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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 fimmta 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.
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.

Umhverfisnefnd
Í leikskólanum eru tvær umhverfisnefndir starfandi, umhverfisnefnd fullorðinna og
umhverfisnefnd barna og kennara.
Í umhverfisnefnd fullorðinna 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 fundar að lágmarki tvisvar sinnum á ári og svo eftir
þörfum. Unnið er að endurmati á umhverfismarkmiðum og að stefnumótun í
umhverfismálum skólans og skiptast verkefnin niður á þá sem í nefndinni eru og sett í ferli.
Fundunum er stjórnað af formanni umhverfisnefndar 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.
Í umhverfisnefnd barna og kennara 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. Tekin eru fyrir þau
þemu sem ákveðið var að vinna eftir samkvæmt
umhverfissáttmála leikskólans. Kennari ritar
fundargerð (sjá Fylgiskjal 1).
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Mat á stöðu umhverfismála
Á umhverfisfundum eru umhverfismál metin jafnóðum 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.
Haustið 2016 ákváðum við að nýta okkur umhverfismatslistana sem aðgengilegir eru inni á
heimasíðu Landverndar og fengum börnin til að meta hvernig við erum að standa okkur í
umhverfismálum í skólanum. Á heildina litið erum við að standa okkur mjög vel en það eru
nokkrir þættir sem þurfti að bæta samkvæmt matslistanum og undir hverjum lið eru leiðir
sem við höfum farið til að bæta okkur.
Neysla og úrgangur (haust 2016)





Reglulega fara yfir flokkun, hvað er flokkað og hvert fer það
o Verkefnið Unnur umhverfisungi og taskan hennar hjálpar okkur að kenna
flokkun betur.
Kynna betur fataskiptamarkað fyrir börnunum þegar hann er í gangi
o Börnin á eldri deildum fengu fræðslu um fataskiptamarkaðinn.
Minna kennara á að leyfa börnum að taka þátt þegar endurvinnslukassarnir eru
tæmdir út í tunnu.
o Kennarar minntir reglulega á á deildarfundum að leyfa börnunum að vera
þátttakendur í ferlinu.

Orka og vatn (haust 2017)




Muna að slökkva ljósin þegar enginn er í herbergjum og þegar bjart er úti
o Kennarar og börn tóku sig á og í bígerð er að útbúa miða á tengla til
áminningar.
Erum ekki að safna regnvatni
o Erum komin með tunnu til að safna regnvatni en þjónustumiðstöð á eftir að
tengja tunnuna.

Lýðheilsa (vetur 2017)
Samkvæmt börnunum þá þurfum við ekki að fara í neinar aðgerðir hvað þennan þátt varðar.
Erum að standa okkur mjög vel í öllum þáttum.
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Áætlun um aðgerðir og markmið
Markmiðin sem við settum okkur tengdust stefnu skólans, sem er heilsuleikskóli og var
ákveðið haustið 2015 að vinna með neyslu, úrgang og samgöngur. Neysla og úrgangur eru
að okkar mati eilífðarverkefni sem reglulega þarf að ræða og skerpa á bæði hjá starfsfólki og
börnum. Þemað samgöngur, að hvetja til þess að nota umhverfisvænni samgöngur fellur vel
að stefnu skólans um heilsueflingu, að hjóla eða ganga í skólann.
Markmiðin voru ákveðin af umhverfisnefnd. Hér á eftir koma markmiðin og aðgerðir til að ná
þeim.
1. Neysla- Að við gerum okkur grein fyrir þörfum okkar, hvort við þurfum allan þennan
mat, föt og hluti. Að draga úr neyslu okkar og endurnýta meira.
2. Samgöngur- Að hvetja til þess að börn, foreldrar og kennarar noti umhverfisvænar og
heilsusamlegar samgöngur t.d. hjóla og ganga.
3. Úrgangur (rusl) – að fræðast um ruslið, hvað er rusl og hvaðan kemur það og minnka
það rusl sem fer frá okkur.
Sjá Fylgiskjal 2.

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. Auk þess höfum við
verið að nýta okkur umhverfisgátlista Grænfánans sem hluta af endurmati til að meta stöðu
umhverfismála í skólanum okkar.

Fræðsla/Verkefni
Fræðslan fer aðallega fram í gegnum hin ýmsu verkefni sem skólinn hefur sett á laggirnar þar
sem markmiðið er að börnin læri með því að taka þátt.
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, hvernig
verndum við hana og fylltir út umhverfisgátlistar. Í
verkefnaáætlun er að finna öll verkefnin sem unnið
var að á síðasta skólaári. Sjá Fylgiskjal 2.
.....b
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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.
Haustið 2015 fram á vor 2016 tókum við þátt í Etwinning verkefni sem ber nafnið „Hvað
finnum við undir fótum okkar“ með öðrum leikskóla í Piteå í Svíþjóð. Markmið verkefnisins
var að auka meðvitund barnanna um jörðina, hversu mikilvægt það er að hugsa vel um hana
og hversu lík og ólík hún getur verið milli landa. Verkefnið hlaut eTwinning verðlaun
Landskrifstofu eTwinning, Rannís, og gæðaviðurkenningu Erasmus+ menntaáætlunar
Evrópusambandsins bæði hér á landi og í Svíþjóð og fékk verkefnið þó nokkra umfjöllun í
Svíþjóð sem og hér heima í fjölmiðlum.
Haustið 2016 fram á vor 2017 unnum við þróunarverkefni sem styrkt var að Nordplus junior í
samstarfi við fimm aðrar þjóðir; Litháen, Lettland, Finnland, Danmörk og Eistland, sem
stjórnar verkefninu. Verkefninu er ætlað að innleiða 5 þætti heilsueflingar samkvæmt
kenningum Sebastian Kneipp sem taldi að hreyfing, næring, jafnvægi, vatn og jurtir væru
þættir sem stuðla að almennri heilsu og fyrirbyggja
jafnvel sjúkdóma. S. Kneipp lagði áherslu á að tengsl
mannsins við náttúru og umhverfi væri órjúfanlegur
þáttur heilsu. Börnin tóku þátt í ýmsum verkefnum
sem tengdust þessum þáttum. Stofnuð var „blogg“
síða um verkefnið þar sem skólar deildu verkefnum
sínum og birtar fréttir af verkefninu í hverju landi.
Kennarar fóru í tvær ferðir erlendis og var síðasta
heimsóknin hér hjá okkur þar sem við fengum
tækifæri til að miðla enn frekar til þeirra okkar heilsuog umhverfisstefnu.
Haustið 2017 fengum við heimsókn frá kennurum úr hreyfingunni International Play Iceland,
sem dvöldu dagpart í skólanum í tvo daga til að fylgjast með starfinu (e. job shadowing).
Hreyfingin var stofnuð af Tom Shea, kennara og eiganda 7 leikskóla í Bretlandi, sem hefur
helgað sig því að breyta kennsluháttum í leikskólum. Hreyfingin samanstendur af
alþjóðlegum hópi kennara og skólastjóra sem vinna að því að að efla meðvitund um
mikilvægi þess að börn á leikskólaaldri fái tækifæri til að vera í tengslum við náttúruna og
læri í gegnum frjálsan leik. Voru þau sérstaklega ánægð með áherslurnar á lýðræðislega
hugsun, útiveruna og það rými sem íslensk börnin fá til þess að efla sjálfstæði sitt og getu,
svo eitthvað sé nefnt. Auk þess fjallaði teacher Tom sem einnig er bloggari sérstaklega um
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útiveruna, hraunið og Kyrrðardalinn á blogginu sínu sem lesa má um á slóðinni
(https://teachertomsblog.blogspot.is/2017/10/escaping-deluge.html#.WfEZ1wL5OjM.facebook
Á vordögum 2017 stóð foreldrafélag leikskólans fyrir vinnustund á lóð leikskólans þar sem
smíðað var útieldhús úr endurnýtanlegum efniviði og
matjurtagarðurinn og lóðin voru hreinsuð. Dagurinn
gekk mjög vel og stefnt er að því að halda þennan
viðburð reglulega. Um haustið hélt foreldrafélagið
kynningu fyrir nýja og eldri foreldra þar sem sagt var
frá deginum og þeim sýndar myndir og markmið
viðburðarins en það er að skapa jákvæð samskipti og
tengsl milli foreldra og skóla sem og að auðga
leikumhverfi barnanna.
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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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Fylgiskjal 1
Neysla og endurny ting
Dagsetning: 29. janúar 2016
Hópur: Stjörnuhópur (Mætt voru 10 börn af Bláabergi, 9 börn af Grænuhlíð) Vantaði 4 börn
í heildina í hópinn. Fundarritari Ingibjörg Ó fundarstjóri Salbjörg Júlía.

Staður/ tími: Hreyfisalur kl 10:30
Fundarefni:
Neysla og endurnýting.

Hugmyndir af umræðupunktum:
Fá hugmyndir hjá börnunum um þessa hluti og spyrja síðan aftur eftir að hafa horft á
myndböndin.
 Hvað er hægt að endurnýta?
Mat, Pappír, dósir, flöskur, rusl, föt, dót.
 Þurfum við allt sem við eigum?
Ekki að eiga allt, hægt að gefa öðrum og setja í rauða krossinn, má ekki henda rusli á
götuna.
 Getum við gert eitthvað öðruvísi?

Fræðsla:
 Hofrt á þátt um heimsókn í Sorpu hvað verður um ruslið.
.http://krakkaruv.is/thattur/heimsoknin-okkar/sorpa-25
Voru mjög áhugasöm um hvað er gert við ruslið. Vangaveltur af hverju það sé sett í
jörðina þegar búið er að pressa því saman. Vissu ekki að blöð og tímarit verða að Wc
pappír. Spurðu hvort fötin fari í jörðina?
 Horft á tvo þætti um trjálfana og ferð þeirra í góða hirðinn.
Hvað hét búðin? Góði Hirðirinn. Seldi gamalt dót, gömul húsgögn. Umræður um sál.
Húsgögn með sál. Hvað er sál? Húsgögn sem aðrir hafa átt og notað. Einhver búin að
sitja í þeim, einhver búin að vera með þau, einhver búin að eiga áður.

Fundur endaður með því að miðla til annarra bæði barna og fullorðinna.
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Ræktun og molta
Dagsetning: 8. apríl 2016
Hópur: Mánahópur
Staður/ tími: Hreyfisalur kl:10:30
Fundarefni: Ræktun- moltun
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, og setjast á gólfið, kennarar eru fundastjóri og fundaritari,
einn talar í einu, rétta upp hönd þegar við viljum tala, skiptast á að tala og hlusta. Styðjast við
könnunaraðferðina og skrá niður hugmyndir barnanna í fundargerðina.
Spurning: Hvaða fáni: Umhverfisfáni
Svar: Blái liturinn: Sjórinn
Svar: Hvíti liturinn: Ský og snjór
Svar: Græni liturinn: Grasið
Hvað er náttúra? Hugsa um jörðina, flokka rusl.
Hvað gerum við við moltuna? Setja ávexti og eggjabakka
Í hvað notum við moltuna? Mold, rækta gras, grænmeti, salat. Krydd í fisk, rækta hjá Eygló.
Rætt um hvernig jurtir leita í sól og beygja sig til hennar.
Endað á að syngja umhverfislagið

Hugmyndir af umræðupunktum:





hvað er hægt að rækta
eru við að rækta eitthvað hér í leikskólanum eða heima
hvað þarf að vera til staðar til þess að ræktun takist ,t.d. mold, vatn, sól
Molta, hvað fer í moltuna og í hvað breytist hún, hvert fer hún svo…

Fræðsla:

o


o

Bækur inni í vinnuherbergi:
Náttúran allan ársins hring.
https://www.youtube.com/watch?v=G2RuVxdr0mA
moltun
Skoða bókina: Moltugerð á Heilsuleikskólanum Króki
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o Trjálfarnir trjágreinar/garðaúrgangur/molta:
https://www.youtube.com/watch?v=gn7-N2wB5Fg

FUNDARGERÐ

Tilefni fundar

Dags. fundar

Tími

Staður

8-9

Heilsuleikskólinn Krókur

27. okt 2015
Fundarboðandi

Umhverfismennt
Nr. fundar

Fundarritari

Fj. bls.

Herdís
Mætt voru:

Bylgja, Herdís, Eygló, Salbjörg og Ólöf
Dagskrá fundar:

1. Verkefni, markmið og leiðir
Búið að yfirfara verkefni og viðburði
2. Samantekt markmiða frá Landvernd
Farið yfir athugasemdir frá Landvernd og þeir hafðir til hliðsjónar við næstu
þemu og markmið.
3. Nýtt þema/þemu fyrir næstu 2 ár.
Ákveðið að taka þemað neysla og sett tvo markmið fyrir þennan vetur sem
eru endurvinnsla og endurnýting. Fataskiptamarkaður eftir áramót og útbúa
fræðsluefni til að setja inn á deildar.
4. Önnur mál
Landshlutafundur : Herdís og Bylgja ætla á þann fund.
Fundarumræða:
Umræða um moltuna, beðið eftir viðbrögðum frá Bæjarskrifstofunni (Sigmari)
vegna viðgerða á moltukössum, komnar athugasemdir frá Landvernd og
Heilbrigðisráðuneytinu.
Finna tíma til að tæma tunnu þrjú og vera dugleg að minna Þormar og deildar á að
hræra í moltunni.
Ákvarðanir/niðurstöður
Búa til ný markmið fyrir þetta skólaár

Ábyrgð
Herdís og Bylgja
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Klára fyrir dags.
Sem fyrst

Laga sáttmálann
Herdís og Bylgja
Verkefni í verkefnakistu Landverndar (biðja Hörpu Herdís
Rakel)
Setja klemmur á bolla
Herdís
Verkefni í verkfærakistuna (Harpa Rakel)
Herdís
Fataskiptamarkaður (Skoða betur)
Herdís/Bylgja

Næsti fundur: eftir áramót
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Sem fyrst

Fyrir jól
Fyrir jól
Eftir áramót

Fylgiskjal 2

Umhverfismennt 2015-2017
MARKMIÐ / HLUTVERK TEYMIS - Að njóta náttúrunnar og stuðla að umhverfisvænum lífsháttum./Hafa umsjón með
umhverfismálum og skipuleggja umhverfisviðburði á starfsáætlun

VERKEFNI

MARKMIÐ

Vissir þú?
Áróðursmiðar

Að ýta undir
ábyrgðarfyllri ákvarðanir
í lífinu.

Gróðurset. og
áburðargjöf

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

Ræktun

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

LEIÐIR

ENDURMAT

SAMÞÆTTING NÁMS
Gekk vel, áhugaverður
Setja upp miða 2 x í mánuði í
fróðleikur sem fór í
fataklefana.
fataklefana. Fleiri teymi vilja
setja upp áróðursmiða.
Gróðursetja í Selskógi, gróðursetja
og bera áburð á skjólbelti.
Borinn var áburður á
Útinámshópar fara með áburð á
plönturnar í skjólbeltinu.
skjólbelti í Hópsheiði. Áburðurinn
Útinámið fór með tvo elstu
er fenginn frá Skógræktarfélagi
árg. barna í tveimur hópum.
Grindavíkur.
Rækta matjurtir á sumrin í
Hverri deild var úthlutað einu
matjurtagarði skólans, rækta
beði til að setja niður
grænmeti af fræi inni á deildum.
matjurtafræ og einum bakka
Passa að hafa ekki of þétt.
af kryddjurtum. Fagstjórar sjá
um eitt beð með kartöflum.
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Samstarf við önnur teymi
sem vilja setja upp
fróðleik.

Kristín

Halda áfram samstarfi við
Skógræktarfélag
Grindvíkur um áburðargjöf
og gróðursetningu.

Herdís og
Bylgja

Halda áfram á sömu braut.

Bylgja og
Dagný

Moltun

Að endurnýta allan
lífræna úrgang sem frá
okkur fer og bæta við
brúnni tunni sem
Íslenska Gámafélagið sér
um að losa.

Flokkun á
úrgangi

Að endurnýta og flokka
þann úrgang sem frá
okkur fer.

Umhverfisfundir barna

Útinám.
Ævintýra-

Að börnin læri að
koma hugmyndum
sínum um
umhverfisvernd á
framfæri og að hlusta
á hugmyndir annara.
Að bera virðingu fyrir
náttúrunni og kunna að

3 moltutunnur eru á lóðinni og
þrískiptur safnkassi og brún
moltutunna sem Íslenska
Gámafélagið sér um að losa.
Deildar sjá um að losa úrgang sem
er frá þeim og eldhús sér um að
losa úrgang sem fellur til í eldhúsi.
Deildar skiptast á tveggja vikna
fresti á að hræra í moltutunnu og
umhverfisnefnd sér um að
skipuleggja losun á tunnum og
notkun á moltu. Halda áfram að
molta, fá meira af jarðvegsúrgangi
og stoðefnum í moltuna, sag, laga
moltutunnur, vinna með jákvæðni
kennara gagnvart moltunni.
Fjarlægja trékassana.
Grindavíkurbær er að ath. þetta.
Tveir grænir gámar og tvær svartar
ruslatunnur eru við leikskólann.
Flokkunarkassar eru í Gjánni,
setustofu og eldhúsi.
Fundir með Stjörnuhóp og
Mánahóp settir inn á
starfsáætlun, tveir fundir á önn
og unnið eftir ákveðinni
fundaáætlun, finna fræðsluefni
og endurbæta fundaáætlun.
Útinám í vali á eldri deildum 2x í
viku (ca.12 börn), útinám í hópum
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Búið er að losa trékassana
þeir eru ónýtir, ætlum bara
að vera með 3 moltutunnur,
bættum stoðefni í allar
tunnurnar í júní. Þarf að losa
eina tunnu eftir sumarfrí.
Þarf að kaupa nýja
loftunarstafi til þess að hræra
í moltunni. Moltan sem var í
trékössunum var notuð á
svæði fyrir utan leikskólann.

Ræða flokkun á starfsdegi 4.
jan 2017.

Landvernd búin að útbúa
fullt af efni sem nýtist
okkur vel.
Útinám á eldri deildum féll
oft niður í vetur, betur gekk

Halda áfram á sömu braut.

Bylgja og
Ólöf
Hanna

Halda áfram á sömu braut.

Herdís og
Ólöf
Hanna

Halda áfram á sömu
braut.

Gera betra skipulag fyrir
útinámið í vali og greina

Herdís

Bylgja og
deildar-

ferðir

Fræðsluefni í
tösku- Unnur
umhverfisungi

Dagur ísl.
náttúru

njóta hennar.

Að koma með námsefni
inn á deildir fyrir
kennara, auka
umhverfisvitund hjá
börnum og kennurum.

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

á yngri deildum 4x í viku útinám
með Stjörnuhóp í júní lengri ferðir
frá kl: 9-15. Yfirfara
útinámsverkefni, setja niður
hugmyndir, þurfum að gera
skráningu á því þegar ekki er farið í
útinám.
Taskan og Unnur dvelja í tvær vikur
í senn á deild. Einn úr teymi sér um
að yfirfara og bæta í/taka úr
töskunni eftir þörfum.

að halda skipulagi yngra
megin. Útinám með
Stjörnuhóp í júní gekk mjög
vel. Búið er að panta nýjan
vagn en hann er ekki kominn.

hvers vegna ekki er farið.

stjórar.

Athuga hvort verkefnin í
töskunni eigi að vera
þematengd.

Halda áfram að finna
námsefni fyrir töskuna
hennar Unnar.

Kristín

VIÐBURÐIR
2016, farið í Kyrrðardal, lesin
saga um Kollý, umhverfislagið
sungið og síðan hugleiðsla.
Engir ávextir. 2017, tókum
upp úr matjurtagarðinu og
vorum með grænmetismarkað þar sem fjölskyldum
Halda upp á dag íslenskrar náttúru. gafst kostur á að taka með
Skoða samstarf milli skólastofnana sér grænmeti heim. Losuðum
og finna sameiginlegan viðburð.
moltutunnur í
matjurtagarðinn. Allir hvattir
til að mæta í grænu og koma
í skólann á umhverfisvænan
hátt, gangandi eða hjólandi.
Tíndum rusl í nærumhverfi
leikskólans og flokkuðum
ruslið.
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Ekkert varð úr samstarfi
við aðrar skólastofnanir,
ekki mikill áhugi frá öðrum
skólastofnunum á
samstarfi. Skipuleggja
samgönguverkefni og t.d.
byrja það á degi
náttúrunnar, (koma
gangandi, hjólandi í
Bylgja
skólann) tína rusl í nánasta
umhverfi í samstarfi við
bæinn.

Umhverfisvika

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
hvernig við getum grætt
landið og ræktað jörðina.

Fræðsla um umhverfismál 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.
Setja niður hugmyndir af fræðslu
og skipuleggja hreinsun í samstarfi
við Grindavíkurbæ, Leikskólann
Laut og Grunnskólann.

Umhverfisvika tekin út af
skóladagatali, fylgjum
bænum ef hann gerir
eitthvað.

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 hvernig við getum
grætt landið og ræktað
jörðina.

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. Ath. hvort
þessar ferðir þurfi að vera inni á
starfsáætlun, skoða öðruvísi
skipulag, ekki nota rútur.

Skoða betur, t.d. lengja
skógarferðina frá klukkan 9 til
Heyra í deildarstjórum.
15.
Ath, með að fara í þessar
Heyra í deildarstjórum þegar
ferðir í ágúst.
nær dregur. Ferðirnar voru
ekki settar inn á starfsáætlun.

Teymið

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. Dagurinn
er inni á starfsáætlun í janúar

Gekk vel.

Herdís
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Bærinn var ekki með neina
umhverfisviku. Sameina
dag íslenskrar náttúru og
Bylgja og
umhverfisviku og hafa sem Herdís
einn viðburð í sömu viku
og Dag íslenskrar náttúru.

Halda áfram á sömu braut.

Þematengd verkefni
Ákveðið er að breyta
verkefninu og biðja börnin
í Stjörnuhóp að koma með
hlut/i eða fatnað að
heiman og fara með það í
Rauða Krossinn í sinni
árlegu heimsókn.

Fataskiptamar
kaður

Hvetja til endurnýtingar
og að huga vel að
umhverfinu.

Kassar við útganga með fötum, fólk
má taka og setja í eftir þörfum.

Gekk ekki eins vel og vonast
var eftir.

Samgöngur

ýta undir
umhverfisvænni
samgöngur.

Skrá niður hvernig börnin komu í
leikskólann.
Starfsfólk tekur þátt í „Hjólað í
vinnuna“

skráning 15.-26. maí (miðar
hjól, fætur og bíll)
Stóðum okkur mjög vel og
lentum í verðlaunasæti bæði
árin.

Skráning á samgöngumáta
barnanna gekk ekki upp en
Bylgja og
verður sett á dagskrá vor
Herdís
2018.

Verkefni í
verkfærakistu

Deila fróðleik og
verkefnum til annarra
skóla.

Setja á tveggja ára fresti inn
verkefni á síðu Landverndar.

Setja inn töskuna hennar
Unnar umhverfisunga.

Setja inn spilið hennar
Kristínar.

Herdís og
Kristín

Halda áfram að draga úr
notkun plasts og skoða
plastmerkingar á
leikföngum.

Bylgja og
Herdís

Plast

Draga úr notkun plasts.

Engar plastpokarúllur á deildum
Fjölnotapokar:
í tilefni af 15 ára afmæli leikskólans
fengu börn og starfsfólk skólans
Gekk vel, ákveðið að halda
gefins fjölnota poka til að leggja sitt áfram með þetta þema.
af mörkum til minnkunar á
plastnotkun.
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Herdís og
Kristín

Matarsóun

Draga úr matarsóun.

Ýta undir meðvitund kennara um
mátulegar skammtastærðir fyrir
börn.
útbúnar myndir af mátulegum
skammtastærðum af öllum réttum
af matseðli og sýnilegar fyrir
starfsfólk.
Starfsfólk í eldhúsi fylgist með og
gerir myndaskráningu á
matarafgöngum.
Unnur umhverfisungi kemur
reglulega í heimsókn í matsal og
skoðar hvernig gengur og kíkir á
rusladiska.

Útileikefni
úr
endurnýtanlegum
efniviði

Að auðga leikumhverfi
barnanna.

Leita eftir samstarfi við stjórn
foreldrafélagsins um að þau
aðstoði með að útbúa lóðina með
endurnýtanlegum efnivið. Þurfum
að stofna hóp með ca. 2 kennurum
og 4 foreldrum sem skipuleggja
þetta verkefni. Reyna að koma
þessum í framkvæmd á haustönn.

Úttekt á
stofnunum
bæjarins

Framkvæma
umhverfismat og ýta
undir umhverfisvæna
lífshætti.

Mánahópur/Stjörnuhópur fari í
stofnanir bæjarins og taki út
umhverfismál t.d. nota
spurningarlista, myndaskráningu.
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Gengur vel og þarf að klára
að útbúa fleiri matarmyndir
af matseðli.

Nokkrir úr stjórn for.félags,
nokkrir kennarar og
áhugasamir foreldrar hittust
á fundi og skipulögðu
vinnustund með börnum,
foreldrum og kennurum.
Vinnustundin var í maí á
laugardegi frá kl: 10-14. Úti
eldhús var smíðað,
matjurtagarður og lóðin
hreinsuð.
Stjörnuhópur fór á skrifstofur
bæjarins og nýttu gátlista frá
Landvernd til að taka út
endurnýtingu og flokkun.

Halda áfram á sömu braut.

Ólöf
Hanna og
Bylgja

Vinnustundin tókst mjög
vel og ákveðið að hafa
hana á hverju ári.

Bylgja og
Dagný

Fara á fleiri stofnanir
bæjarins eða önnur
fyrirtæki.

Herdís

Etwinning
„Hvað
finnum við
undir fótum
okkar“

Að gera börnin meðvituð
um jörðina, að það er
bara ein jörð og hversu
ólík og lík hún er á milli
landa.

Verkefnið gekk vel og voru
börnin áhugasöm. Verkefnið
Verkefnið er samvinna tveggja
hlaut eTwinning verðlaun
leikskóla, okkar og leikskóla í Piteá í
Landskrifstofu eTwinning,
Svíþjóð. Unnið með elstu tveimur
Rannís, og
árgöngum í samveru, listasmiðju og
gæðaviðurkenningar
útinámsferðum.
Erasmus+ menntaáætlunar
Evrópusambandsins.

Nordplus
junior
S. Kneipp

Nordplus junior
þróunarverkefni,
markmiðið er að innleiða
5 þætti heilsueflingar
samkvæmt kenningum
Sebastian Kneipp í
tengslum við náttúru og
umhverfi.

Þrjár heimsóknir, Litháen, Danmörk
og Ísland. Farið yfir kenningar og
Verkefnið áhugavert og
kenndar og prófaðar aðferðir í
fróðlegt. Búið að innleiða
heimsóknum ásamt því sem skólar aðferðir í starfið.
sýna hvað þeir eru að gera.

Endurhlaðanleg
batterí

minnka notun á einnota
batteríum.

Kaupa fleiri endurhlaðanleg.

Minnka
bollanotkun

Draga úr bollanotkun
starfsmanna

Kaupa og merkja tréklemmur og
merkja með nafni starfsmanns og
hafa inn á kaffistofu.

VERKEFNI

MARKMIÐ

LEIÐIR

Verkefni lokið.

Herdís

Verkefni lokið.

Hulda og
Herdís

Hver deild með 4-6
endurhlaðanleg batterí.

keypt eftir þörfum.

Bylgja og
Herdís

Gengur vel.

Klemmur endurmerktar og
bætt við nýjum eftir
Kristín
þörfum.

ENDURMAT
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