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Annar fundur Umhverfisnefndar 2016-17  haldinn  

06. desember 2016 klukkan 14:00. 
 
Á fundinn mættu fulltrúar nemenda: Anton Karl, Kristófer Gunnar, Davids Drava, Marcel 

Buda og Pétur Yngvi. Einn nemandi forfallaðist. Fulltrúar starfsfólks: Guðrún Sigurðardóttir 

skólastjóri, Jóhannes Elmar Lange starfsmaður og verkefnisstjóri. Fulltrúi foreldra: 

forfallaðist. 

 

Guðrún setti fundinn og allir kynntu sig. Þá var gantast svolítið og hinar ýmsu nafngiftir 

ræddar fram og til baka. Þá var farið yfir fundarreglurnar og að því loknu bað Guðrún Jóa um 

að fara yfir fundargerð síðasta fundar sem var fyrsti fundur vetrarins í nýja þemanu ,,orka“. 

 

 Þar kom fram að Jói og Gunna hefðum kynnt nýja þemað og spáð og spekúlerað hefði verið í 

orku og hinar ýmsar tegundir orku. Við höfðum horft í gegnum gleraugu sem brjóta niður 

ljósgeisla (allir mundu vel eftir því og vildu endilega fá að prófa það aftur, sem við ætlum að 

gera síðar). Þá sagði Jói að ákveðið hefði verið á fyrsta fundinum að verkefni fyrir næsta fund 

hefði verið að fræðast um kartöflur og spurði svo hvort einhver myndi hvort það hefði verið 

eitthvað fleira sem við hefðum ákveðið? ,,Já“! sögðu allir í kór og fóru að tala um fræin og 

moldina. Kristófer lýsti svo í smáatriðum hvernig tilraunin fór fram og hvað við hefðum gert.  

Þá spurði Jói hvort einhver myndi hvað við hefðum lært um kartöflur? Allir mundu að sól og 

rigning væru mikilvæg en stundum þyrfti að hjálpa kartöflunum meira og gefa þeim áburð til 

að þær fengju t.d.????? og Jói hjálpaði til og nefndi kalí, fosfór og köfnunarefni. Kristófer 

sagði svo að stundum geta kartöflur fengið of mikla orku t.d. of mikið vatn og þá geta þær 

sprungið og myndast sveppir.  

 

Svo ræddum við dágóða stund um kartöflur og vöxt þeirra. Að því loknu spurði Jói hvernig 

þeir héldu að tilraunin hefði tekist og allir voru sammála um að það væri örugglega komið 

upp úr fræunum sem var sinnt en ekki úr hinu. Jói náði þá í tilraunadallana til að hægt væri að 

fá niðurstöður. Í öðrum dallinum var skraufþurr mold en í hinum stóðu nokkrir fagurgrænir 

stilkar upp úr moldinni. Ræddum við þetta um stund og veltum fyrir okkur hvernig þetta 

virkar allt saman. Allir voru sammála um að vatn og sól eru mjög mikilvægir orkugjafar. Við 

ræddum það svo að flest sem við borðum, grænmeti, ávextir, kjöt og fleira væri ekki til staðar 
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ef ekki væri sól og vatn. Gunna benti á að stundum gæti það gerst að ekki væri hægt að rækta 

og sagði frá í því samhengi að t.d. hefði gerst í gamla daga að það kom svo mikið eldgos og 

öskufall að það var engin birta í langan tíma og vatnsbólin ekki hæf og þá urðu margir fátækir 

og sultu. Við létum þetta svo gott heita af þessari umræðu.  

      

 

 
 
 
 
 
Þá var komið að því að ákveða hvað skoða ætti fyrir næsta fund. Pétur stakk upp á að við 

myndum skoða epli sem orkugjafa því við fengjum orku með því að borða epli. Marcel stakk 

upp á því að við myndum gróðursetja meira með mandarínufræum af því að við eigum 

mandarínur. Jói spurði þá hvort við ættum að skoða eitthvað nýtt kannski og spurði 

fundarmenn að ef honum væri kalt á höndunum og gerði svona (setti lófana á sér saman og 

nuddaði þá hratt til að hita á sér hendurnar) hvað væri að gerast? fundargestir voru ekki alveg 

vissir og Jói bað þá um að gera eins og athuga hvað gerðist. Kristófer sagði þá að honum yrði 

heitt á höndunum og Jói spurði þá aftur hvað væri að gerast? Kristófer var ekki alveg viss og 

Jói benti á að hann væri að framleiða orku til að verða heitt og spurði hvaða orka það væri? 

Hitaorka sagði Kristófer. Rétt er það og langar ykkur að skoða hitaorku og kannski gera 

einhverjar tilraunir með hana spurði Jói. Svo var hitaorka rædd fram og til baka t.d að 

maturinn væri alltaf kaldur ef ekki væri hitaorka og að það væri alltaf kalt í húsunum ef ekki 

væri hitaorka og margt fleira. Jói benti á að það væri t.d. hægt að gera tilraun með 

mandarínufræum eftir allt saman og önnur dollan gæti farið í frysti en hin dollan í gluggakistu 

ofan við ofn. Það eru mjög margar tilraunir sem hægt er að gera með hitaorku hélt Jói áfram 

Tilraunadallarnir. Vinstra megin er dallurinn sem var út í glugga og fékk vökvun og 

hægra megin dallurinn sem hafður var í myrkri geymslu. Allir voru sammála um að 

þetta hefði tekist svo vel að það væri gaman að gera eitthvað svona aftur og þá með 

mandarínufræum stakk einhver upp á ☺☺☺☺ 
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t.d. með kertum og þá benti Gunna á að við værum einmitt fljótlega að fara gera kerti á 

leikskólanum og þyrftum að hita upp gömul kerti og hvað myndi gerast þá? Pétur sagði að þá 

myndi vaxið bráðna, sem er rétt. Eftir talsverðar umræður fór fram atkvæðagreiðsla um hvað 

ætti að skoða næst og voru valmöguleikarnir þá að skoða aftur fræ og gera sömu tilraun og 

síðast, skoða mat (epli) og orkugjafa fyrir okkur eða að rýna í hitaorku. Atkvæðagreiðslan fór 

þannig að hitaorka varð fyrir valinu. Ákveðið var að skoða kertavaxið og eitthvað fleira sem 

við myndum finna upp á síðar. Að þessu loknu sleit Gunna fundinum.  

 

 

Fundargerð. 
Jóhannes E. Jóhannesson Lange 

 
 


