
 



Umhverfisgátlisti fyrir skóla á grænni grein         11 
 



Umhverfisgátlisti fyrir skóla á grænni grein         12 
 

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  
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  
12. Þvotta- og uppþvottavélar eru fylltar áður en þær 

þvo. 
X   



Umhverfisgátlisti fyrir skóla á grænni grein         13 
 

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  Notað í leik 
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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;   Á ekki við 
* 1. bekk,   Á ekki við 
* 2. bekk,   Á ekki við 
* 3. bekk,   Á ekki við 
* 4. bekk,   Á ekki við 
* 5. bekk,   Á ekki við 
* 6. bekk,   Á ekki við 
* 7. bekk,   Á ekki við 
* 8. bekk,   Á ekki við 
* 9. bekk,   Á ekki við 
* 10. bekk.   Á ekki við 

6. Nemendur fá markvissa útikennslu til að læra að X  Unnið eftir námskrá Kærabæjar í náttúrufræði og 
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þekkja og bera virðingu fyrir nánasta umhverfi 
skólans og hverfisins. 

umhverfismennt. 

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   

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  
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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   
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