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Þriðji fundur Umhverfisnefndar 2016-17  haldinn  
18. janúar 2017 klukkan 14:00. 

 
Á fundinn mættu fulltrúar nemenda: Anton Karl, Kristófer Gunnar, Davids Drava, Marcel 

Buda, Áslaug María, Kjartan Valur og Pétur Yngvi. Fulltrúar starfsfólks: Guðrún 

Sigurðardóttir skólastjóri. Fulltrúi foreldra: forfallaðist. 

 

Guðrún setti fundinn og allir kynntu sig og farið var yfir það hvað merkið á fánanum stendur 

fyrir þar sem Áslaug hefur ekki áður verið með okkur á Grænfána fundi. Við það skapaðist 

nokkuð góð umræða um mikilvægi þessa að ganga vel um náttúruna. Þá var farið yfir 

fundarreglurnar og að því loknu var farið yfir fundargerð síðasta fundar sem var annar fundur 

vetrarins í nýja þemanu ,,orka“. 

 

 Þar kom fram að ákveðið var að skoða kertavaxið og eitthvað fleira sem við myndum finna 

upp á síðar. Fundarmenn mundu eftir því að hafa endurunnið kertavax til að búa til ný kerti og 

kom fram að hitaorka myndaðist við að kveikja á kertunum. Einnig var áramótabrennan 

umræðuefni þar sem við mundum eftir hitanum sem kom frá henni.  

   

      

 

 
 
 
 

Hér erum við í kertagerð og var mömmum, pöbbum, ömmum, öfum, systrum og 
bræðrum boðið að gera með okkur.  
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Þá var komið að því að ákveða hvað skoða ætti fyrir næsta fund. Gunna byrja á að segja 

fundarmönnum frá degi leikskólans sem er 6. febrúar og byrjuðum við á að rifja upp hvað við 

gerðum í fyrra og hvar við höfðum myndlistasýninguna þá. Síðan var ákveðið hvar við ætlum 

að reyna að setja upp sýningu þetta árið og varð fyrir valinu að reyna annaðhvort Skaftárskáli 

eða Klausturhóla. Sumir vildu helst hafa sýninguna á mörgum stöðum en á endanum urðum 

við sammála um að það yrði of mikið mál fyrir okkur að vera á mörgum stöðum í einu. 

Þá veltum við því fyrir okkur hverskonar listaverk við getum gert og hvernig við getum tengt 

það orkunni. Gunna stakk upp á að við gerðum t.d. eitt listaverk úr kertavaxi og var það 

samþykkt einnig var ákveðið að mála fallegar myndir og einnig að skoða sólarorkuna fyrir 

næsta fund. 

Svo sleit Guðrún fundi. 

 

Fundargerð. 
Guðrún Sigurðardóttir 

 
 


