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,,Grænfáninn“ 

 

Skýrsla heilsuleikskólans Kærabæjar 
 

á Kirkjubæjarklaustri fyrir umsókn Grænfánans 2016-2018. 

 

Þá er komið að því að gera grein fyrir starfi Heilsuleikskólans Kærabæjar á Kirkjubæjarklaustri 
síðastliðin tvö ár og sækja um nýjan fána fyrir næstu tvö árin. 

Kæribær fékk Grænfánann fyrstur allra skóla í Skaftafellssýslum, 4. júní 2008 og hefur hann 
blakt við hún fyrir utan skólann  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.  
 
Heilsuleikskólinn Kæribær er einnar deildar leikskóli og er ein umhverfisnefnd við hann. 
 
Meginmarkmið skólans síðustu tvo vetur voru: 
 

1. Að kynnast nánasta umhverfi leikskólans, læra helstu nöfn, kennileiti og bera virðingu 
fyrir náttúrunni og umhverfi okkar. 

 
2. Að kynnast þjóðsögum tengdum Skaftárhreppi. Annarsvegar um tilurð og sögu hinna 

ýmsu kennileita og hinsvegar um kynjaverur þ.e. trölla og álfa. 
 
3. Að skoða hringrás náttúrunnar. Hvað verður um laufin, fræin, ræktun matjurta, 

dýralífið o.s.frv. 
 
4. Samspil mannsins og náttúrunnar. 
 
5. Að draga úr umfangi sorps með því að flokka endurvinnanlegt efni. 
 
6. Að endurvinna – og nýta það efni sem fellur til á leikskólanum 
 

 
 



Umhverfisnefnd 
 
Í umhverfisnefnd veturinn 2014-2015 sátu: Þórunn Júlíusdóttir leikskólastjóri, Guðrún 
Sigurðardóttir deildar – og verkefnisstjóri, Sandra Brá Jóhannsdóttir fulltrúi foreldra auk 7 
barna úr tveimur elstu árgöngunum. 
 
Í umhverfisnefnd veturinn 2015-2016 sitja: Guðrún Sigurðardóttir leikskólastjóri, Jóhannes E. 
Jóhannesson Lange deildar– og verkefnisstjóri, Rakel Pálmadóttir fulltrúi foreldra auk tveggja 
elstu árganganna þ.e. 5 barna sem eru fædd 2010 (2 börn) og 2011 (3 börn).  
 
Samtals voru haldnir 6 fundir í umhverfisnefndinni 2014-2015 og það sem af er hefur 
umhverfisnefnd 2015-2016 fundað fjórum sinnum og tveir fundir eru eftir.  
 
Fundirnir eru haldnir með formlegum hætti. Skólastjóri boðar til fundarins og stjórnar þeim. 
Einnig eru fundirnir fyrirfram ákveðnir og kemur dags- og tímasetning þeirra fram á 
skóladagatali. Fundirnir eru öllum opnir en foreldrar eiga þó fastan fulltrúa. Fundargerð er skráð 
og hún síðan lesin upp í upphafi næsta fundar og þá kemur strax í ljós hvort við höfum unnið að 
þeim samþykktum sem gerðar voru. Fundargerðirnar eru svo settar á heimasíðu leikskólans. 

 

Staða umhverfismála 

Staða umhverfismála hefur ekki verið metin með formlegum hætti enn sem komið er á þessu 
tímabili. Gátlistinn um umhverfismat hefur þó verið sóttur af heimasíðu Landverndar og bíður 
þess að umhverfisnefnd og starfsfólk fari yfir hann fyrir næsta fund.  

 

Áætlun – þema 

Þemað okkar þessa tvo vetur hafa verið Átthagarnir. Það var valið á foreldrafundi í nóvember 
2012 en þar voru allir sammála um að skemmtilegt væri að skoða nánasta umhverfi, læra að 
þekkja helstu kennileiti og fræðast um sögu staðarins. Af nógu er að taka þegar kemur að 
átthögunum og því fengum við leyfi til að hafa þemað annað tímabil og var því vel tekið af 
foreldrum, börnum og starfsfólki leikskólans.  Áætlanir hafa verið teknar á hverjum fundi fyrir 
sig um hverju stefnt sé að fyrir næsta fund.  

Fyrri veturinn voru verkefnin m.a. að taka upp kartöflur úr garðinum sem sáð hafði verið fyrir 
vorið áður. Tækifærið var notað til þess að kynnast líffræði kartöflunnar.  
Krakkarnir fóru út með mislita legókubba og reyndu að finna laufblauð í sama lit. Þau voru fljót að 
finna litasamstæður og mest kom þeim á óvart að finna blá laufblöð. Leikurinn var til þess gerður 
að vekja athygli þeirra á breytingum í umhverfinu á haustin. Einnig fræddust þau um hvað verður 
um laufblöðin á haustin og notuðum við bækur til að fræðast um hringrásina.  
Lesnar voru þjóðsögur um Systrastapa og Systravatn og farið í vettvangsferðir. 
Á hverju ári halda krakkarnir listasýningu og velja til þess eitt fyrirtæki í þorpinu til að setja 
sýninguna upp. Þennan fyrri vetur var sýningin haldin í ráðhúsinu þar sem skrifstofur hreppsins og 



upplýsingamiðstöð fyrir Vatnajökulsþjóðgarð hafa aðsetur. Þemað á sýningunni voru skordýrin í 
kringum okkur með áherslu á köngulær.  
Þá var sáð matjurtum til að gróðursetja í garðinn. 
Á síðasta fundi fyrri vetrar fengu krakkarnir að velja og kjósa um ný útileiktæki til að setja í 
garðinn. Markmiðið var að litur og lögun tækjanna myndi falla vel að umhverfinu og skapaðist mikil 
umræða um mikilvægi þess. Þetta voru lýðræðislegar og líflegar umræður á milli krakkanna.  
 
Í vetur höfum við rifjað upp þjóðsögur af Systrastapa, systrafossi– og vatni og kynnt þær fyrir 
nýjum fulltrúum umhverfisnefndar. Þá kynntumst við einnig sögu kirkjugólfsins og Hildishaugs. Við 
höfum líka fjallað um Klaustrið sem hér var og mikið spáð í styttuna af munkunum með steininn, 
hvað hún táknar og hvernig hún tengist sögu staðarins með tilliti til Skaftárelda. 
Við höfum fjallað um þjóðsögur af álfum og tröllum og var þemað á myndlistarsýningunni þetta 
árið álfar og tröll. Bjuggu krakkarnir til stórt tröll og nýttu kassa sem féllu til við innkaup 
leikskólans í það verkefni. Einnig gerðu þau minni tröll og álfa og notuðu til þess klósettrúllur sem 
falla til á leikskólanum og efnisbúta sem leikskólanum hefur áskotnast. Þá gerðu þau stóra mynd 
af tröllahelli og var hún einnig gerð á pappa sem féll til þegar vörur komu á leikskólann. Sýningin 
var haldin á Héraðsbókasafninu og stendur enn yfir.  
Við lærðum um Skaftá, upptök hennar, eðli og hvers vegna stundum verða hlaup. Við gerðum kort 
sem sýnir hvar Skaftá á upptök sín í jöklinum, hvert hún rennur og hvar hún endar, við teiknuðum 
katlana tvo á jöklunum þar sem Skaftárhlaupin eiga upptök sín og fræddumst um hvað gerist. 
Gaman var að taka þetta verkefni í ljósi atburðanna hér í haust.  
Framundan er gróðursetning fræja fyrir matjurtagarðinn. Verkefni um fugla og hvaða fuglar 
einkenna Skaftárhrepp og svo umhverfismat.  
 

      
 
 

      
Náttúrulegt skautasvell við              Horft niður til Skaftár                Byrði tilverunnar 
Kirkjugólf og Hildishaug 

Pappakassatrölli Tröllahellir 

Nokkur minni tröll og álfar 



Eftirlit og endurmat 
 
Sem áður segir hefur ekki farið fram formlegt eftirlit eða endurmat. Hinsvegar fá börnin það 
verkefni í lok hverrar viku að flokka allt endurvinnanlegt efni sem fellur til. Öllu er safnað saman 
í einn kassa og á föstudögum er kassinn tekin og flokkað upp úr honum í sorpkassa. Á 
sorpkössunum er mynd og útskýringar um það hvað á að fara í hvern kassa fyrir sig. Um leið og 
þetta á sér stað eru nemendur fræddir um umhverfismál með áherslu á endurvinnslu – og nýtingu. 
Þegar hver sorpkassi er fullur er hann tæmdur og farið með innihaldið út í tunnu en leikskólinn er 
með flokkunartunnur. Núna þegar liðið er á veturinn eru krakkarnir orðnir mjög færir í að greina 
sorpið og flokka það nánast algerlega hjálparlaust. 
 Þegar farið er í göngutúra eða vettvangsferðir er ávalt tekin með fjölnota poki í þeim tilgangi að 
týna upp sjáanlegt rusl sem verður á vegi okkar og um leið ræðum við um það hversu mikilvægt það 
er að halda umhverfi okkar hreinu, ræðum um niðurbrot í náttúrunni o.sv.frv. Auk þessa förum við 
reglulega í sér ferðir til að týna rusl, s.s. með fram ánni.  
Leikskólinn kynnir einnig stefnu sína með óformlegum hætti með því að bjóða foreldrum, 
ættingjum og vinum uppá að taka þátt í ýmiskonar endurvinnslu. Þar ber t.d. að nefna kertagerð úr 
kerta –og vaxafgöngum þar sem öllum er boðið að koma á leikskólann einn dag í þessum tilgangi. Þá 
buðum við yngstu börnum grunnskólans að koma til okkar og endurvinna pappír með okkur. Auk 
þessa setjum við ýmsar upplýsingar á heimasíðuna s.s. eins og fundina okkar eins og áður segir og 
myndir af starfinu hvar kemur fram hvernig við nýtum það efni sem til fellur o.sv.frv.  
Allt lífrænt efni fer í þar til gerða tunnu og leikskólinn leggur sig fram um að henda ekki 
matarafgöngum og t.a.m. höfum við stundum maukað afganga og steypt í fitu sem við setjum svo í 
litla netpoka og hengjum upp í tré handa fuglunum. Daglega fara fram umræður um mat og nýtingu 
hans á hádegis og kaffitímum.  
 

 
                                                                         Fulltrúar barnanna í umhverfisnefnd 
 
 



Umhverfissáttmáli Heilsuleikskólans Kærabæjar 
 
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. 

 

Lokaorð 

,,Ég legg til að við fáum okkur nýjan grænfána því þessi er orðin svo rifinn“ þetta var tillaga sem 
kom frá einum nemenda á umhverfisfundi nú í vetur og í kjölfarið fór fram mikil umræða og hvað 
við þurfum að gera til að verðskulda nýjan fána.  

Að vinna að umhverfismálum með leikskólabörnum er að leggja línurnar fyrir umhverfismál 
framtíðarinnar.  Það bíða mörg og ærin verkefni fyrir komandi kynslóðir og mikil áskorun fyrir 
okkur sem eldri erum að innleiða ríka umhverfisvitund, bæði hvað varðar okkur sjálf sem 
þátttakendur á jörðinni og að miðla til þeirra yngstu á fyrsta skólastigi svo umhverfisvitund verði 
smám saman partur af eðlilegri og daglegri hugsun þeirra kynslóða sem taka við.  

Fáninn sem blaktir hér við hún vekur okkur til umhugsunar á hverjum degi. Vinnan við hann er 
lærdómsrík, gefandi og nauðsynleg. Að vinna að því að Heilsuleikskólinn Kæribær verði áfram 
umhverfisvæn stofnun er verkefni sem okkur er ánægja að vinna að á lýðræðislegan hátt.  
Verkefnið hefur verið okkur mikil hvatning á öllum sviðum og við vonum sannarlega að okkur takist 
það áfram. 

 

 

F.h. Umhverfisnefndar Heilsuleikskólans Kærabæjar 
Jóhannes E. Jóhannesson Lange 

Deildar- og verkefnisstjóri 2015-2016 
 
 

 
 

 

 

 

 



 


