
 

  

2015 

Ritstjórar 
Katrín Lilja Hraunfjörð 
Þóra Sigrún Hjaltadóttir 

Heilsuleikskólinn Háaleiti 

Heilsuleikskólinn Háaleiti 



Greinagerð með umsókn um grænfánann 
 

1 
Heilsuleikskólinn Háaleiti 

Efnisyfirlit 

Inngangur ................................................................................................................................................ 2 

Framkvæmd ............................................................................................................................................. 3 

Umhverfisnefndin ................................................................................................................................ 3 

Mat á stöðu umhverfismála, áætlun um aðgerðir og markmið .......................................................... 4 

Eftirlit og endurmat ........................................................................................................................... 10 

Framtíðarverkefni .............................................................................................................................. 11 

Umhverfissáttmáli ............................................................................................................................. 11 

Lokaorð .................................................................................................................................................. 12 

Viðaukar ................................................................................................................................................ 13 

Viðauki 1: Umhverfisgátlisti gerður 2010 .......................................................................................... 13 

Viðauki 2: Markmið að umhverfismennt, unnið 2011 ...................................................................... 28 

Viðauki 3: Umhverfisgátlisti gerður 2015 .......................................................................................... 29 

Viðauki 4: Fundargerð 5.mars 2015 .................................................................................................. 42 

Viðauki 5: Fundargerð 24.mars 2015 ................................................................................................ 43 

Viðauki 6: Barnafundur 8.júní 2015 ................................................................................................... 44 

Viðauki 7: Fundargerð frá barnafundi 12.6.2015 .............................................................................. 47 

Viðauki 8: Samanburðartölur á sorpþyngd skólans ........................................................................... 48 

 

  



Greinagerð með umsókn um grænfánann 
 

2 
Heilsuleikskólinn Háaleiti 

 

Inngangur  

Leikskólinn Háaleiti tók til starfa 2. september 2008 og er rekinn af Skólum ehf. í samvinnu  

við Reykjanesbæ.  Skólinn, sem er aldursskiptur, er þriggja deilda, en auk deildanna eru tveir 

fataklefar, listasmiðja, hreyfisalur, kyrrðarherbergi, lestrarkrókur, kubbakrókur, 

sérkennsluherbergi og stór gangur. Húsnæðið er í gamla barnaskólanum sem var á tímum 

Varnarliðsins, en við samnýtum húsnæðið með grunnskólanum Háaleiti. Útileiksvæði skólans 

eru tvö, stærra leiksvæðið er bæði hellulagt með gúmmímottum og graslagt, en þar eru 

fjölmörg og fjölbreytt leiktæki. Hitt leiksvæðið er aðallega graslagt, í nánast algjöru skjóli og 

er lítið af leiktækjum, en þar fer fram ræktun skólans og moltugerð.  

Heilsuleikskólinn Háaleiti var vígður Heilsuleikskóli í júní 2010 og er kjörorð leikskólans 

„Heilbrigð sál í hraustum líkama“. Frá opnun skólans var mikill áhugi fyrir umhverfismennt 

og snemma árs 2010 var tekin meðvituð ákvörðun um að efla umhverfisvitund í skólanum. 

Umhverfismennt fellur vel að heilsustefnunni, þ.e. að hugsa vel um umhverfi sitt til jafns við 

líkama og sál. Í júní 2010 sóttum við um að vera Skóli á grænni grein og byrjuðum að vinna 

að markmiðum Grænfánans.  Við settum okkur umhverfismarkmið og hófumst handa. Aðal 

áhersla skólans í umhverfismálum hefur verið úrgangur (rusl) og hefur margt áunnist með 

tímanum. Við flokkum, endurnýtum og endurvinnum.  
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Framkvæmd 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim skrefum sem 

Heilsuleikskólinn Háaleiti hefur stigið í átt að betri umhverfisvitund 

og menntun. 

Umhverfisnefndin 

Á starfsdegi 12. janúar 2015  tilkynnti Þóra Sigrún skólastjóri áform 

stjórnendateymisins um að við ætluðum loksins að taka skrefið til 

fullnustu og sækja um Grænfánann, eftir að hafa verið á grænni 

grein í næstum fimm ár. Umhverfisnefnd skólans hafði fram að 

þeim tíma ekki verið nægilega sýnileg og virk og einhverjir fulltrúar hættir störfum og því var 

ákveðið að fá nýja meðlimi inn í stað þeirra, breyta um verkefnastjóra og bæta við fulltrúa 

foreldra í nefndina.  

Í umhverfisnefnd eru Katrín Lilja Hraunfjörð aðstoðarskólastjóri, deildarstjóri og 

(nýr)verkefnastjóri, Þóra Sigrún Hjaltadóttir skólastjóri, Björk Birgisdóttir fagstjóri í sköpun, 

Guðrún Teitsdóttir deildarstjóri, Heiða Mjöll matráður, elstu nemendur skólans og fulltrúi 

foreldra Ragnar Birkir Bjarkarson. Elstu börn skólans hafa hingað til verið sjálfkrafa 

þátttakendur í umhverfisnefndinni, eins fulltrúi eldhússins og fagstjóri sköpunar. 

 

Fundir eru haldnir eftir þörfum. Á vorönn 2015 var byrjað að halda formlega utan um 

fundargerðir, en fram að þeim tíma voru fundarhöld frekar óformleg og ekki nægilega 

skipulögð, regluleg innlegg hafa þó verið á starfsdögum og starfsmannafundum. Það voru 

haldnir tveir formlegir fundir eftir breytingar nefndarinnar á vorönn 2015 (sjá viðauka 4 og 5). 

Óformlegir fundir milli meðlima umhverfisnefndar eru oft haldnir á hlaupum milli annarra 

verkefna. Á döfinni er að festa a.m.k. þrjá fundi á ári. Einn snemma á haustönn, einn í janúar 

og þann síðasta seint á vorönn. Umhverfisnefndin hefur útbúið lokaðan hóp á facebook, þar 

sem málefni, hugmyndir og annað er rætt. 

Stefnan hefur verið að halda sérstaka grænfánafundi með nemendum a.m.k einn fund á önn. 

Haldnir voru 2 fundir á vorönn 2015 með nemendum (sjá viðauka 6 og 7). Þetta fyrirkomulag 

hefur verið þungt í vöfum og á áætlun okkar er því að finna aðrar og betri leiðir til að virkja 

nemendur í mótun umhverfisstefnunnar okkar. 
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Mat á stöðu umhverfismála, áætlun um aðgerðir og markmið 

Til þess að endurmeta stöðu umhverfismála innan skólans var farið yfir og útfyllt gátlista  

Landverndar (sjá viðauka 3) á  sameiginlegum starfsdegi 12. janúar 2015. Umhverfisnefndin 

fór síðan yfir umhverfismat sem var gert 27/9/2010 (sjá viðauka 1) á starfsdegi og áætlun um 

umhverfismenntun frá skólaárinu 2010-2011 (sjá viðauka 2) og bar saman árangur og 

aðgerðir. Við sáum að við stóðum okkur ágætlega, en það voru engu að síður atriði sem við 

mættum bæta okkur í.   

Þegar matið á umhverfismálum skólans lá fyrir var komið að því að skoða raunstöðu 

markmiða og leiða og þá sérstaklega hvað varðaði úrgang (rusl), sem hefur verið þungamiðjan 

í verkefninu.  Niðurstaðan var sú að við erum komin langt í flokkun, endurnýtingu og 

endurvinnslu og teljum forsendu fyrir því að sækja um Grænfánaviðurkenninguna komna. 

Við stefnum svo á að halda áfram og efla flokkun á úrgangi (rusli) með það fyrir augum að 

endurnýta, endurvinna og/eða senda í endurvinnslu og farga því sem fellur ekki undir fyrri 

þrjá liði 

. 

Umhverfismarkmið skólans eru;  

 Að nemendur og starfsfólk læri að umgangast umhverfið og náttúruna af virðingu. 

 Að minnka úrgang (rusl) sem fer frá okkur og minnka vatns- og orkunotkun 

 Fara sparlega með allt efni, það endurnýtt og endurunnið eins og kostur er. 

 Flokka og skila til endurvinnslu eins og við á. 

 Fræða bæði nemendur og starfsfólk um gagnsemi þess að endurvinna og endurnýta. 
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Umhverfismarkmiðin voru ákveðin á nefndarfundi vorið 2011 af þáverandi umhverfisnefnd, 

eftir að hafa skoðað vandlega hvaða áhersluþáttum við vildum byrja á. Markmiðin eru enn í 

notkun og í fullu gildi. 

Hvað hefur verið gert frá því skólinn varð Skóli á grænni grein;  

 Lífrænn úrgangur 

o 2010 Brún tunna fengin og Íslenska Gámafélagið sér um að farga. 

o 2011 ein moltugerðartunna keypt og allur garðaúrgangur og ávaxta- og 

grænmetisleifar urðaðar í henni. 

o 2014 smíðaður moltugerðarkassi með fjórum hólfum og allur lífrænn úrgangur 

urðaður á staðnum. Smáfuglar hafa komist inn í kassana og halda þar 

matarveislu dag hvern og hefur þeim fjölgað til muna hjá okkur. 

o Deildarnar safna ávaxta- og grænmetisafgöngum sjálfar og í lok hverrar viku 

fer starfsmaður með nemendur og losar út í moltugerðarkassann okkar. 

o Brauðafgangar nýttir í ristað brauð, raspgerð og 

gefnir fuglum. 

o Heiða Mjöll Gunnarsdóttir matráður fór á 

námskeiðið Eldað úr öllu með Dóru til að læra 

leiðir til að minnka matarsóun. 

o Starfsfólk gert meðvitað um mikilvægi þess að 

kenna nemendunum að skammta sér rétt á diskana 

til að minnka matarsóun. Góð regla að fá sér minna 

á diskinn í einu og fá sér þá frekar aftur. 

o Innkaup í eldhúsi skipulögð, matur eldaður í samræmi við fjölda í húsi, 

afgangar nýttir eins og hægt er (ef ekki er hægt að nýta afganga, þá er 

starfsfólki gefinn kostur á að taka afganga með sér heim). 

o Við erum í samstarfi við ÍAV smíðaverkstæði sem gefur okkur hreint sag til 

íblöndunar í moltukassana okkar. 

 Annar úrgangur 

o 2010 fengum við Grænan gám frá Íslenska gámafélaginu undir pappír, málm 

og plast sem ekki er hægt að endurnýta eða endurvinna í skólanum. Öll losun 

er vigtuð og skráð hjá þeim og við fáum síðan sendar tölur. 

o Við týnum reglulega upp rusl á lóðinni okkar, í vettvangsferðum og í okkar 

nærumhverfi. 



Greinagerð með umsókn um grænfánann 
 

6 
Heilsuleikskólinn Háaleiti 

 Pappír  

o Pappírinn sem við kaupum inn er með Ecolabel umhverfisvottun. 

o Ekki er almennt keyptur pappír fyrir listasmiðjuna (fyrir utan sértæk verk), 

heldur fengið gefins afskorningur úr prentsmiðjum. 

o Allar deildar eru með kassa frá Íslenska Gámafélaginu, undir pappírsflokkun. 

o Prentað/litað báðum megin á pappír eins og hægt er og afgangspappír nýttur 

t.d. í minnismiða. 

o Pappír tættur í tætara ef um viðkvæm gögn er að ræða og eins ef búið er að 

fullnýta. Tættur pappír fer síðan í pappírsgerð og/eða sem stoðefni í moltugerð. 

o Pappakassar og pappír sem fellur til t.d. úr eldhúsinnkaupum er notað í leik og 

starfi. 

o Tilraunir til að nota endurnýtt handklæði (sem okkur voru gefin þar sem þau 

voru ósótt hjá Sundmiðstöð Reykjanesbæjar), sem við klipptum niður og 

saumuðum kantana, til að þvo sér í framan og þurrka sér. 

o Tuskur eru notaðar til að þurrka upp í stað pappírs. 

o Rafræn samskipti eru viðhöfð eins mikið og mögulegt er, bæði innan skólans 

og eins milli heimila og skóla. 

o Rafrænar fundargerðir. 

o Umslög eru opnuð varlega og endurnýtt. 

o Við nýtum okkur tússtöflur í leik og starfi. 

o Börnin koma með kassa undan morgunkorni að heiman og nota undir 

listaverkin sín um veturinn. 

 Málmur flokkaður 

o 2015 var fjárfest í dósaupptakara sem opnar dósir á þann hátt að ekki myndast 

skurður og því ekki hægt að skera sig á þeim. Þessi fjárfesting gerir það að 

verkum að allar dósir eru nýttar í leik og starfi, t.d. erum við hætt að versla 

fötur í sandkassaleiki. 

 Plast flokkað 

o Allt plast er endurnýtt í leik og starfi eins og hægt er t.d. brúsar klipptir til og 

notaðir sem skóflur, fötur í sandkassann o.fl. 

o Plast sem ekki nýtist er sett í grænagáminn. 

 Rafmagnstæki 

o Biluð rafmagnstæki er reynt að gera við eins og hægt er. 
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o Rafmagnstæki sem hafa verið dæmd ónýt, eru afskrifuð og fara heim með Ástu 

Katrínu Helgadóttur fagstjóra í hreyfingu, þar sem hún Ásta Kata er gift honum 

Gísla Jóhannssyni, ráðgjafa hjá Íslenska Gámafélaginu og hann sér um að 

farga fyrir okkur á viðeigandi hátt, þannig spörum við óþarfa ferðir. 

 Batterí  

o Keypt eru hleðslubatterí og hleðslustöðvar fyrir þau eins og hægt er. 

o Ónýtum batteríum er safnað saman í sérstaka kassa sem við fengum gefins frá 

Íslenska Gámafélaginu og þeim síðan  fargað á viðeigandi hátt. 

 Leiktæki/leikföng 

o Við gerum við allt sem bilar eins og hægt er. Ef ekki er hægt að gera við er 

skoðað hvort megi endurnýta á annan hátt eða fargað á viðeigandi hátt. 

o Við þiggjum viðeigandi leikfangagjafir að heiman og/eða endurnýtanlegan 

efnivið, s.s. spýtur, bækur, krukkur o.fl. og  við höfum verið í samvinnu við 

heimili nemenda varðandi endurnýtanlegan efnivið, þar sem við höfum óskað 

eftir ákveðnum hlutum og/eða foreldrar komið og fært okkur.  

 Sandur 

o Við endurnýtum allan sand sem berst inn í fataklefana okkar, hann fer aftur út í 

sandkassann. 

o Þegar skipt hefur verið um sand í sandkössunum okkar, þá höfum við nýtt 

sandinn sem er verið að skipta út, m.a. sem hálkuvörn yfir veturinn og í 

garðinn okkar, sem íblöndunarefni. 

 Ræktun 

o Árlega gróðursetjum við tré og runna, s.s. sólberjarunna, reynitré o.fl. 

o Á vorin forsáum við fyrir grænmeti, salati og sumarblómum, sem síðan fara 

ýmist heim með nemendum eða fara út í garðinn okkar og er síðan nýtt í 

matargerðina. 

o Á vorin setjum við niður kartöflur 

og tökum upp um haustið og færum 

eldhúsinu. 

o Annað slagið sáum við steinum úr 

ávöxtunum okkar og höfum m.a. 

fengið mangó-, sítrónu- og eplatré. 

o Gerðar voru tilraunir til að rækta á 
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hvolfi sem gengu ekki nógu vel, þar sem ekki náðist að rækta vænlegar plöntur 

vegna þurrks. 

o Við notumst ekki við eitur af neinu tagi í okkar ræktun. 

o Við notum bæði lífrænan áburð og tilbúinn áburð í ræktun okkar. 

o Nemendur sjá um að vökva garðinn okkar. 

 Þrif og innkaup 

o Við notumst við örtrefjatuskur við þrif. 

o Við verslum umhverfisvottuð EcoLabel hreinsiefni. 

o Ræstitæknar tæma uppúr ruslafötum í húsinu til að minnka plastpokanotkun. 

o Við notum fjölnota innkaupapoka eins og hægt er. 

o Við kaupum í stórum einingum eins og hægt er t.d. mjólkurbeljan okkar. 

o Við leggjum áherslu á að kaupa inn vandaða hluti sem endast vel, t.d. fjölnota 

borðbúnaður og skrúfblýantar. 

o Útiskór eru notaðir úti og inniskór eru notaðir inni. 

 Orka og vatn 

o Gluggatjöld eru dregin frá þegar bjart er til að nýta dagsbirtuna. 

o Ljós eru slökkt þar sem enginn er. 

o Skrifstofutæki fara sjálfkrafa í orkusparandi stillingu þegar þau eru ekki í 

notkun. 

o Slökkt er á tölvum og tækjum yfir nótt og í fríum. 

o Pípari kemur a.m.k. tvisvar á ári (sumar/vetur) og yfirfer ofnakerfið og stillir 

eftir þörfum. 

o Vatn er ekki látið renna að óþörfu og strax gert við leka krana. 

o Rafmagnslausdagur haldinn árlega, þar sem við slökkvum ljós og takmörkum 

notkun á tækjum sem þarfnast rafmagns (bara það nauðsynlegasta, s.s. ísskápar 

og svoleiðis), nýtum okkur vasaljós og höfum kalda máltíð í hádeginu. 

 Lýðheilsa 

o Við störfum eftir Heilsustefnunni sem leggur mikla áherslu á hreyfingu, sem 

íþróttakennarinn  Ásta Katrín Helgadóttir sinnir. Skipulagðar hreyfistundir með 

henni eru 2x í viku fyrir alla nemendur. Auk þeirra fara nemendur með 

sérþarfir aukalega í einkakennslu 1-2x í viku.  

o Heilsustefnan leggur líka mikla áherslu á útiveru og er dagleg útivera 1-3x á 

dag hjá okkur og er þá ýmist frjáls leikur, útikennsla og/eða vettvangsferðir.  



Greinagerð með umsókn um grænfánann 
 

9 
Heilsuleikskólinn Háaleiti 

o Árlegur hjóladagur er haldinn í skólanum á vorin, þar sem starfsmenn, 

nemendur og foreldrar eru hvattir til að koma á hjólum í skólann (aðstaða er til 

að geyma hjól undir skyggni) og láta lögregluna yfirfara hjólin. 

o Við förum reglulega í vettvangsferðir þar sem við lærum að bera virðingu fyrir 

náttúrunni og umhverfinu.  

o Skólaárið 2014-2015 fór elsta deildin vikulega í útikennslu, þar sem þau lærðu 

að þekkja og virða nánasta umhverfi skólans og hverfisins. 

 Kynning á stefnunni og fræðsla. 

o Skólaárið 2010-2011 fengum við fulltrúa Grænfánaverkefnisins, Orra Pál 

Jóhannsson og Gerði Magnúsdóttur til að koma og vera með umhverfisfræðslu 

fyrir starfsfólk, en þar sem einungis 3 af þeim starfsmönnum eru enn við 

skólann, er komin þörf á að fá almenna fræðslu aftur fyrir starfsmannahópinn 

og hefur verið skipulagt á vorönn 2016 að fara í vinnuferð, þar sem við förum í 

leikskólaheimsóknir í Grænfánaskóla og heimsækjum Íslenska Gámafélagið 

og fáum fræðslu um endurvinnslu o.fl. 

o Reglulegar skólaheimsóknir í Grænfánaskóla eða skóla á grænni grein (Kór, 

Tjarnarsel, Andabær, Krókur, Gimli, Gefnarborg og Holt). 

o Flokkunarupplýsingar nýttar af síðu Íslenska Gámafélagsins 

www.flokkarinn.is  

o Gísli Jóhannsson ráðgjafi hjá Íslenska Gámafélaginu hefur verið okkur innan 

handar og boðið starfsfólki upp á gott tilboð til að fá grænu-tunnuna heim. 

o Viðurkenningarskjal sem sýnir að við erum Skóli á grænni grein hangir uppi í 

miðrými skólans. 

o Umhverfissjónarmið skólans eru öllum aðgengileg t.d. á heimasíðu skólans, 

starfsáætlunum og í starfsmannahandbók.  

o Umhverfisstefna skólans er vel sýnileg í skólanum og má víða sjá t.d. listaverk 

nemenda sem eru búin til úr endurvinnanlegum efnivið. Eins eru leikefni úr 

endurvinnanlegum efnivið eru víðsvegar um húsið og því sýnileg öllum sem 

koma. 

o Keypt hafa verið spil sem eru með umhverfisfræðslu og bækur. 

o Skólaárið 2014-2015 var haldinn sérstakur vísindadagur, til að efla fróðleik og 

forvitni varðandi náttúruna t.d. vatnstilraunir, stöðurafmagnstilraunir og margt 

fleira. 

http://www.flokkarinn.is/
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o Allir nemendur fá fræðslu í gegnum verkefni sem hæfa aldri þeirra og þroska 

(learning by doing). Inni á öllum deildum eru flokkunartunnur (lífrænt, pappír 

og annað) sem kennarar aðstoða nemendur eftir þörfum með að flokka í.  

Nemendur fara með kennurum út með lífræna sorpið einu sinni í viku og fá um 

leið fræðslu um jarðgerð og tilgang hennar. 

o Í listasmiðju er nær eingöngu notast við endurnýtanlegan efnivið til 

listsköpunar. Inn á deildum hafa nemendur endurnýtt pappír í hvers kyns 

sköpun. 

 

Eftirlit og endurmat 

Umhverfisnefnd og aðrir starfsmenn skólans fylgjast stöðugt með þróun mála, en það er 

mikill vilji í hópnum til að ná settum markmiðum. Á fundum og starfsdögum eru starfmenn 

hvattir til að koma með tillögur til úrbóta og taka þátt í mótun stefnunnar, því með því að 

virkja alla, þá næst meiri árangur.  

Framtíðarmarkmið Heilsuleikskólans Háaleitis er að fara út í frekari og ítarlegri flokkun á 

sorpi og efla sjálfbærninám. Við ætlum að leggja áherslu á skilvirkari og sýnilegri flokkun, 

gróðursetningu trjáa (sem gefa aldin) og fjölbreyttri matjurtaræktun,  útbúa og/eða kaupa 

ræktunarkassa undir matjurtargarð og í matjurtargarðinn ætlum við að nota moltuna sem 

verður til við förgun á lífrænum úrgangi í moltukassann. Við ætlum að minnka matarsóun enn 

frekar og skoða hvort við gætum gert einhverskonar samanburðar tilraun í þeim anda. 

Frá því skólinn fór á Græna grein hafa vaknað ýmsar hugmyndir meðal kennara og nemenda. 

Ein hugmyndin var að safna saman í kassa öllum spilum, bókum og öðru fræðsluefni sem til 

er í leikskólanum með það fyrir augum að auðvelda kennurum að kenna umhverfismennt (sbr. 

verkefni á Fífuborg um Ellu endurvinnsludúkku) og gera umhverfisfræðsluna markvissari.  
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Önnur hugmynd var hætta að nota pappírsþurrkur til að þurrka hendur eftir salernisferðir og 

notast við margnota þvottastykki og handklæði, sem minnkar pappírsnotkun skólans enn 

frekar. 

Framtíðarverkefni  

 Ítarlegri flokkun á sorpi með mögulegu samstarfi við fyrirtæki og Reykjanesbæ. 

 Móta  umhverfisfræðslustefnu og virkja skólasamfélagið enn frekar. 

 Gróðursetja aldintré/-runna í nánasta umhverfi skólans. 

 Stækka og efla matjurtargarðinn. 

 Skipta út pappírsþurrkum fyrir handklæði, til að þurrka hendur eftir salernisferðir. 

Listinn er ekki tæmandi og við lítum svo á að hann sé lifandi plagg sem er í stöðugri þróun, í 

takt við áhugahvöt skólasamfélagsins. 

Umhverfissáttmáli  

Umhverfissáttmálinn er að sjálfsögðu í leikskólavafningi og kom ekki annað til greina en að 

leita í mannauð skólans með útfærslur á honum, niðurstaðan var því að saminn var texti af 

hugmyndaríkum kennurum  og nemendum og er hann sunginn við lagið „Gamli Nói“. Með 

þessu eiga allir mun auðveldara með að læra sáttmálann og muna eftir honum. 

Umhverfissáttmálinn 

Allir ganga, allir ganga 

frá rusl´á réttan stað. 

Setja niður plöntur, 

ganga vel um dótið. 

Ekki gleyma, ekki gleyma  

að hugs´um umhverfið 
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Lokaorð 

Verkefnið hefur gengið vonum framar og í raun gerðum við okkur ekki alveg grein fyrir 

hversu miklu við höfðum í raun áorkað fyrr en við gerð þessarar greinagerðar, þegar við 

settum upp hvað við höfum nákvæmlega verið að gera, en þá blasti fyrir okkur langur listi 

sem segir okkur að við erum komnar vel á veg í umhverfismennt. 

Það hefur margt áunnist og lærst á þessum tíma og það sem stendur kannski hvað mest uppúr, 

er moltugerðin okkar, en við vorum ákveðnar strax í upphafi að fara alla leið með að fara í 

moltugerð á staðnum og nýta í garðinn okkar. Moltukassarnir okkar eru stórir, það loftar vel 

um þá og eru þess eðlis, hvað varðar hönnun og staðsetningu að við getum nýtt allan lífrænan 

úrgang og þurfum engu að henda.  

Með komu moltukassanna í bakgarði leikskólans fórum við að taka eftir fleiri smáfuglum í 

kringum skólann. Við nánari eftirgrennslan komumst við að því að fuglarnir sækja í að fara í 

moltukassana til að ná sér í æti. Án þess að hafa ætlað okkur virðumst við hafa aukið fuglalíf í 

kringum skólann, sem hefur vakið hugmyndir um hvernig væri hægt að vinna frekar með 

þennan frábæra og óvænta ávinning. 

Það sem hefði mátt betur fara og reyndist okkur hvað erfiðast, var það hvernig við ættum að 

nálgast aðkomu nemenda í umhverfisnefndinni. En vegna þess hversu mikið rennsli á fólki er 

í gegnum Ásbrúarsvæðið, þá stoppa nemendur oft stutt við og erum við að taka á móti og 

kveðja nemendur í hverjum mánuði. En lendingin kom eftir miklar pælingar, ráðfærslur við 

aðra leikskóla og tilraunir, að funda með elstu nemendunum og ræða verkefnið og 

áherslurnar, spyrja spurninga og kanna þekkingu og áhuga og nýta okkur það í úrvinnslu 

verkefnisins.  

Sá árangur sem hefur nú þegar náðst hefur hvatt okkur áfram til að gera enn betur með það 

fyrir augum að auka umhverfisvitund nemenda, foreldra og starfsmanna, sem vonandi fylgir 

þeim svo inn í framtíðina og gerir þá að umhverfismeðvituðum einstaklingum sem eru 

reiðubúnir að taka þátt í verndun náttúrunnar. 
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Viðaukar 

 

Viðauki 1: Umhverfisgátlisti gerður 2010 

 

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 x Okkur vantar að setja/móta okkur stefnu í þessum lið 

2. Pappír er sparaður; x x Á sumum stöðum er hann sparaður á öðrum ekki 

* skjöl sem eru meira en ein síða eru prentuð á báðar hliðar blaðs, x x Stundum – kynna þetta fyrir öllum og setja upp leiðbeiningar fyrir 

starfsfólk, til að auðvelda þetta ferli, t.d. við prentara og 

ljósritunarvélar. 

* ljósritað er báðum megin á blöð, x x Þeir sem kunna – þarf að kenna öllum og útbúa leiðbeiningar 

* afgangs pappír er aðgengilegur þar sem verið er við vinnu, x x Hann er aðgengilegur inni á skrifstofu og stundum á listasmiðjunni- 

þarf að innleiða í allt húsið 

* afgangs pappír er notaður sem risspappír eða í föndur, x x Sama og fyrir ofan 

* umslög eru opnuð varlega, oft má nota þau aftur, x   

* tölvupóst er notaður til samskipta eins mikið og mögulegt er, x  Þetta má alltaf efla meira og meira 
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- innan skólans,  x Okkur finnst þetta ekki alveg eiga við okkur 

- á milli heimila og skóla, x x Þetta er nokkuð flott hjá okkur, en má kannski efla enn meir og kynna 

meir fyrir foreldrum 

* tauhandklæði eru notuð í stað pappírs þar sem mögulegt er,  x Við erum byrjaðar að hugsa þetta og búnar að útvega okkur notuð 

handklæði sem við klippum niður og ætlum börnunum að nota til að 

þurrka sér um hendurnar, en þurfum að útfæra þetta alla leið með 

uppsetningu og frágang í huga  

* tuskur eru notaðar í stað pappírs, svo sem eldhúspappírs, til að þurrka upp eða þrífa, x  Við teljum okkur vera að þessu  

* Systkinalisti yfir nemendur kemur í veg fyrir að bréf frá skólanum fari í mörgum 

eintökum inn á sama heimili. 

x x Þetta mætti alveg vera skipulagðara hjá okkur, við erum að gera þetta að einhverju 

leiti 

3. Rafhlöður eru sparaðar;    

* vasareiknar eru með sólarrafhlöðum,   Á ekki við 

* hlaðanlegar rafhlöður eru notaðar í stað einnota.  x Þetta mætti alveg skoða eins og fyrir klukkurnar í húsinu 

4. Mjólk og safi er keypt í stórum umbúðum;    

* fyrir starfsfólk,  x Mætti skoða 

* fyrir nemendur.  x -//- 

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

6. Aðeins eru notaðir fjölnota borðbúnaður og leirtau í skólanum. x   

7. Allir eru með sína merktu bolla til að draga úr uppþvotti.  x  

8. Fyllt er á tónerhylki í prenturum í stað þess að kaupa ný.  x Þurfum að kynna okkur hvort þetta sé hægt 
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9. Gert er við það sem bilar eða skemmist frekar en að kaupa nýtt. x x Þarf að vera markvissari viðgerðir 

10. Einnota hlutir, s.s. plastpokar í ruslafötur, eru ekki notaðir eða af ýtrustu 

sparsemi. 

 x Þurfum að skoða þetta betur 

 

Meðhöndlun á rusli 

 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Flokkunarstöð er í skólanum aðgengileg öllum. x x Bæta hana 

2. Allir sem að skólanum standa þekkja reglur skólans um flokkun á 

rusli; 

   

* nemendur,  x Þessu þarf að kippa í lag og kynna fyrir öllum 

* kennarar,  x -//- 

* skólastjórnendur, x  -//- 

* allt annað starfsfólk skólans,  x -//- 

* ræstingafólk,  x -//- 

* foreldrar.  x -//- 

3. Flokkað og sent til endurvinnslu er;    

* gæðapappír, X   
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* blandaður pappír, X   

* fernur, X   

* bylgjupappi, X   

* gosílát (dósir og flöskur), X   

* gler (krukkur o.fl.), X   

* málmar ( niðursuðudósir, sprittkertabotnar, málmafgangar),  X  

* rafmagnsvörur og tæki,  X  

* rafhlöður,  X  

* spilliefni (t.d. málningarafgangar), X x  

* flúrperur og sparperur (spilliefni),  X  

* föt og klæði, X   

* kertaafgangar.  X  

4. Lífrænir afgangar eru jarðgerðir, af nesti, úr eldhúsum og sag frá smíðastofu. x  Okkur vantar jarðgerðartunnu 
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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,      ? 

* uppþvottalögur, x X  

* handsápa,   ? 

* gólfbón,   ? 

* pappír,   ? 

* umslög,   ? 

* tölvur og skrifstofutæki,   ? 

* ísskápar (án KFK-efna, framleiddir eftir 1994)1,   ? 

* rafhlöður,  X  

* salernispappír, 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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* eldhúspappír, X   

* kaffisíur,   ? 

2. Aðeins eru notaðar rafhlöður án kadmíum og kvikasilfurs 

t.d. alkaline eða NiMH rafhlöður. 

  ? 

3. Gluggatjöld, og aðrir hlutir úr taui, eru úr efni sem má þvo. X   

4. Skriffæri og skrifstofuáhöld eru keypt af yfirvegun, 

helst; 

   

* ólakkaðir tréblýantar eða skrúfblýantar,  X  

* vatnsleysanlegt túss á pappír og töflur, X   

* vatnsleysanlegt lím,   ? 

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; 

   

* plastpokar,   ? 

* límband, bókaplast,   ? 

* plasthulstur, möppur,   ? 

                                                           
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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* glærur,   ? 

      * leir, kennaratyggjó.   ? 

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. 

  ? – eldhúsið þarf að vera vakandi yfir þessu  
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Umgengni og nánasta umhverfi 

 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Enginn er á útiskóm inni.  x Laga þetta 

2. Áhersla er lögð á að hafa heilsusamlegt umhverfi innan húss 

t.d. góða loftræstingu. 

x x Þurfum að bæta þetta og yfirfara, kenna fólki að lofta út á 

hverjum degi 

3. Öll hættuleg efni eru merkt á réttan hátt og geymd á 

öruggum stað (í ræstikompum, í náttúrustofu). 

x x Þarf að skoða betur 

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 Útvega skilti 

5. Reglulega er farið um skólalóðina;    

* rusl tínt af lóðinni og því komið í viðeigandi förgun,  x Skipuleggja daga 

* kannað hvort eitthvað er skemmt eða bilað og þá lagfært. x x Þarf að efla 

6. Á skólalóð er ekki notað skordýra- eða plöntueitur.   ? 

7. Leitast er við að hafa fjölbreytt umhverfi á skólalóð;    

* svæði með “landslagi” ekki síður en slétta velli, x   
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* 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  

* 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  Þurfum að skipuleggja og færa inn á lóðina okkar  

* 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 Er ekki viss um að þetta sé tímabært verkefni 

10. Skólinn tekur þátt í eða skipuleggur hreinsunardag 

hverfisins. 

 x  

11. Nemendur þekkja vernduð eða friðlýst svæði í nágrenninu  x  
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og taka þátt í verkefnum þar. 

 

Flutningar og ferðir 

 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Fólk er hvatt til að ganga/hjóla/koma í strætó í skólann;    

* nemendur,  x  

* kennarar og annað starfsfólk,  x  

* foreldrar.  x  

2. Þeir sem koma á bílum leitast við að samnýta bíla.  x  

3. Á skólalóðinni er aðstaða til að geyma hjól undir 

skyggni. 

x x Hér er hægt að geyma hjól undir skyggni, vantar kannski 

bara hjólagrind og móta okkur stefnu í þessu 

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  
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Orka og vatn 

 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Gluggatjöld eru;    

* dregin frá þegar bjart er til að nýta dagsbirtuna,  x x  

* en dregin fyrir þegar dimmt er og um nætur til einangrunar.  x Gætum skoðað þetta, einnig skoða með viðgerð á gardýnu og 

að fá aðra 3. hvíldina 

2. Notaðar eru sparperur í stað glópera. x x Á einhverjum stöðum 

3. Dregið er úr lýsingu þar sem hægt er t.d. með að fækka 

perum í ljósastæðum í lofti. 

x x Mætti alveg skoða þetta betur 

4. Ljós eru slökkt þar sem enginn er.  x Gera fólk meðvitaðara 

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 Bæta þetta  

8. Lækkað er á ofnum og slökkt á loftræstingu í öllum fríum. x x Bæta úr 

9. Fylgst er reglulega með rafmagnsnotkun í skólanum.  x  
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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 x Stundum, það þarf að þvo helst eftir hvern dag, en mættum 

samt skoða þetta betur, hvort hægt sé að koma þessu betur 

við. 

13. Vatn er ekki látið renna að óþörfu og strax gert við leka 

krana. 

 x  

14. Ef endurnýja þarf klósett er keypt vatnssparandi klósett.   ? 

15. Leitast er við að nýta vatn af þökum t.d. til að viðhalda 

tjörnum og votlendi á skólalóð. 

 x  
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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  

6. Nemendur fá markvissa útikennslu til að læra að þekkja og 

bera virðingu fyrir nánasta umhverfi skólans og hverfisins. 

 x Er ekki nógu markvisst 

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 Kynna staðsetninguna fyrir foreldrum og hengja meira upp 

9. Nemendur læra um pappír (og önnur efni).    

* hvernig pappír er framleiddur  x  

* hvernig sé hægt að spara pappír  x  
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* hvernig pappír er endurunninn x   

10. Nemendur fá þjálfun og leiðsögn í almenningsíþróttum og 

útivist; 

x   

* gönguferðum, x   

* hjólreiðum,   Á ekki við 

* ganga á skíðum   -//- 

* skauta (úti).   -//- 

11. Skólinn hvetur til sérstakra þemadaga í hverfinu, göngu-, 

hjólreiða-, útivistar- eða hreinsunardaga. 

 x Ekki nógu öflugar að fá foreldrana með okkur í lið 

 

 

Skrefin sjö að Grænfánanum 

 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Í skólanum starfar umhverfisnefnd. x x Ekki fullgild nefnd – vantar að hafa börnin með  

2. Í skólanum hefur staða umhverfismála verið metin. x   

3. Gerð hefur verið áætlun aðgerðir og markmið.  x  
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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 x Stálum frá Krók og eigum bara eftir að yfirfæra almennilega 

á okkur 
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Viðauki 2: Markmið að umhverfismennt, unnið 2011 

 

Umhverfismennt 
 
Við höfum sett saman markmið og leiðir sem hægt er að fara til að auka vitund og viðhorf starfsfólks og barna um 
mikilvægi þess að vernda og bera virðingu fyrir náttúru og umhverfi. 
  
 
Markmið: 
Að börn og starfsfólk læri að umgangast umhverfið og náttúruna af virðingu. 
Að minnka rusl sem fer frá okkur og minnka vatns- og orkunotkun.  
Farið sparlega með allt efni, það endurnýtt og endurunnið eins og kostur er.   
Flokka og skila til endurvinnslu eins og við á. 
Fræða bæði börn og starfsfólk um gagnsemi þess að endurvinna og nýta. 
 
Leiðir: 
 
Nýtni – til að spara auðlindir og minnka rusl 

-       Fara sparlega með allan pappír, kenna börnunum að nýta vel pappírinn, prenta báðu megin á pappírinn, nýta 
afgangspappír sem minnismiða, pappírsgerð, fara með dagblöð og annan afgangspappír í endurvinnslugám. 

- Tölvupóstur er notaður til samskipta eins mikið og mögulegt er bæði innan skólans og eins milli heimila og skóla. 
- Tuskur eru notaðar í stað pappírs, til að þurrka upp eða þrífa. 
- Tauhandklæði eru notuð í stað pappírs þar sem mögulegt er. 

 
Endurnýting 

-       Starfsfólk og börn hvött til að koma með hluti að heiman sem ekki er verið að nota og þeir nýttir í könnunarleik og 
hlutverkaleik, pappír er endurnýttur, umbúðir og annað sem fellur til í leikskólanum er nýtt í listasmiðju, kassar sem 
byggingarefni. 

 
Flokkun 

-       Sett eru í sérstaka kassa bylgjupappír, dagblaðapappír og annar pappír sem skilað er á viðeigandi staði til 
endurvinnslu.  

- einnig flokkum við mjólkurfernur, plast, gler og ál. 
- allur lífrænn úrgangur fer í sérstaka tunnur til urðunar. 

 
Vatns- og orkunotkun 

-      Slökkt á hitaskápum þegar þeir eru ekki í notkun, muna að slökkva ljós þar sem engin er og þegar það er óþarfi, 
hafa ofna rétt stillta, láta ekki vatn renna að óþörfu. 

- Dregin frá gluggatjöld þegar bjart er til að nýta dagsbirtuna. 
 
Umgengni og nánasta umhverfi 

- Áhersla er lögð á að hafa heilsusamlegt umhverfi innan húss t.d. góða loftræstingu. 
- Rusl tínt af lóðinni og því komið í viðeigandi förgun. 

 
 
 

Hreint land  
-       Ganga vel um garðinn okkar, tínum rusl sem við sjáum í gönguferðum, göngum vel um bæði inni og úti, komum       
       fram við náttúruna af virðingu og miðlum umhverfisvænni hugsun til hvors annars. 
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Viðauki 3: Umhverfisgátlisti gerður 2015 

 

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 X Kaupa trékörfur, nýta betur mjólkurkassa 

2. Pappír er sparaður;    

* skjöl sem eru meira en ein síða eru prentuð á báðar hliðar blaðs, X X Minna okkur betur á, góð flokkun og nýta bakhliðar 

* ljósritað er báðum megin á blöð, X X Sama hér og fyrir ofan. Hætta að prenta út matseðil á hverri deild, 

nota heimasíðu 

* 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  Mætti vera markvissara að nýta þau 

* tölvupóst er notaður til samskipta eins mikið og mögulegt er, X   

- innan skólans, X   

- á milli heimila og skóla, X   

* tauhandklæði eru notuð í stað pappírs þar sem mögulegt er, X X Við erum að gera þetta að hluta til, þurfum að auka þetta 
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* tuskur eru notaðar í stað pappírs, svo sem eldhúspappírs, til að 

þurrka upp eða þrífa, 

X X Minna okkur á og endurnýja fleiri tuskur 

* Systkinalisti yfir nemendur kemur í veg fyrir að bréf frá skólanum 

fari í mörgum eintökum inn á sama heimili. 

  Þetta á ekki við, þar sem við sendum aldrei útprentað heim með 

nemendum, heldur notum við tölvupóst. 

3. Rafhlöður eru sparaðar;    

* vasareiknar eru með sólarrafhlöðum, X   

* hlaðanlegar rafhlöður eru notaðar í stað einnota. X  Þar sem hægt er  

4. Mjólk og safi er keypt í stórum umbúðum;    

* fyrir starfsfólk, X   

* fyrir nemendur. X   

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

pokum eða pappír. 

X X Við eldum hér og þegar starfsmenn koma með nesti, þá þurfum við 

að skoða að hvetja til –boxa notkunar. 

6. Aðeins eru notaðir fjölnota borðbúnaður og leirtau í skólanum. X   

7. Allir eru með sína merktu bolla til að draga úr uppþvotti. X X Einhverjir búnir að merkja sér bolla, þurfum að skoða 

8. Fyllt er á tónerhylki í prenturum í stað þess að kaupa ný.  X Áfylling hefur reynst illa hjá öðrum af okkar skólum, svo við höfum 

ekki viljað prufa líka. 

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  Þurfum frekari flokkun, erum með lífrænt, pappír og almennt inni á 

deildum. 

2. Allir sem að skólanum standa þekkja reglur skólans um flokkun á 

rusli; 

   

* nemendur, X x Erum með stöðuga aðlögun á nemendum og þurfum því stöðugt að 

vera að kynna fyrir nýjum nemendum 

* kennarar, X   

* skólastjórnendur, X   

* húsvörður,   Á ekki við 

* allt annað starfsfólk skólans, X   

* ræstingafólk, X   

* foreldrar. X X Sama og með nemendurna 

3. Flokkað og sent til endurvinnslu er;    

* gæðapappír, X   
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* blandaður pappír, X   

* fernur, X   

* bylgjupappi, X   

* gosílát (dósir og flöskur), X   

* gler (krukkur o.fl.), X   

* málmar ( niðursuðudósir, sprittkertabotnar, málmafgangar), X   

* rafmagnsvörur og tæki, X   

* rafhlöður, X   

* spilliefni (t.d. málningarafgangar),   Á ekki við 

* flúrperur og sparperur (spilliefni),  X Þarf að skoða 

* föt og klæði, X   

* kertaafgangar. X   

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

smíðastofu. 

X   

    

 

Innkaup / rekstur – til að minnka mengun 
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 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Keyptar eru vörur og efni með viðurkenndum umhverfismerkjum;    

* gólfhreinsiefni,    X   

* uppþvottalögur, X   

* handsápa, X   

* gólfbón,   Þurfum að kynna okkur 

* pappír, X   

* umslög,   Þurfum að kynna okkur 

* tölvur og skrifstofutæki,   Þurfum að kynna okkur 

* ísskápar (án KFK-efna, framleiddir eftir 1994)3, X   

* rafhlöður, X   

* salernispappír, X   

* eldhúspappír, X   

* kaffisíur, X   

2. Aðeins eru notaðar rafhlöður án kadmíum og kvikasilfurs t.d. 

alkaline eða NiMH rafhlöður. 

X   

                                                           
3 

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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3. Gluggatjöld, og aðrir hlutir úr taui, eru úr efni sem má þvo. X   

4. Skriffæri og skrifstofuáhöld eru keypt af yfirvegun, helst;    

* ólakkaðir tréblýantar eða skrúfblýantar, x X Kaupum skrúfblýanta, en þurfum að skoða með hvort aðrir blýantar 

séu ólakkaðir 

* 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)4; 

  Þurfum að kynna okkur betur, höfum ekki verið að passa þetta, né 

kynna okkur, getur vel verið að við séum að þessu? 

* plastpokar,    

* límband, bókaplast,    

* plasthulstur, möppur,    

* glærur,    

      * leir, kennaratyggjó.    

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 X   

                                                           
4 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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stórum einingum. 

 

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;    

* rusl tínt af lóðinni og því komið í viðeigandi förgun, X   

* kannað hvort eitthvað er skemmt eða bilað og þá lagfært. X   

6. Á skólalóð er ekki notað skordýra- eða plöntueitur. X   

7. Leitast er við að hafa fjölbreytt umhverfi á skólalóð; X   
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* 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, 

  Á ekki við 

* 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.   Erum að rækta þau, en berin ekki farin að láta sjá sig 

8. Nemendur eigna sér uppáhaldsstað.  X  

9. Nemendur “taka flag í fóstur”.  X  

10. Skólinn tekur þátt í eða skipuleggur hreinsunardag hverfisins. x  Við skipuleggjum hreinsunardaga skólans, en ekki hverfisins, enda 

erfitt vegna staðsetningar 

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;    

* nemendur,  X Gert í kringum hjóladag skólans 

* kennarar og annað starfsfólk, x x Hvatning í kringum „hjólað í vinnuna“ en staðsetning skólans gerir það 

erfitt 

* foreldrar.  X  

2. Þeir sem koma á bílum leitast við að samnýta bíla.  X  

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 x Eldhúsið í góðum málum, mættum bæta smærri innkaup til skólans 

5. Keyptar eru íslenskar vörur eins og mögulegt er. x x Í eldhúsið er þetta passað, höfum ekki verið að gera markvisst, en 

gerum eitthvað af þessu 

6. Forðast er að kaupa vörur/matvæli sem hafa verið fluttar inn frá 

fjarlægum löndum. 

 X  
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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.   Þurfum að kynna okkur 

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  Þurfum að minna okkur á, þetta er að gleymast 

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  
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12. Þvotta- og uppþvottavélar eru fylltar áður en þær þvo. x   

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  Þurfum að skoða þetta 

15. Leitast er við að nýta vatn af þökum t.d. til að viðhalda tjörnum og 

votlendi á skólalóð. 

x   

    

 

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 Þurfum að bæta, þetta er ómarkvisst hjá okkur eins og er. 

4. Nýtt starfsfólk skólans fær strax kynningu á umhverfisstefnu skólans. X   

5. Umhverfismennt er samþætt skólanámskrá skólans í; x   

6. Nemendur fá markvissa útikennslu til að læra að þekkja og bera 

virðingu fyrir nánasta umhverfi skólans og hverfisins. 

x  Mætti gera mun meira af þessu, við förum í vettvangsferðir og elstu 

nemendur fara í útikennslu yfir veturinn. Á sumarönn er markviss 

lýðheilsu útikennsla 
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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 Erum með töfluna, þurfum að nýta hana í þessum tilgangi? En við 

notumst við tölvupósta til foreldra 

9. Nemendur læra um pappír (og önnur efni).    

* hvernig pappír er framleiddur X  Í gegnum verkefni 

* hvernig sé hægt að spara pappír X  Í gegnum verkefni 

* hvernig pappír er endurunninn x  Í gegnum verkefni 

10. Nemendur fá þjálfun og leiðsögn í almenningsíþróttum og útivist;    

* gönguferðum, X  Í vettvangsferðum (learning by doing) 

* hjólreiðum, X  Í útiveru (learning by doing) 

* ganga á skíðum  X Á ekki við 

* skauta (úti).  x Á ekki við 

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  Þurfum að virkja nemendur betur-barnafundir! 

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  Gera þessa vinnu sýnilegri 

5. Nemendur fá fræðslu um umhverfismál. X   

6. Skólinn kynnir stefnu sína út á við og fær aðra með. X  Þurfum að gera mun meira af þessu 

7. Skólinn hefur sett sér umhverfissáttmála. x   
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Viðauki 4: Fundargerð 5.mars 2015 

5. mars 2015 

 

Fundargerð – umhverfis- og grænfánateymi 

Mætt eru:  

 Þóra Sigrún Hjaltadóttir  

 Katrín Lilja Hraunfjörð 

 Björk Birgisdóttir 

 Heiða Mjöll Gunnarsdóttir  

 

Verkefni fundar er að klára umhverfismat 

Tillögur: 

 Hætta að prenta út matseðla inn á deildum 

 athuga með að prenta á báðar hliðar á blöðum 

 passa umslög, hægt að nýta í starfinu  

 Björk gætir þess að það séu handklæði á salernum inni í listasmiðju 

 Þvottastykki til að þurrka hendur inni á deildum, hugmyndasamkeppni um bestu 

lausina 

 passa betur upp á flokkun á tuskum, grænt listasmiðja, blár eldhús, gulur deildar, 

rauður sótthreinsa 

 markvisst taka upp rusl á lóð 

 kaupa bókina hennar Rakelar Garðarsdóttur um nýtingu á mat. 

 

Úrgangur – rusl 

 Endurvinna allan lífrænan úrgang 

 Flokka allt sorp 

o endurnýta 

o endurvinna 

o  í endurvinnslu 

 Minnka matarsóun 

 Fjölnota pokar til innkaupa 

 

Þóra gerir drög að aðgerðaráætlun og sendir á alla og gefur nefndarmönnum tækifæri á að koma 

með athugasemdir. 
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Viðauki 5: Fundargerð 24.mars 2015 

Grænafánateymisfundur 24. mars kl 14:00 – 15:00 

 

Mætt eru: Guðrún, Katrín, Ragnar og Björk 

 

Guðrún gerir auglýsingar fyrir hugmyndasamkeppnina um bestu lausnina fyrir taustykkin inn á 

deildum fyrir nemendurna til að þurrka sér um hendurnar eftir salernisferðir. 

Björk ætlar að tala við sundlaugina og hótelin til að athuga hvort að það séu til handklæði sem þeir 

geta gefið okkur og við klippt niður og notað í þvottastykki fyrir nemendur. 

Ragnar ætlar að athuga í vor hvort við getum fengið handklæði sem nemendur hafa skilið eftir í 

Akurskóla í sama tilgangi. 

Ákveðið var að minnsta fatan hentaði best inn í starfsmannarýmið undir lífrænt rusl. 

Í samráði við matráð var ákveðið að miðfatan hentaði best inn í eldhús. 

Upp komu umræður um pappír sem við höfum verið að fá gefins, hversu oft við séum að fá hann og 

hvort það aðhyllist umhverfisstefnunni okkar að fá þennan pappír. Við komumst að þeirri niðurstöðu 

að svo væri. Við værum að endurvinna pappír sem prentsmiðjurnar mundu annars henda. 

Katrín ætlar að ræða við deildarstjóra um að hætta að prenta út matseðla inn á deildum og segja 

þeim að benda foreldrum á heimasíðuna. 

Athuga með fundarboð, fundarmenn voru ekki allir á því að hafa fengið boð um að mæta á þennan 

fund. 
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Viðauki 6: Barnafundur 8.júní 2015 

 
Umræður við börnin um flokkum 8. júní 2015 
 
Kennari: Þið vitið er það ekki að við höfum verið að flokka ruslið okkar? 
Börn: jú 
K: Getið þið sagt mér hvað er rusl? 
B: hýðið af appelsínum 
K: Setjum við það í ruslið? 
B: já 
K: Setjum við það í almennaruslið? 
B: Já 
K: Setjum við það ekki í lífrænaruslið? 
B: jú 
K: Setjum við ekki lífrænaruslið okkar út í moltuna? 
B: jú fyrir fuglana 
K: en hvað setjum við ekki i endurvinnsluföturnar okkar? 
B: ost 
K: Setjum við ostinn í ruslið? 
B:Neii 
B:já 
K: Ef við borðum ekki ostinn okkar, hvert eigum við að setja hann? Í hvaða rusl setjum við hann? 
B: í matarruslið 
K: Ef við erum með eitthvað plast, hvert setjum við það? 
B: Í plastgáminn 
B: venjulegt rusl 
B: við setjum banana í ávaxtatunnuna 
K: Hvað setjum við í ruslið okkar þarna hjá vaskinum? 
B: Bara alls konar 
K: Hvert setjum við pappírinn? 
B: þangað 
K: Nei erum við ekki með sérstakan kassa undir pappírinn? 
B: nei 
B: Jú 
K: Getur einhver farið fyrir mig og náði í kassann undir pappírinn? 
B: já ég skal! 
K: Hafið þið ekki séð þennan kassa áður? 
B: jú 
B: Ég hef sjáið hann. 
K: og hvað setjum við í þennan kassa? 
B: pappír 
K: Allur pappír sem við getum ekki teiknað á aftur fer í þennan kassa. 
B: hvað þýðir þetta merki? (bendir á endurvinnslumerkið á kassanum) 
K: Þetta þýðir að við ætlum að endurvinna pappírinn sem við setjum í kassann. 
B: Af hverju eru þessi blöð í kassanum? 
K: Því þetta eru blöð sem við getum ekki notað meira. 
K: En krakkar hvað getum við gert til að hugsa betur um umhverfið okkar? 
B: Þetta er erfið spurning 
K: Já þetta er svolítið erfið spurning. Er eitthvað sem við í leikskólanum getum gert til að passa betur 
upp á náttúruna okkar? 
B: að ganga frá því 
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K: ganga frá hverju? 
B: ummm ruslinu 
K: Já setja það á réttan stað? 
B: já 
K: er eitthvað fleira sem við getum gert? Getum við tekið upp ruslið sem við sjáum þegar við förum í 
gönguferð? 
B:já 
B: nei 
K: Erum við þá að hugsa um umhverfið okkar ef við tökum upp ruslið sem við sjáum? 
B:já 
K: Erum við að hugsa um umhverfið okkar ef við hendum rusli út um gluggann á bílnum okkar? 
B:nei það er sóðalegt 
B: ég sá á gamla leikskólanum mínum krakkar hentu steini í gluggann á bílnum og hann brotnaði. 
K: Er maður að hugsa um umhverfið ef við erum að skemma hluti sem við sjáum? 
B: nei 
K: erum við að hugsa um umhverfið okkar þegar við erum að búa til moltuna okkar? 
B: já 
K: Alveg rétt hjá ykkur, með því að setja matarleifarnar í moltuna okkar erum við að gefa fuglunum að 
borða og að búa til næringu fyrir matjurtargarðinn okkar 
B: já hún breytist í mold. 
K: Ef við ætlum að búa til umhverfisreglur fyrir okkur, hvernig eiga þær að vera? Hvað mundum við 
segja í þessum umhverfisreglum? 
B: Já að ganga frá ruslinu á réttan stað 
K: eruð þið með fleiri hugmyndir? 
B: já ekki henda tyggjói á gangstéttina og götuna 
K: Hvað verður um tyggjóið ef það fer á gangstéttina? 
B: Þá kemur löggan. 
K: Nei löggan kemur ekki, en verður það ekki bara að klessu og er fast? 
B: Setja niður plöntur 
K: Alveg rétt, setja niður plöntur 
B: og kartöflur 
K: Er þið með fleiri reglur handa okkur? 
B:  Já taka til hjá sér þegar allt er í drasli. Sko taka til og setja á sinn stað 
K: Já flott því ef við gerum það alltaf þá vitum við hvaða dót við eigum og förum ekki að kaupa nýtt 
dót. Dettur ykkur eitthvað fleira í hug? 
B: já ekki henda rusli út í náttúruna 
B: Við eigum að henda því sem við viljum ekki borða 
K: Hvert eigum við að henda því? 
B: í matarruslið 
B: Ég er með hugmynd, ekki stela úr búð 
K: Erum við að hugsa um umhverfið með því að stela ekki úr búðinni? 
B: nei 
K: Það sagði einhver áðan að það mætti ekki brjóta rúðu. Getum við sagt að það megi ekki skemma 
dót sem við eða aðrir eigum? 
B:  Já ekki skemma dót 
K: já og kannski ekki skemma náttúruna? 
B: Já 
K: Eigum við kannski að segja að við eigum að ganga vel um eigur okkar og annarra? 
B: já 
K: Því ef við göngum vel um þá erum við ekki að skemma dótið okkar eða dót annarra og ekki heldur 
að skemma náttúruna okkar. 
B: Ég er með hugmynd, ekki týna blómin 
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K: Af hverju má ekki týna þau? 
B: því þau eru að vaxa 
B: það má bara taka þau þegar þau eru búin að vaxa 
K: Á ég að segja ykkur hvers vegna það má ekki týna öll blómin sem við sjáum? 
B: já 
K: Vegna þess að þá ná blómin ekki að fjölga sér (Kennari útskýrir fyrir börnunum um býflugurnar og 
blómin) 
K: Takk fyrir að vera svona dugleg í dag að ræða við mig um hvernig við getum hugsað betur um 
náttúruna okkar. 
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Viðauki 7: Fundargerð frá barnafundi 12.6.2015 

blahfæahgæa 
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Viðauki 8: Samanburðartölur á sorpþyngd skólans 

 

2014 
 

2015 

  
Almennt 
sorp/kg 

Lífrænn 
úrg./kg 

Endur- 
vinnsla/k

g 
 

  
Almennt 
sorp/kg 

Lífrænn 
úrg./kg 

Endur- 
vinnsla/k

g 

janúar 350 170   
 

janúar 210 0 0 

febrúar 240 120   
 

febrúar 190   20 

mars 200 130   
 

mars 270   30 

apríl 270 220   
 

apríl 230   40 

maí 240 260   
 

maí 160   50 

júní 220 220   
 

júní       

júlí 100 60   
 

júlí       

ágúst 190     
 

ágúst       

september 160     
 

september       

október 180     
 

október       

nóvember 230     
 

nóvember       

desember 140     
 

desember       

alls 2520 1180   
 

alls  1060 0 140 

meðaltal á 
mánuði 210 169   

 

meðaltal á 
mánuði 212 0 28 

 


