Skýrsla starfshóps um Grænfána og útinám 2012-2013
Vinnan í vetur hefur tengst sameiningu skólastiganna, að leikskólinn verði einnig skóli á
grænni grein og skólastigin vinni enn betur saman.
Samvinna við starfshóp um Heilsueflingu að Lífleikniþemum skólans um Skólabrag og
Lífsgæði tókust með ágætum og voru nokkur verkefni unnin.
Aðalfundur umhverfisnefndar kom með þá tillögu og óskaði eftir því að þremur
átaksverkefnum væri komið af stað í vetur og voru nemendur aðstoðaðir við framkvæmd
þeirra:
1) Borðum allan matinn okkar,
2)Notum fjölnota umbúðir og
3) Hvetjum fólkið í hverfinu til að flokka pappír betur.
Verkefnin tókust mjög vel og var unnið mikið almennt starf í tengslum við þessi
átaksverkefni.
Vinna með nemendum og útfærsla umhverfismenntar í hinum ýmsu myndum og verkefnum
sem prýða skólann bera vitni um gott og gjöfult starf í vetur. Okkur tókst það sem við
stefndum að m.a. umhverfisveggur og endurnýting. Nemendur okkar eru sérlega duglegir að
tjá sig um umhverfismennt. Geta má þess að Gerður Magnúsdóttir frá Landvernd var mjög
ánægð með öll skólastig Ártúnsskóla þegar hún ræddi við nemendur við úttekt Grænfánans.
Skólinn náði 1. Skrefi í ,, Græn skref“ Reykjavíkurborgar og Grænfánanum í þriðja sinn. Mikil
vinna hefur farið fram með nemendum við undirbúning þess s.s. stuttmynd, skýrsla og
markmið 2013 – 2015 o.fl.

Hér á eftir fara nokkrir punktar sem unnir hafa verið í vetur:
∞ Fundur með Gerði Magnúsdóttur frá Landvernd um samvinnu sviða innan Ártúnsskóla
um umhverfismál.
∞ Setja á stofn sérstaka nefnd í leikskóla.
∞ Fjölga árgöngum í nefnd í grunnskóla þ.e. 3. og 4. bekk og 1. og. 2. Áheyrnarfulltrúar.
∞ Unnið var út frá því að auka samvinnu allra sviða innan skólans.
∞ Auka sjálfbær verkefni.
∞ Virkja nemendur í að geta tjáð sig um umhverfismennt almennt ( Okkur tókst það þar
sem Gerður Magnúsdóttir frá Landvernd var sérstaklega ánægð með hversu nemendur
voru tilbúnir að ræða málin í úttektinni á Grænfánanum).
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∞ Fræðsla var fyrir starfsfólk Ártúnsskóla 28. sept. um sjálfbærni (GM).
∞ Umhverfisgátlisti bekkja: ,,Tré“ . ,,Bekkur á grænni grein“. Gátlistar undirbúnir fyrir
bekkina og sérstakur fyrir yngra stig.

∞ Merkingar á ruslafötur og merkingar við slökkvara undirbúnir fyrir nemendur o.fl.
∞ Lífleikniþemað Skólabragur: Samvinnuverkefni, undirbúningur og framkvæmd ýmissa
verkefna fyrir þemu skólans, sem dæmi, íþróttadag, pappírsgerð ,,Epli“ o.fl.
∞ Árlegar desember ferðir voru farnar í Grenndarskóg. Þar sem nemendur nutu kyrrðar í
skóginum við leik og sögustund. Fengu kakó og piparkökur.
∞Allir hvattir til að nýta skóginn og endurnýta efni til ýmiskonar föndurgerðar.
∞ Lífsleikniþemað Lífsgæði: unnið með ,,Lífsgæði“ tengsl umhverfismenntar - útináms ,,skóli á grænni grein" – Grenndarskógur – sjálfbærni. Sjá rit skólans um lífsgæði.
Undirbúningur verkefnis, lífgæða-orðakeðja, rathlaup fyrir starfsfólk á starfsdegi og rathlaup
fyrir nemendur í Grenndarskógi. o.fl.

Útivist í skógi er ört vaxandi þáttur í lífsgæðum fólks.
Í útinámi í grenndarskógi hafa nemendur möguleika á að vera þátttakendur í
hringrás náttúrunnar og fá skilning á því hvað sjálfbærni þýðir í raun.
Gyða S. Björnsdóttir

∞ Umhverfisveggur undirbúinn og búinn til í upplýsingamennt og myndmennt.
Frábært framtak í hjá 6. og 7. bekk í tölvu- og bókasafnstímum sem hengdu upp 1.
umhverfisverkefnið á vegginn
∞ Rætt um að meta vörur sem Sigrún hefur verið að tilraunakeyra kaup á vistvænum
skriffærum o.fl. í vistvænum innkaupum fyrir skólann.
∞Umhverfisnefnd leggur til átaks á tímabilinu 30. janúar til 19. febrúar í :
1. Hvetja til notkunar fjölnota umbúða í stað einnota með því að :
 kaupa stærri umbúðir/vörur
 setja nesti í fjölnota box
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nemendur sýni fram á kostnað á t.d. litlum fernum og stórum
minni úrgangi og fl.
kynna fyrir öllum nemendum skólans
umhverfisnefnd kynnir verkefnið fyrir samfélaginu
kennarar ræði við nemendur
kynna verkefnið á sal skólans og vera með fræðslu

2. Nemendur vildu aðstoða heimilin í hverfinu!
Nemendur skoðuðu niðurstöður könnunar frá því síðastliðið vor þar sem kom fram að
einungis 20% heimila í hverfinu flokka pappír og dagblöð. Þau byrjuðu á því að:








Skoða sína flokkun og vigta pappírinn
Pappírsgerð – endurvinnsla í þemaverkefni fyrir samþættingarverkefni skólans.
Fá kynningu um flokkun á pappír og endurvinnslu frá Elvari Vilhjálmssyni hjá Íslenska
Gámafélaginu fyrir alla sem vilja hlusta á sal skólans
Öllum boðið að koma og hlusta á kynninguna
Ræða saman inni í bekk og þau kynna síðan fyrir foreldrum sínum
Fulltrúar frá leikskóla og öllum bekkjum skólans sögðu setningu sem þau höfðu
samið sjálf um umhverfismennt á föstudagssamveru
Endurtekning á könnuninni um flokkun pappírs á heimilum, verður send út aftur í
haust. Könnun þessi er send út til allra foreldra barna í Ártúnsskóla.
Fulltrúar í umhverfisráði Ártúnsskóla hafa áhuga á að kanna fyrir hönd nemenda
hvort starfið í skólanum með áherslu á flokkun og endurvinnslu sé að skila sér heim

3. Átakið,,Borðum allan matinn okkar“ fór vel af stað og gekk mjög vel og fengu 5., 6,
og 7. bekkur viðurkenningu ásamt 1. og 2. bekk sem sýndu átakinu sjálfviljug mjög
mikinn áhuga. Myndrit um niðurstöður var unnið í tölvutímum.
∞ Kynning og hvatning um að leita heima að og nota endurskinsmerki.
∞ Gengið í félagið ,,Á grænu ljósi“ og horft á myndir um ,,Sjáumst í umferðinni“ og ,,
Göngum út úr rútu“.
∞ Kynning og sýning á myndböndum um spilliefni og málma. Bréf með efninu sent heim til
foreldra svo þeir geti kynnt sér spilliefni. Nemendur kynntu efnið á sal skólans.
∞22. mars er Alþjóðadagur VATNS. Vatn er besti svaladrykkurinn. Hvatt til þátttöku.
∞31. mars er EARTH HOUR = ,,rafmagnslaus dagur“ Hvatt til þátttöku.
∞23. apríl Umhverfisdagur Allir bekkir fóru niður í Grenndarskóg, unnu að snyrtingu og
tiltekt í skóginum og gæddu sér á földum eldbökuðum pylsum.
∞ Rathlaup elsta árgangs leikskólans og allra bekkja í Grenndarskógi.
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,,Hvetjum alla í kringum okkur til að huga að umhverfismennt“

∞ Undirbúningur og vinna að skrefi 1. í Grænum skrefum Reykjavíkurborgar. Afhending
viðurkenningar á 1. Skrefi í ,, Græn skref“ Reykjavíkurborgar.
∞ Vinna með leikskólanum að gerast þátttakandi í Grænfánaverkefninu:
koma upp flokkunarfötum - merkingum, moltugerð, gátlistum og nefndum.
Ýmsum fræðsluheftum og fræðsla fyrir starfsfólk. Heimsóknir á Grænfánaleikskóla.

∞Grænfána skýrslan







Umhverfisgátlisti frá Grænfánanum einn fyrir leikskóladeild og einn fyrir grunnskóla.
Græn skref Reykjavíkurborgar 1.
Stuttmynd: Umhverfismennt í Ártúnsskóla. Höfundar: Sæmundur og Sólon í 7. LB og
Fróði í 5. BT .
Umhverfismarkmið 2013 – 2015
Fylgiskjöl (ýmislegt annað )
Aðalfundir og samþykktir

∞15. maí ,, GRÆNFÁNAHÁTÍÐ“ í Ártúnsskóla






Afhending Grænfánans þann 15.maí
Sjá dagskrá
Umhverfisnefnd segir frá „Umhverfismarkmiðum Ártúnsskóla 2013 – 2015“
Stuttmyndin um Umhverfismennt í Ártúnsskóla sýnd
Tónlistin í skóginum frumflutt og sviðið þar með vígt í Grenndarskógi.

Til hamingju Ártúnsskóli með Grænu skrefin og Grænfánann. Eins og sjá má var mikið unnið í vetur og
tókst starfið vel hjá okkur öllum. Framhaldið er svo undir okkur komið á næsta ári. Markmiðið er að
halda áfram þessu góða starfi og efla umhverfisvitund og heilbrigðan lífsstíl þ.e. nemenda, starfsfólks
og forráðamanna sem leiðir af sér ábyrga afstöðu í umhverfismálum út frá þekkingu og reynslu.

Fátt hefur jákvæðari áhrif á heilsufar og vellíðan fólks
eins og góð útivist í fallegu umhverfi.
,,Mannkynið á einungis eina jörð til afnota um alla framtíð.“
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Stýrihópur um Grænfána og útinám:
Anna S. Skúladóttir, verkefnastjóri
Birna Jónsdóttir
Edda Júlía Helgadóttir
Linda Björk Ingimarsdóttir
Rannveig Andrésdóttir
Lífleikniþemu:
Skólabragur og lífsgæði

Átaksverkefni umhverfisnefndar
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Átaksverkefni umhverfisnefndar
Endurvinnsla

Átaksverkefni umhverfisnefndar

Göngum í skólann
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Fyrirlestur um flokkun og endurvinnsla

Umhverfisdagur

Rathlaup

íþróttadagur

Tiltekt í skóginum

Til hamingju Ártúnsskóli
með Grænu skrefin

Fundur í
umhverfisnefnd

Árangur - Virðing - Vellíðan

Anna S. Skúladóttir

Til hamingju Ártúnsskóli
með Grænfánann
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