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Inngangur 

Heilsuleikskólinn Krókur er sjálfstætt starfandi skóli rekinn af Skólum ehf. með þjónustusamning 

við Grindavíkurbæ. Leikskólinn fékk sinn fyrsta Grænfána í október 2008 og er þetta því í fjórða 

sinn sem við sækjum um fánann. Leiðarljós leikskólans er „Heilbrigð sál í hraustum líkama“ sem 

vísar í andlega, félagslega og líkamlega velferð með markvissri heilsueflingu í öllu 

skólasamfélaginu. Lögð er áhersla á að byggja upp hæfni starfsfólks og nemenda til að velja 

heilsusamlegt líferni, jákvæð og uppbyggjandi samskipti, ábyrga náttúruvernd, jafnrétti og lýðræði. 

Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem lúta að 

samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags. Mikilvægt er að börn þrói 

með sér vitund og virðingu fyrir umhverfi sínu og geri sér grein fyrir því hvernig þau geta stuðlað 

að sjálfbærri þróun í nútíð og framtíð (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Umhverfisvernd er samfélagslegt verkefni þar sem allir þurfa að taka þátt. Nauðsynlegt er að við 

leggjumst öll á eitt og breytum lífsháttum og neyslumynstri okkar til þess að bæta lífsgæði okkar 

allra á jörðinni til framtíðar. Í umhverfissáttmála skólans kemur fram að í leikskólanum er stuðlað 

að virðingu barnanna fyrir náttúrunni og náttúruvernd og þeim séð fyrir fjölbreyttum 

möguleikum á að kynnast hringrásum og fyrirbærum í náttúrunni, auðlindum hennar og nýtingu. 

Þau læra um moltugerð, ræktun og umhirðu matjurta og að njóta náttúrunnar í hvívetna. 

Hér á eftir verður rakið hvernig skólinn hefur unnið að markmiðum sínum síðustu ár, með það 

að markmiði að fá að halda áfram að flagga Grænfánanum og leggja okkur fram um að innleiða 

umhverfisvernd í skólanum og samfélaginu í heild. 
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Umhverfisnefnd 

Í umhverfisnefnd eru starfsmenn af sem flestum starfsstöðvum til að dreifa þekkingu um húsið. Í 

nefndinni eru, aðstoðarleikskólastjóri, tveir kennarar, starfsmaður í eldhúsi og fagstjóri í 

listasmiðju. Nefndin hefur fundað tvisvar sinnum á önn og eru fundirnir inn í starfsáætlun hvers 

skólaárs. Unnið er að endurmati á umhverfismarkmiðum og að stefnumótun í umhverfismálum 

skólans og skiptast verkefnin niður á fulltrúa og sett í ferli. Fundunum er stjórnað af 

aðstoðarleikskólastjóra og kennari ritar. Aðstoðarleikskólastjóri er tengiliður fyrir hönd 

leikskólans í stjórn foreldrafélagsins og sér um að koma til þeirra upplýsingum þegar við á og 

hvetja þau til að taka umhverfisvænar ákvarðanir í sínum störfum.  

Umhverfisnefnd barna 

Í umhverfisnefnd barna sitja börnin í tveimur elstu árgöngum skólans ásamt tveimur kennurum. 

Hver árgangur hittist tvisvar á önn og eru fundirnir settir inn á starfsáætlun skólaársins. Á 

fundunum er unnið eftir ákveðinni fundaáætlun og eru tekin fyrir fjögur ákveðin þemu yfir 

skólaárið; orka og umhverfismerkingar, moltun/endurvinnsla, ræktun og Grænfáninn. Auk þess 

sem leitað er eftir hugmyndum að umhverfisvernd hjá börnunum. ( Fylgiskjal 1).  

Mat á stöðu umhverfismála 

Á umhverfisfundum eru umhverfismál metin jafn óðum og tillögur að úrbótum ræddar og settar í 

ferli. Unnið er eftir verkefnaáætlun sem er ákveðin fyrir hvert skólaár. Í verkefnaáætlun er farið 

yfir verkefni, þau endurmetin og næstu skref ákveðin. Umhverfisgátlistinn hefur verið lagður fyrir 

einu sinni síðan febrúar 2013. Allir starfsmenn taka þátt í matinu og hefur það verðið gert á þann 

hátt að litlir hópar hafa verið myndaðir sem ræða saman og koma sér saman um niðurstöðu. 

Þannig myndast samræða sem er mjög fræðandi og leiðir til þróunar. Gátlistinn er mjög gott tæki 

til að meta stöðu umhverfismála í skólanum og einnig til að fræða starfsfólk um markmið 

Grænfánaverkefnisins og almennt um umhverfisvernd (Fylgiskjal 2). 

Hér á eftir má sjá þá þætti úr umhverfisgátlistanum sem settir voru í ferli 2013 og framgang þeirra 

og niðurstöður frá því 2015 og þætti sem áætlað er að setja í ferli. 

 

Umhverfisgátlisti 2013 

Eftir matið 2013 fóru eftirfarandi þættir í ferli:  

o vera enn duglegri í að prenta og ljósrita á báðar hliðar og nota afgangsblöð 

 gengur  vel 

o hlaðanlegar rafhlöður notaðar í meira mæli t.d. í klukkur  

 endurhlaðanlegar rafhlöður notaðar eins og kostur er 

o hvetja starfsfólk til að koma með nesti í boxum 

 þeir sem koma með nesti koma flestir með box 
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o skoða hvernig hægt er að merkja bolla 

 prófað en gekk ekki vel, þarf að finna nýja leið 

o viðhalda þekkingu á flokkun 

 Gengur vel 

o skoða hvort gámastöðin hjá okkur tekur við gleri 

 já hún tekur við gleri 

o vera vakandi fyrir umhverfismerkjum en þau virðast vera á flestum vörum sem keyptar 

eru inn fyrir skólann 

 gengur vel 

o eldhús endurmeti pantanir og skoði stærð umbúða 

 búið að yfirfara innkaup 

o skoða með garðyrkjufræðingi hvort hægt er að planta náttúrulegum plöntum úr 

nágrenninu á skólalóðina 

 ekki er mikið af heppilegum plöntum í umhverfinu sem passa með gróðrinum 

sem fyrir er 

o  að útbúa fuglahús á skólalóðina 

 komin fuglahús á skólalóðina 

o ákveðið að fara í samstarf við skógræktarfélag Grindavíkur og fá flag í fóstur sem er hluti 

af skjólbelti sem á að fara að planta sunnan við Suðurstrandaveg 

 búið er að fara og planta 200 plöntum 

o skoða hvort það borgi sig að draga gluggatjöld fyrir á nóttunni 

 ákveðið að draga ekki niður gluggatjöld á nóttinni 

o ákveðið að eldhúsið láti renna vatn í brúsa síðdegis og kæla fyrir fyrstu notkun að morgni 

þar sem kalda vatnið er lengi að kólna 

 skoða aðrar leiðir í samstarfi við eldhúsið 

o ákveðið að setja verkefnastjóra yfir rafmagns- og vatnsnotkun 

 verkefnastjóri var settur yfir rafmagnsnotkun og hélt skrá yfir notkun á ákveðnu 

tímabili 

o skoða hvað aðrir eru að gera varðandi vatnssöfnun af þökum 

 skoðuðum hvað aðrir eru að gera og fundum ekkert sem hentaði okkur 

o fræða kennara reglulega um mikilvægi þess að: Vera ávallt meðvitaður um það mikilvæga 

verkefni okkar að fræða börnin í leikskólanum um umhverfisvernd 

 Gert í gegnum verkefni og viðburði sem umhverfisnefnd sér um 

Umhverfisgátlisti 2015   

o halda áfram að koma hlaðanlegum rafhlöðum í nokun t.d. klukkur  

o finna nýja leið til að draga úr bolla notkun starfsmanna 

o auka fræðslu til foreldra um meðhöndlun á rusli 

o kanna innihald á öllu plasti sem keypt er inn 

o skoða pöntun á blýöntum, athuga með ólakkaða blýanta 

o stækka götin á fuglahúsunum 

o setja merkingar sem minna á að slökkva ljósin 

o hvetja starfsfólk til að samnýta bíla  

o hvetja starfsfólk að fylla á vatnsbrúsa í lok dags og setja í kæli 
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o halda áfram að fræða um mikilvægi umhverfisverndar 

 

Áætlun um aðgerðir og markmið 

Markmiðin sem við settum okkur tengdust stefnu skólans, sem er heilsuleikskóli og var ákveðið 

haustið 2013 að halda áfram með þemað lýðheilsa með áherslu á að bæta enn frekar útinám. 

Heilsustefnan og umhverfisstefnan eiga vel saman og tengjast grunnþáttunum heilbrigði og 

velferð og sjálfbærni.  

Markmiðin voru ákveðin af umhverfisnefnd. Hér á eftir koma markmiðin og aðgerðir til að ná 

þeim. 

Að efla lýðheilsu í leikskólasamfélaginu  

Til að efla lýðheilsu hefur skólinn  á síðasta ári verið að þróa núvitund og hugleiðslu í daglegu 

starfi skólans. Hugleiðsla veitir okkur innri frið og stöðugleika til þess að takast á við daglegt 

amstur. Stuttar hugleiðsluæfingar eru stundaðar daglega í skólanum  bæði  úti og inni. Við höfum 

notað hugleiðsluskálar sem við fengum að gjöf í haust frá foreldrafélagi leikskólans. Starfsfólk 

leikskólans fór á námskeið um það hvernig hægt er að vinna með núvitund með börnum. 

Að leggja áherslu á holla næringu og stuðla að heilbrigðum matarvenjum 

Unnum að gerð næringarstefnu með næringarfræðingi og lýðheilsufræðingi Skóla. 

Næringarstefnan er í takti við opinberar ráðleggingar um mataræði og næringarefni. Fjölbreytni í 

fæðuvali er í hávegum höfð auk þess sem mikil áhersla er lögð á að elda allan mat frá grunni.  

Með fjölbreytni að leiðarljósi er passað upp á að ráðlögðum dagskammti (RDS) fyrir hvert og eitt 

vítamín og steinefni sé náð og stuðlar fjölbreytnin um leið að heilbrigðum matarvenjum barnanna 

til framtíðar. Næringarstefnan er aðgengileg á heimasíðu skólans. 

Að efla enn frekar útinám með áherslu á útiveru, hreyfingu og umhverfisvernd 

Vorið 2014 var sett á laggirnar verkefni fyrir elsta árgang leikskólans þar sem börnin dvelja stóran 

hluta af deginum úti í náttúrunni. 2 kennarar fara í þessara ferðir með börnunum tvisvar til 

þrisvar sinnum í viku í júní og ágúst. Hópurinn fer af stað um kl: 9:00 og kemur til baka í skólann 

um kl:15:00.  Keyptur var vagn sem börnin ásamt kennara draga á eftir sér og í honum er vatn, 

ávextir og hádegismatur. Hópurinn ákveður í sameiningu hvert á að fara í hvert skipti, en oftast er 

farið í fjöruna eða Selskóg og fara börnin gangandi, um 3 km hvor leið. Unnið var áfram með 

ævintýraferðir yfir vetrartímann þar sem yngri börnin fara í stuttar ferðir tvisvar í mánuði og á 

eldri deildum er boðið uppá útinám í vali tvisvar í viku.  

Að auðga leikumhverfi barnanna með áherslu á náttúrulegan og endurnýtanlegan efnivið 

Leitað var til foreldrafélag leikskólans um hugmyndir um hvernig hægt væri að auðga leiksvæði 

barnanna með sem minnstum tilkostnaði og hvort að handlagnir foreldrar gætu rétt fram 

hjálparhönd. Foreldrafélagið tók vel í verkefnið og tók að sér að kanna með leyfi fyrir því að 

útbúa leiktæki á lóðinni úr endurnýtanlegum efnivið. Þetta markmið hefur ekki náðst en er enn á 

dagskrá.  
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Að vernda náttúruna í heild sinni með því að bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og 
notkun á vatni og orku 

Við lítum á þetta markmið sem eilífðarverkefni og setjum þessa þætti reglulega á dagskrá og 

einnig sem efni á fundum og starfsdögum til fræðslu fyrir starfsfólk. 
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Eftirlit og endurmat 

Til að skólinn nái settum markmiðum eru málefni sem tengjast Grænfánanum rædd á 

umhverfisnefndarfundum og sett í ferli. Á fundunum er farið yfir verkefnaáætlun skólaársins, 

verkefni og viðburðir ákveðin, markmið sett, farið yfir leiðir og á vorin er gert endurmat og næstu 

skref ákveðin. Einnig er ákveðið hverjir bera ábyrgð á verkefnum (Fylgiskjal 3). Þar sem margir 

þættir í starfsháttum skólans tengjast markmiðum okkar um lýðheilsu og útinámi hafa önnur 

teymi innan skólans einnig tekið þá þætti sem þeim viðkoma fyrir og sett í ferli s.s. Rósemd og 

umhyggju teymi (lífsleikni) og Heilsueflingarteymi. Einnig er Umhverfisgátlistinn gott tæki til að 

hafa eftirlit með stöðu mála innan skólans. Á síðasta tímabili var listinn lagður fyrir starfsfólk 

vorið 2015. 

Fræðsla/Verkefni 

Fræðslan hefur aðallega farið fram í gegnum hin ýmsu verkefni sem skólinn hefur sett á laggirnar 

þar sem markmiðið er að börnin læri með því að taka þátt. Þar sem þemað var lýðheilsa var leitast 

við að tengja heilsustefnuna og umhverfisstefnuna saman með hreyfingu, næringu, sköpun og 

umhverfisvernd.  

Á umhverfisfundum barna voru ýmis málefni tekin fyrir og rædd eins og t.d. fyrir hvað 

Grænfáninn og táknin í honum standa,  hvað er náttúra og hvernig  verndum við hana o.s.frv.. 

Hér á eftir má sjá ýmis verkefni sem hafa verið sett á laggirnar og viðburði skólans.   

Verkefni   

o Ræktun 

o Börnin fræðast um  hvernig við getum ræktað okkar eigið grænmeti og læra um 

ferlið frá fræi til uppskeru.  Þau rækta matjurtir á sumrin í matjurtagarði skólans, 

rækta grænmeti af fræi inni á deildum, rækta kartöflur í garði rétt hjá gámasvæði.  

o Moltugerð 

o Börnin  læra að endurnýta þann lífræna úrgang sem frá okkur fer, allt nema kjöt 

og fisk. Þau taka þátt í að fara með úrgang í moltuna,  hræra í moltunni og losa 

tunnurnar þegar moltan er tilbúin. 

o Vissir þú?- áróðursmiðar 

o Að ýta undir ábyrgðarfyllri ákvarðanir í lífinu. Setja upp miða 1 x í mánuði í 

fataklefana þar sem fram koma staðreyndir um umhverfisvernd. 

o Fugl mánaðarins 

o Að börn og starfsfólk þekki og fræðist um helstu fugla í okkar umhverfi. 

o Skipulagðir íþróttaleikir í útiveru 

o Börnin hafa fengið að velja sér að fara á útiverutímanum yfir á íþróttasvæðið í 

leiki með fagstjóra í íþróttum. 

o Útinám/Ævintýraferðir  

o Á eldri deildum er útinám í vali yfir veturinn en á sumrin er farið í lengri ferðir 

með elsta árgang skólans. Á yngri deildum fara börnin í litlum hópum í stuttar 

útinámsferðir.   
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o Kyrrðarstundir 

o Í kyrrðarstundum er lögð áhersla á að skapa innri ró ásamt því að efla sjálfstraust 

og sjálfsmynd barnanna með því að kenna jógaæfingar, nuddleiki, slökun og 

öndun. Einnig var lögð áhersla á að kenna börnunum að hugsa fallega til hvers 

annars og tjá þær tilfinningar. Frá byrjun maí til septemberloka færast 

kyrrðarstundir út, börnin læra að umgangast og njóta náttúrunnar og um leið efla 

umhverfisvitund þeirra 

o Fuglahús 

o Börnin smíðuðu ásamt Önnu Sigríði Sigurjónsdóttur myndhöggvara fuglahús sem 

síðan voru sett upp á skólalóðinni.  

o Hvað finnum við undir fótunum okkar? 

o Samstarfsverkefni í gegnum eTwinning með leikskólanum Böle sem er í Piteá í 

Svíþjóð. Verkefnið gekk út á að börnin yrðu meðvitaðri um eigin náttúru og hvað 

sé að finna í henni og miðla þeirra upplifun til Svíþjóðar í myndum og orðum og 

þau miðluðu til okkar þeirra upplifun og hugmyndum. 

o Skúlptúra 

o Þróunarverkefnið Skúlptúra sem var styrkt af Menningarsjóði Suðurnesja. 

Samvinnuverkefni milli skólans og myndhöggvarans Önnu Sigríðar 

Sigurjónsdóttur. Markmið verkefnisins var að börnin fengju innsýn í störf 

listamannsins með því að nota öll skynfæri sín úti í náttúrunni og vinna með 

sköpunarkraftinn á öllum sviðum með opnum huga. Verkefnið var að mestu leyti 

unnið úti í náttúrinni og börnin hvött til að nota öll þau efni sem finnast til að 

skapa það sem hugurinn girnist. Í náttúrunni opnast oft fyrir flæði og 

sköpunarkraft og voru börnin hvött til að nota öll skynfæri sín með því að finna, 

hlusta, snerta, ganga berfætt, smakka og vaða í sjónum. Þau notuðu sjónauka til að 

skoða fuglalífið, skýin, fjöllin og ýmislegt annað sem listamaður nýtir í sköpun 

sína. Síðan unnu börnin skúlptúra úr því sem náttúran gaf með aðstoð 

listamannsins.  

o Flokkun 

o Fjölguðum flokkunarstöðvum og bættum við stöð hjá yngri deildum leikskólans. 

o Hreinsiefni/ræsting 

o Búið er að minnka magn þeirra hreinsiefna sem notuð eru við ræstingu. Settir 

voru upp skammtarar sem skammta ræstiefnin og einnig eru nú notaðir 

trefjaklútar og vatn við  ræstingu sem áður var notað ræstiefni. Allar ræstingavörur 

eru umhverfisvænar.  

o Ruslatunnur 

o Búið að fækka ruslatunnum fyrir almennt sorp úr þremur í tvær. Erum komin 

með tvo  græna endurvinnslugáma.  

Viðburðir 

o  Dagur íslenskrar náttúru 

o Börn ásamt starfsfólki og foreldrum gróðursettu um 200 trjáplöntum í skjólbelti í 

samvinnu við Skógræktarfélag Grindavíkur í Hópsheiði sem er á milli bæjarins og 

Suðurstrandarvegar.  
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Moltutunnur losaðar og dreift á gróðurlaust svæði fyrir utan leikskólalóðina. 

Börnin plöntuðu síðan nokkrum græðlingum í þetta svæði 

o Gróðursetning í Selskólgi í samstarfi við skógræktarfélag Grindavíkur 

o Börnin dvelja dagstund í skóginum við leik og störf. Gróðursetja plöntur, tína 

köngla og leika sér frjálst í skóginum. Svo er grillað og börnin borða úti. 

o Fjöruferð 

o Börnin dvelja dagstund í fjörunni við leik. Þau leita að kröbbum, vaða í sjónum og 

leika með vatn, sand og steina. Þau hafa með sér nesti og borða hádegismat úti. 

o Íþróttadagurinn  

o Haldinn í júní og byrjar með víðavangshlaupi og svo eru ýmsar stöðvar í boði á 

útisvæði með hreyfingu og sköpun. 

o Dagur umhverfisins 

o Börn og kennarar hreinsuðu rusl af skólalóðinni og fyrir utan. 
o Alþjóðadagur hreyfingar 

o Börnin fóru út í stofnanir í samfélaginu og buðu nemendum, starfsfólki og 

viðskiptavinum upp á hreyfingu. 

o Hreyfivika/Move week 

o Tilgangur hennar er að hvetja til virkrar hreyfingar og þátttöku í íþróttum og tóku 

börn og starfsfólk virkan þátt í þessari viku um allan bæ.  

o Grænn apríl 

o Tókum þátt í grænum apríl með því að einblína á umhverfismennt. Sendum út 

hvatningu til kennara og foreldra um að reyna að hafa bílastæðin tóm á 

miðvikudögum í apríl með því að ganga eða hjóla í leikskólann. 

o Rafmagnslaus dagur 

o Að gera okkur öll meðvitaðri um mikilvægi rafmagns og spara orku. Slökkt á 

flestum raftækjum og öllum ljósum í einn dag og börnin velta fyrir sér hvaða tæki 

nota rafmagn. Lesið er á rafmagnsmæla í upphafi og lok dags. 
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Kynning á stefnunni 

Eitt af markmiðum okkar er að hafa áhrif út í samfélagið og hefur það tekist vel. Heimasíða 

skólans og Grindavíkurbæjar hefur verið notuð til að koma fréttum um hin ýmsu 

umhverfisverkefni á framfæri og leggjum við okkur fram um að koma markmiðum Grænfánans 

og Aðalnámskrár leikskóla að í öllum fréttum. Það er mjög mikilvægt til að kynna þá fræðslu sem 

fram fer og er samfélagið orðið mjög meðvitað um að við erum Grænfánaskóli. Skólinn kynnti 

Skúlptúraverkefnið sitt í Menningarviku Grindavíkurbæjar í mars 2014 þar sem nemendur og 

kennarar settu upp sýningu  í húsnæði Landsbankans í Verslunarmiðstöðinni.  Sýningin Skúlptúra 

á Króki sýndi listaverk barnanna og ljósmyndir á skjávarpa af ferli verkefnisins. Einnig kynnti 

skólinn verkefnið á ráðstefnu 14. ágúst 2014 sem Samtök áhugafólks um skólaþróun héldu í 

Smáraskóla í Kópavogi. Í mars 2015, Menningarviku Grindavíkur kynnti skólinn eTwinning 

verkefnið „hvað finnum við undir fótum okkar“ í máli og myndum í húsnæði Landsbankans í 

Verslunarmiðstöðinni fyrir gesti og gangandi.  
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Umhverfissáttmáli Heilsuleikskólans Króks 

Umhverfismál og verndun náttúrunnar eru mikilvæg í nútíma samfélagi því við eigum bara eina 

jörð og verðum að ganga vel um hana. Með umhverfisstefnunni okkar viljum við sýna gott 

fordæmi og kenna börnunum að þau geta haft jákvæð áhrif á umhverfi sitt. Þannig munum við 

hafa áhrif á að komandi kynslóðir læri að umgangast náttúruna af virðingu.  

Mikilvægt er að börn upplifi náttúruna af eigin raun og læri að njóta hennar sér til yndisauka.  Í 

leikskólanum er stuðlað að virðingu barnanna fyrir náttúrunni og náttúruvernd og þeim séð fyrir 

fjölbreyttum möguleikum á að kynnast henni, veðrinu og árstíðunum í fjölbreytileika sínum. 

Markmið 

o Að við lærum að þekkja nánasta umhverfi og bera virðingu fyrir náttúrunni og 

umhverfinu í heild sinni. 

o Að vernda umhverfið og náttúruna með því að bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og 

notkun á vatni og orku. 

o Að bera ábyrgð á meðferð á úrgangi sem frá okkur fer. 

o Að flokkun og endurvinnsla verði sjálfsagður hlutur í leikskólanum.  

o Að kynnast ræktunarferli með því að rækta grænmeti, jurtir og blóm.  

 

 

Umhverfislagið 

Vetur, sumar, vor og haust, hér er fjörið endalaust. 

Við flokkum og nýtum allt ruslið  hér, og flest í græna tunnu fer. 

Fernur skolum og pressum þær, þó vatnið sullist niður á tær. 

Því við elskum okkar móðir jörð, og ætlum að standa um hana vörð. 

Lag „út um mó inn í skóg“            

Texti:Harpa Þórðardóttir 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 

Fundagerðir 

Umhverfisfundur barna 16. janúar 2015 með Stjörnuhóp haldinn á Bláabergi. 

Fundarstjóri: Sigga Gerða    

Ritari: Sæborg  

Sigga Gerða byrjaði á að setja fundinn og útskýrði hvað við ætluðum að gera. 

 Á fundum stjórnar fundarstjóri 

 Rétta upp hönd til að fá að tala 

 Einn í einu talar, nota minni hringinn úr einingakubbum og sá sem er með hann má tala. 
 
Horfðum svo á myndband með Sveppa – Látum ekki spilliefni spilla deginum 

Sigga útskýrði fyrir börnunum eftir myndbandið að jörðin væri eins og egg og við verðum að fara 

varlega um jörðina okkar. Spurði svo börnin hvort það væru spilliefni heima hjá þeim og þau 

voru öll sammála um að svo væri ekki. Þegar svo þau voru spurð nánar: en þvottaefni, 

ljósaperur…  Já: 

 Ég á lím 

 Ég á batterí 

 Ég á spilliefni. Það er eitur í því. 

 Batterí, lím og líka rafhlöður 

 Frændi minn hefur sett hættulegt spilliefni í rist. 
 

Má henda batteríum í rusl? Voru sammála að það mætti ekki. Sigga sagði frá að Nettó tekur við 

ónýtum batteríum og svo er líka hægt að fara í gámastöðina með þau: 

 Ég hef séð í Nettó þar sem batteríin eru sett. 

 Ég sá að það mátti ekki setja spillefni í klósettið. 

 Pabbi minn segir að það sé hættulegt að láta batterí í ruslið. 
 

Fundinum slitið með því að standa upp, haldist í hendur og þakkað fyrir fundinn. 

 

Umhverfisfundur barna 17. apríl 2015 með Mánahóp haldinn á Bláabergi 

Fundarstjóri: Kristín Hammer                                      

Fundarritari: Sigríður Gerða                                         

Skipulag/fundareglur: Setja upp Grænfánann bæði stóra og litla fána, hafa töflu á vegg til að 

skrifa á, skjávarpa og tölvu til þess að sýna fræðsluefni. Börnin setjast á gólfið, fundarstjóri 
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stjórnar fundinum og fundarritari ritar. Útskýra fundarreglurnar: Einn talar í einu, rétta upp hönd 

þegar við viljum tala, skiptast á að tala og hlusta. 

Fundarefni:  

K.H setti fundinn, útskýrði fundarreglur og sýndi og útskýrði Grænfánann. Ræddi um ræktun. 

Hvað ræktum við? 

 Börn: ræktum mold og grænmeti. Ræktum í garðinum. 

 Hvaða grænmeti: Gulrætur, ræktum mat, baunir, kál,  radísur, rabbarbara, spínat. 

Hvað þarf að vera til staðar til þess að ræktun takist?   

 vatn, mold, sól – til að geta stækkað. Setjum fræ í mold, gefum vatn og þurfum sólarljós. Getum ræktað 
grænmeti, blóm, grasið, sláara, þurfum að gera það við grasið. 

Getum við alltaf ræktað? 

 Nei bara á sumrin, annars vont veður, kalt, snjór er dimmt. Bara úti. Jú inni líka. 

Kristín sagði frá gróðurhúsum. Hvað þurfum við til að rækta? 

 Litlar pöddur. Hvaða dýr? kanína nei ormar.  

Hvernig geta ormar hjálpað? 

 þeir gera göng fyrir ræturnar og vatnið. 

K.H. sýndi bókina moltugerð og matjurtir 

 Mandarínur vaxa á trjám og eplatré. Jarðarberjatré. 

Börnin fóru í litla hópa og skoðuðu bækur saman. Enduðum á að útskýra textann í 
umhverfislaginu og syngja hann svo.  Litlar undirtektir hjá börnunum í laginu, þarf að æfa það 
betur en gert er. 
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FUNDARGERÐ 
Tilefni fundar 

Umhverfismennt 

Dags. fundar Tími Staður Nr. fundar 

06.05.2015 13:00-14:00 Heilsuleikskólinn Krókur 
 

Fundarboðandi: Bylgja Fundarritari: Bylgja Fj. bls. 

    
Mætt voru:  

Bylgja,  Herdís, Eygló, Hrönn, Kristín 

Dagskrá fundar: 

1. fundargerð síðasta fundar lesin 

2. vinnuplaggið markmið, leiðir o.fl 

3. Sækja um Grænfánann, 16. sept.- Grænfánaskýrslan, skila skýrslu fyrir 1.ágúst- umhverfisgátlisti, svara á 

fundi í maí. 

4. önnur mál 

 skil á teymi- gera kynningu 

 málþing, heimsókn í Kór 

Fundarumræða:  

Umhverfisdagar Grindavíkurbæjar verða 9-16. maí. Við ætlum að hafa hreinsunardag 15. maí kl:10:30. Yngri 

deildir hreinsa lóðina og eldri deildir hreinsa í kringum leikskólann. þurfum að hafa samband við Sigga til þess að 

fjarlægja ruslið. Ætlum að gera kynningu, glærusýningu á fundinum í maí og syngja umhverfislagið. Svörum 

umhverfisgátlistanum á fundi í maí. Erum búnar að sækja um að fá Grænfánann í sept. þurfum að skila skýrslu 

fyrir 1. ágúst.  Hrönn sagði okkur frá því að notkun á sápuefnum í leikskólanum hefur minnkað mikið og 

eingöngu eru notuð umhverfisvæn efni.  Hrönn spurði hvort við gætum farið að endurnýta fisk- og kjötúrgang. 

Við vitum ekki til þess að hægt sé  að losa sig við hann hér í Grindavík. Eygló og Harpa fara í heimsókn í Kór og 

á málþing um umhverfismennt í maí.  

Ákvarðanir/niðurstöður Ábyrgð Klára fyrir dags. 

Grænfánaskýrslan  Herdís/Bylgja Ágúst 

Hafa samband við Sigga v/umhverfisdag Bylgja Maí 

Kynning á fundi í maí- glærusýning og umhverfislag Herdís/Bylgja 
/Kristín 

Maí 

Klára vinnuplaggið markmið- leiðir allir Maí 

Prenta út umhverfisgátlista Herdís/Bylgja Maí 

Greinagerð um sápunotkun Hrönn Ágúst 

Ræktun- innkaupalisti, hafa samband við Bassa Eygló Maí 

Skipuleggja ævintýraferðir- skógarferð- fjöruferð Eygló Júní 

Losa moltutunnur- ræða við Bassa um aðstoð Bylgja Maí-júní 

Málþing - heimsókn Eygló Maí 

Útinám- lengri ferðir Bylgja Júní 

Skipuleggja umhverfisfundi barna Kristín  
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Fylgiskjal 2 

Umhverfisgátlisti 

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, X   
Þegar því er komið við og komið með 
notaðan pappír að heiman 

* 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     

* tölvupóstur 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   Lítil þvottastykki notuð eftir hvern handþvott 

* tuskur eru notaðar í stað pappírs, svo sem 

eldhúspappírs, til að þurrka upp eða þrífa, X     

* Systkinalisti yfir nemendur kemur í veg fyrir að 

bréf frá skólanum fari í mörgum eintökum inn á sama 

heimili. X   Samræmdur listi 

3. Rafhlöður eru sparaðar;     Lítið notað 

* vasareiknar eru með sólarrafhlöðum, X     

* hlaðanlegar rafhlöður eru notaðar í stað einnota. X   
Hlaðanlegar eins og hægt er, nema í 
klukkum þar eru einnota 

4. Mjólk og safi er keypt í stórum umbúðum; X     

* fyrir starfsfólk, X     

* fyrir nemendur. X     

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

ekki einnota pokum eða pappír. X 
  6. Aðeins eru notaðir fjölnota borðbúnaður og leirtau 

í skólanum. X     

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

uppþvotti.   X 

Hvert barn er með sér glas inni á deild fyrir 
vatn. Starfsfólk flest er með sínar eigin 
vatnsflöskur 

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

kaupa ný.   X Búið að prófa það, kom ekki vel út 

9. Prentað er með daufum (draft) litum úr prenturum X     

10. Gert er við það sem bilar eða skemmist frekar en 

að kaupa nýtt. X     

11. Einnota hlutir, s.s. plastpokar í ruslafötur, eru X     
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ekki notaðir eða af ýtrustu sparsemi. 

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;       

* nemendur, X   
 * kennarar, X     

* skólastjórnendur, X     

* húsvörður,     Á ekki við 

* allt annað starfsfólk skólans, X     

* ræstingafólk, X     

* foreldrar. X   Mætti bæta það  

3. Flokkað og sent til endurvinnslu er;       

* gæðapappír, X     

* blandaður pappír, X     

* fernur, X   
 * bylgjupappi, X     

* gosílát (dósir og flöskur), X     

* gler (krukkur o.fl.), X X Endurnýtum eins og hægt 

* málmar ( niðursuðudósir, sprittkertabotnar, 

málmafgangar), X     

* rafmagnsvörur og tæki, X     

* rafhlöður, X     

* spilliefni (t.d. málningarafgangar), X 
 

nýtum allt  

* flúrperur og sparperur (spilliefni), X     

* föt og klæði, X   Nýtum allt, setjum í Rauða Krossinn 

* kertaafgangar.  X   notum sprittkerti upp til agna  

4. Lífrænir afgangar eru jarðgerðir, af mat úr 

eldhúsum og sag frá smíðastofu. X   Ekki kjöt og fiskur. 

        

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

1. Keyptar eru vörur og efni með viðurkenndum 

umhverfismerkjum; X     

* gólfhreinsiefni,    X     

* uppþvottalögur, X     

* handsápa, X     

* gólfbón,     á ekki við 

* pappír,  X 
 

Kaupum lítið pappír 

* umslög,  X 
 

  

* tölvur og skrifstofutæki,     Vitum ekki 

* ísskápar (án KFK-efna, framleiddir eftir 1994)[1],  X     

* rafhlöður,  x   
 

file:///C:/Users/krokur.skolastjori/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/A71EE567.xls%23RANGE!%23REF!
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* salernispappír, X     

* eldhúspappír, X     

* 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     

4. Skriffæri og skrifstofuáhöld eru keypt af 

yfirvegun, helst; X     

* ólakkaðir tréblýantar eða skrúfblýantar,  x X  kaupa ólakkaða blýanta 

* 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];   
 

 eins og við getum  

* plastpokar, X     

* límband, bókaplast, X     

* plasthulstur, möppur, X     

* glærur,     kaupum ekki  

* leir, kennaratyggjó. X X 
Kaupum ekki leir, vitum ekki innihald 
kennaratyggjós 

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     

        

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     

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

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  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 
 

 Þarf að stækka götin á fuglahúsunum 

    * rækta á lóðinni tré og runna ríkuleg af berjum. X     

8. Nemendur eigna sér uppáhaldsstað. X 
 

 kyrrrðardalur og fleiri.  

9. Nemendur “taka flag í fóstur”.  x 
 

 Gróðursettum tré í flag við skólalóðina og 
nýttum moltuna í það verkefni 

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     

        

Flutningar og ferðir já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

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

skólann;  x     

* nemendur, X     

* kennarar og annað starfsfólk, X     

* foreldrar. X     

2. Þeir sem koma á bílum leitast við að samnýta bíla.   X  skoða seinni parts fundi hvort hægt sé 

3. Á skólalóðinni er aðstaða til að geyma hjól undir 

skyggni.   X  ekki skyggni bara hjólagrindur 

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     

        

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  Ákveðið að draga ekki fyrir á næturnar 

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   
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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 
 

Rafmagnslaus dagur og skráð niður 
ákveðin tímabil 

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     

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

við leka krana. X  x 

Þurfum að hvetja starfsfólk að setja vatn á 
brúsana áður en það fer heim og setja í 
kæli 

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 Á ekki við 

        

Kynning og menntun Já nei Athugasemd – áætlun um aðgerðir 

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;       

* Yngri deildum X     

* Eldri deildum X     

6. Nemendur fá markvissa útikennslu til að læra að 

þekkja og bera virðingu fyrir nánasta umhverfi 

skólans og hverfisins. X     

7. Við slökkvara og rafmangstæki er fólk minnt á að 

slökkva.   X þurfum að bæta úr því  

8. Í anddyri skólans er tafla þar sem hengdar eru 

upplýsingar og auglýsingar um umhverfismál. X   
„vissir þú“ fróðleiksmolar settir upp í 
tengslum við umhverfismál. 1x í viku.  

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

* hvernig pappír er framleiddur X   Má auka fræðslu 

* hvernig sé hægt að spara pappír X     

* hvernig pappír er endurunninn X     

10. Nemendur fá þjálfun og leiðsögn í 

almenningsíþróttum og útivist; X     
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* gönguferðum, X     

* íþróttaleikjum X     

* skipulögðum leikjum X     

11. Skólinn hvetur til sérstakra þemadaga í hverfinu, 

göngu-, hjólreiða-, útivistar- eða hreinsunardaga. X   

Tökum þátt í hjólað í vinnuna,íþróttadagur, 
hreyfiátak innan skólans, umhverfisdagur, 
Move week og lífshlaupið  

    

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     

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  



Fylgiskjal 3 

Verkefnaáætlun 

Umhverfismennt 
MARKMIÐ / HLUTVERK TEYMIS- Að njóta náttúrunnar og stuðla að umhverfsivænum lífsháttum./Hafa umsjón með 

umhverfismálum og skipuleggja umhverfisviðburði á starfsáætlun 

VERKEFNI MARKMIÐ LEIÐIR ENDURMAT NÆSTU SKREF ÁBYRGÐ 

GRÆNFÁNAUMSÓKNIN 

Sækja um 
Grænfánann 
2015 

Að auka 
umhverfismeðvitund og 
styrkja menntun til 
sjálfbærni. 

Lesa yfir umsókn 2013, svara 
umhverfisgátlista á vorönn, gera áætlun 
um aðgerðir og markmið, skrifa nýja 
skýrslu og ákveða dagsetningu fyrir 
Grænfánahátíð.  Að sækja um 
Grænfánann í fjórða sinn sept. 2015 

Erum búin að sækja um að fá 
fánann á degi ísl. náttúru í sept. 
2015. Svöruðum gátlistanum á 
fundi í maí.  

Senda inn skýrslu til 
Landverndar fyrir 1. ágúst og 
senda inn umsókn. Undirbúa 
Grænfánahátíð. 

Bylgja og 
Herdís 

E-TWINNING 

E- Twinning 
þróunarv. í 
náttúrufr. í 
samstarf við 
leikskóla í Piteá 

Að börnin verði meðvitaðri 
um hvað sé undir fótunum 
þeirra í umhverfinu. 

Unnið í samstarfi við leikskólann Böle í 
gegnum samskiptamiðla. Farið í 
vettvangsferðir og þangað sem forvitnin 
rekur okkur. 

Ef farið er aftur í svona verkefni 
þurfa fleiri að vera virkir. Var 
meira en Herdís bjóst við í 
upphafi. Of mörg önnur verkefni 
í gangi. 

Verkefni lokið Herdís 

SAMÞÆTTING NÁMS 

Vissir þú? 
Áróðurs miðar 

Að ýta undir ábyrgðarfyllri 
ákvarðanir í lífinu. 

Setja upp miða 1x í mánuði í fataklefana 
(4 miða?) 

Halda áfram á sömu braut. 
Skipta um miða 2x í mánuði í 
stað 1x.  

Kristín 
Hammer 



22 
 

Gróðurset. og 
áburðargjöf 

Að fræðast um náttúruna og 
hvað við getum gert til að 
græða landið. 

Gróðursetja í Selskógi, gróðursetja og 
bera áburð á skjólbelti. Útinámshópar 
fara með áburð á skjólbelti í Hópsheiði. 
Áburðurinn er fenginn frá 
Skógræktarfélagi Grindavíkur. 

Áburður kominn í hendur 
kennara sem er með elsta 
útinámshópinn. 

Halda áfram með þetta 
verkefni 

Eygló  

Ræktun 

Að fræðast um  hvernig við 
getum ræktað okkar eigið 
grænmeti og læra um ferlið 
frá fræi til uppskeru.  

Rækta matjurtir á sumrin í 
matjurtagarði skólans, rækta grænmeti 
af fræi inni á deildum, rækta kartöflur í 
garði rétt hjá  
gámasvæði. 

Deildir þurfa að vera með og 
taka þátt í matjurtaræktuninni 
og eldhús þarf að vera tilbúið að 
taka á móti uppskerunni. Gott 
samstarf og jákvæðni eru 
lykilatriði.  

Halda áfram með þetta 
verkefni 

Eygló 

Moltun 
Að endurnýta þann lífræna 
úrgang sem frá okkur fer allt 
nema kjöt og fisk. 

3 moltutunnur eru á lóðinni og 
þrískiptur safnkassi. Deildar sjá um að 
losa  úrgang sem er frá þeim og eldhús 
sér um að losa úrgang sem fellur til í 
eldhúsi. Deildar skiptast vikulega á að 
hræra í moltutunnu og umhverfisnefnd 
sér um að skipuleggja losun á tunnum 
og notkun á moltu. 

Moltun gekk ekki vel í vetur, 
moltukassar fylltustu og það var 
ekki hægt að losa vegna veðurs, 
því var matarúrgangur settur í 
rusl í ca. 3 mán. 

Halda áfram að molta, fá 
meira af jarðvegsúrgangi  og 
stoðefnum í moltuna, laga 
moltutunnur, vinna með 
jákvæðni  kennara gagnvart 
moltunni. 

Hrönn 

Flokkun á 
úrgangi 

Að endurnýta og flokka þann 
úrgang sem frá okkur fer. 

Tveir grænir gámar og tvær svartar 
ruslatunnur eru við leikskólann. 
Flokkunarkassar eru í Gjánni, setustofu 
og eldhúsi. 

Flokkun og endurnýting gekk vel Halda áfram á sömu braut Hrönn  

Umhverfis-
fundur barna 

Að börnin læri að koma 
hugmyndum sínum um 
umhverfisvernd á 
framfæri og að hlusta á 
hugmyndir annara.  

Fundir með Stjörnuhóp og Mánahóp 
settir inn á starfsáætlun tveir fundir á 
önn og unnið eftir  ákveðinni 
fundaáætlun 

Fundir gengu vel og áætlun 
stóðst. 

Halda áfram með þetta 
skipulag, finna fræðsluefni 
og endurbæta 
fundaáætlun. 

Bylgja, 
Herdís 
og 
Kristín 

Útinám/ 
Ævintýra-
ferðir 

Að bera virðingu fyrir 
náttúrunni og kunna að njóta 
hennar. 

Útinám í vali á eldri deildum 2x í viku 
(ca.12 börn), útinám í hópum á yngri 
deildum 4x í viku, útinám með 
Stjörnuhóp í júní lengri ferðir frá kl:9-15.  

Meiri jákvæðni er nú fyrir 
útináminu 

Yfirfara útinámsverkefni, 
setja niður hugmyndir 

Herdís og 
deildar-
stjórar.  

Útileikefni úr Að auðga leikumhverfi Leita eftir samstarfi við stjórn Rætt var við stjórnina á Halda áfram að vinna að Bylgja 
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endurnýtanle
gum efniviði 

barnanna. foreldrafélagsins um að þau aðstoði 
með að útbúa lóðina með 
endurnýtanlegum efnivið 

haustönn, þau tóku vel í málið 
ætluðu að skoða hvað aðrir 
leikskólar væru að gera, Ármann 
tók að sér að athuga hvort það 
þyrfti leyfi fyrir þessu 

þessu með stjórn 
foreldrafélagsins. Ákv. hvað 
á að gera, útvega efni og 
framkvæma. 

I-Pad tré ferli 
Að börnin læri hringrás 
náttúrunnar.  

Mynd tekin af einu tré með reglulegu 
millibili, þær settar upp í myndasýningu. 

Ferlið datt niður þegar Herdís 
fór í langt sumarfrí.  

Byrja aftur og virkja fleiri 
starfsmenn. 

Herdís 

Fugl 
mánaðarins 

Að börn og starfsfólk þekki 
og fræðist um helstu fugla í 
okkar umhverfi. 

Fróðleikur um fugla fer inn á deildir og 
sjá deildir um að kynna fyrir börnum. 

Enn í vinnslu, búa þarf til áætlun 
í hvað röð þeir eru teknir fyrir. 

Halda áfram með þetta 
verkefni.  

Herdís 

VIÐBURÐIR 

Dagur ísl. 
náttúru 

Að börnin læri hversu 
dýrmæt og falleg íslenska 
náttúran er og hversu 
mikilvægt það er að bera 
virðingu fyrir henni og ganga 
vel um hana 

Velja ákveðið svæði til að rækta og 
fylgjast með hvernig það þróast. 
Setja niður tré á þetta svæði og moltu 
og annað jarðvegsbætandi. 

Fundum okkur svæði rétt fyrir 
utan leikskólalóðina þar sem 
lítill gróður er. Settum niður 
græðlinga og dreifðum moltu á 
svæðið. 

Halda Grænfánahátíð úti í 
náttúrunni. 

Eygló og 
Bylgja 

Umhverfisvika 

Að vekja börnin til 
umhugsunar um það hvernig 
við göngum um náttúruna og 
nærumhverfið og hvað við 
getum gert til að fara vel 
með náttúruna. 

Fræðsla um umhverfismáli á deildum. 
Eldri börnin fara um svæðið í nágrenni 
leikskólans (fyrir utan lóð) og tína rusl. 
Yngri börnin tína rusl af leikskólalóðinni. 
Umhverfisvika haldin 11-15. maí 
samhliða hreinsunarviku 
Grindavíkurbæjar. 

Umhverfisvika Grindavíkurbæjar 
var 15-18. maí og var boðið upp 
á að taka rusl á 
mánudagsmorgni, það hentaði 
okkur ekki. vorum með 
hreinsunardag 22. maí og Bassi 
lét taka ruslið frá okkur. 

Setja niður hugmyndir af 
fræðslu og skipuleggja 
hreinsun í samstarfi við 
Grindavíkurbæ. Vika er ekki 
sett inn á starfsáætlun. 

Bylgja 

Ævintýraferðir-
fjöru- og 
skógarferð 

Að efla umhverfisvitund 
barnanna og kenna þeim að 
bera virðingu fyrir 
umhverfinu og náttúrunni. 
Að kenna börnunum að njóta 
náttúrunnar og þess sem 
hún hefur upp á að bjóða. 
Fræða börnin um það 

Næstelsti árgangurinn á eldri deildum 
fer í Selskóg og þau sem eru árinu yngri 
fara í fjöruferð. 
Deginum er eytt í skóginum/fjörunni, 
hádegismatur borðaður þar og börnin 
upplifa náttúruna og leika sér, hlaupa 
um og njóta þess að vera til. 

Þetta verkefni hefur verið í 
gangi í mörg ár og tekist vel. 
Hefðin var að fara í fjöruferð 
niður í Bót en svo uppgötvuðum 
við fjöru austur í 
Þórkötlustaðahverfi þar sem 
kaldir vindar blása síður en á 
hinum staðnum. Höldum áfram 

Halda áfram á sömu braut Eygló  
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hvernig við getum grætt 
landið og ræktað jörðina 

að fara á þann stað. Ferðin í 
Selskóg verður áfram með sama 
sniði. Börnin hafa mjög gaman 
af þessum ferðum og læra 
mikið. 

Rafmagnslaus 
dagur í janúar 

Markmiðið er að gera okkur 
öll meðvitaðri um mikilvægi 
rafmagns og spara orku 

Slökkt á flestum raftækjum og öllum 
ljósum í einn dag.  

Var 20. janúar,  gekk vel 
 Halda áfram með þennan 
viðburð  

Herdís 

Grænn apríl 

 Að koma á framfæri við 
neytendur upplýsingum um 
vöru, þekkingu og þjónustu 
sem er græn og 
umhverfisvæn. 

 
Tókum ekki þátt þar sem við 
fundum ekkert á netinu um 
þetta verkefni fyrir árið 2015.  

Hætta með þetta verkefni  

 

 

 

 

 


