Skýrsla 2013 - 2014
Grænfáni og útinám
Starfshópur
Anna S. Skúladóttir, verkefnastjóri, Ásta Kristín Siggadóttir, Birgitta Thorsteinson, Helga Björg
Hermannsdóttir, Kristín Gunnarsdóttir og Rannveig Andrésdóttir.
Fulltrúar nemenda í umhverfisnefnd
Leikskóladeild: Ágústa María Valtýsdóttir og Haraldur Ásgeir Haraldsson
1. EG Eva Karen Unnarsdóttir og Patrekur Kolbrúnarson
2. GV Helgi Trausti Stefánsson og Þórir Freyr Kristjánsson
3. ST Alexandra Björk Þórarinsdóttir og Óðinn Þórðarson
4. BJ Símon Orri Sindrason og Þóra Xue Reynisdóttir
5. ÁÓ Diljá Ösp Hlynsdóttir og Haraldur Helgi Agnarsson
6. BT Fróði Þórðarson og Jón Guðni Georgsson
7. KG Egill Orri Elvarsson og Stella Bjarkadóttir
Fulltrúi foreldra og fulltrúar starfsfólks í umhverfisnefnd
Steingerður Sigtryggsdóttir, fulltrúi foreldra, Anna S. Skúladóttir, verkefnastjóri um Grænfána
og útinám, Birgitta Thorsteinson, kennari, Eva María Emilsdóttir, verkefnastjóri Skólasels,
Ólafur Brynjar Bjarkason, aðstoðarleikskólastjóri, Rannveig Andrésdóttir, skólastjóri, Sigrún
Árnadóttir, skrifstofustjóri, Sveinbjörn Kristinn Stefánsson, umsjónarmaður.
Starfshópur og umhverfisnefnd settu sér markmið sem voru í anda umhverfismarkmiða Ártúnsskóla
2013-2015. Þau eru: að efla umhverfisvitund skólasamfélagsins, efla útinám, byggja upp heilbrigðan
lífstíl og nýta og endurnýta.
http://www.artunsskoli.is/images/stories/pdf/graen_fani/Umhverfisnefnd_adalf_19_11_2013.pdf
Sú ætlun tókst með ágætum og er hópunum til sóma. Nú eins og áður hefur tekist að virkja
skólasamfélagið með í þá vinnu. Nemendur hafa verið duglegir að fræðast, ræða saman, vinna að og
framkvæma mörg verkefni . Samvinnan hefur blómstrað eins og svo oft áður.

Í vetur hefur starfshópur unnið að gerð skipulags fyrir útinám fyrir 1. – 7. bekk.
Sameign/starfshópar/grænfáni og útinám/Ártúnsskóli_umhverfism_ útinám_13-14
Kynning á umhverfisnefnd og markmið Ártúnsskóla í Umhverfismálum 2013 – 2015 hefur
verið sett á heimasíðu skólans.
Fundargerð má sjá hér.
Samvinna var með ágætum við starfshóp um Heilsueflandi skóla. Þessir tveir hópar stefna að
sömu markmiðum, s.s. að vinna að samvinnuverkefnum, undirbúningi og framkvæmd ýmissa
verkefna fyrir þemu skólans. Má þar nefna verkefnin ,,Nærsamfélagið“, ,,Árangur“ og fleiri
verkefni.

Árangur -Virðing -Vellíðan

Aðalfundur umhverfisnefndar kom með tillögur að átaksverkefnum fyrir skólaárið og
aðstoðaði starfshópur nemendur við framkvæmd þeirra:

1) Átak í að hvetja alla til að nota ,,ENDURSKINSMERKI“
2) Höldum hverfinu - (skólalóðinni ) okkar hreinu
3) Flokkum og nýtum alla hluti vel – STUTTMYND
Verkefnin tókust mjög vel og var unnið mikið starf með nemendum í skólans í tengslum við
þessi átaksverkefni.
Framkvæmd verkefna umhverfisnefndar hafa verið unnin með margvíslegum hætti. t.d. hafa
allir nemendur skólans og elsti hópur leikskólans unnið fjölbreytt og getuskipt verkefni í
skóginum á umhverfisdögum ásamt því að allir árgangar hafa verið í umhverfismennt og
útinámi. Endurskinsmerkjaátakið kom m.a. af stað fjölbreyttum verkefnum og umræðum.
Fræðandi gamanmynd um flokkun og nýtingu skilaði sér vel til skólasamfélagsins.
Sérstakar áherslur hjá leikskóladeild:
Börnin í leikskólanum hafa verið að flokka úrgang og þau fá að fara með matarleifar í
moltutunnuna. Þau aðstoðuðu við að tæma hana og fóru með það sem hafði gerjast út í
beð. Eldri hóparnir hafa farið í gönguferðir í vetur til að ná í föndurefni. Einnig hefur umræða
um umhverfismál farið fram, sérstaklega hjá skólahóp.
Sérstakar áherslur hjá Skólaseli:
í Skólaseli er lögð áhersla á að endurnýta hluti. Ýmislegt er föndra, t.d. úr klósettrúllum, flöskum,
umbúðum utan af blámygluostum og fleira. Búið er að fara með krakkana í gönguferðir í hverfinu og í
í ratleik á skólalóðinni og í grenndarskóg með nesti.

Helstu verkefni sem unnin voru á skólaárinu:
Ágúst - september - október:
 Kynning á umhverfisnefnd, markmið Ártúnsskóla í Umhverfismálum 2013 – 2015.
– á heimasíðu.
 Fulltrúar í starfshópi sóttu ráðstefnu í október Heimasíða Landverndar undir
Grænfáninn http://landvernd.is/graenfaninn og https://www.facebook.com/landvernd,
 Umhverfisgátlisti bekkja: Nýir margnota gátlistar. ,,Bekkur á grænni grein“.
Umhverfisnefnd kynnti hann og umhverfismál inni í bekkjum.
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Merkingar á ruslafötum o.fl. lagfært.




Ártúnsskóli var líkt og undanfarin ár þátttakandi í verkefninu GÖNGUM Í SKÓLANN.
Könnun á ferðamáta nemenda í skólann 3.okt. Fulltrúar umhverfisnefndar gerðu
könnunina og nemendur og kennarar ræddu niðurstöður.
Leikrit um umferðina, í samvinnu við N1 og Sjóvá. ,,Ella umferðartröll“ heimsótti
nemendur í 1. og 2. bekk.
Íþróttadagur með ýmsum skemmtilegum stöðvum.
5.bekkur safnaði birkifræjum fyrir Hekluskóga í grenndarskógi.
Umhverfisdagur í grenndarskógi. Afrakstur dagsins voru nýir bekkir, áttaviti til
leiðbeiningar í ratleikjum og rathlaupum svo og kurl í stíga. Nemendur söguðu og hjuggu
tré í eldivið.





Nóv.- desember:









Aðalfundur umhverfisnefndar Ártúnsskóla að hausti 2013. Rætt var um starf ,,Skóla á
grænni grein", Umhverfissáttmála Ártúnsskóla og markmið hans til næstu
tveggja ára. Fundargerð má sjá hér.

http://www.artunsskoli.is/images/stories/pdf/graen_fani/Umhverfisnefnd_adalf_19_11
_2013.pdf
Nemendur hvetja íbúa Ártúnssholts til að minnka allt rusl í hverfinu og við skólann.
Skólaárinu var skipt á milli árganga og geta má þess að 7. bekkur tók sig til og fór um
hverfið og tíndi 52 kg af rusli í janúar. Þá fóru 4. og 5. bekkur saman í Grenndarskóg og
hreinsuðu til.
Notkun endurskinsmerkja. Nemendur í umhverfisnefnd skólans stóðu fyrir átaki í notkun
endurskinsmerkja: Haldin var sýning á mismunandi merkjum og hvatningarerindi á sal
frá umhverfisnefnd. Fræðslumyndir voru sýndar á sal og í kjölfarið umræður í bekkjum.
7. bekkur saumaði endurskinsmerki handa 1. bekk, foreldrar fengu upplýsingar um
notagildi merkjanna og voru hvattir til að kynna sér upplýsingar á heimasíðu skólans.
Könnun á notkun endurskinsmerkja hjá nemendum skólans og samanburðarkönnun
eftir átakið. Átakið skilaði sér. Niðurstöður má sjá hér. Nóvember
Janúar
Fundur með verkefnastjóra móðurskóla um umferðarfræðslu að vori þar sem námsefni
var kynnt.
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Ártúnsskóli tók þátt í Nýtniviku 16.-24. Nóvember. Skólar voru hvattir til að beina
sjónum að endurnýtingu orða. Verkefnið var unnið myndrænt og var því síðan miðlað
m.a. á fésbókarsíðu Reykjavíkurborgar.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152014049215042.1073741966.40562
5165041&type=1



Börnum og starfsfólki Ártúnsskóla var þakkað kærlega fyrir framlag sitt til
endurnotkunar orða í tilefni af Nýtniviku. Sem þakklætisvott fyrir þátttökuna var
skólanum send bók Kvenfélagasambands Íslands, Þú ert snillingur !
1. EG tók þátt í á að höggva jólatré ásamt kennurum og starfsmönnum frá
Hverfamiðstöð Árbæjar. Tekin var fura og í leiðinni var skógurinn grisjaður. Jólatréð
(furan) prýddi skólann okkar á aðventunni.
Árlegar
desemberferðir voru farnar í Grenndarskóg.Þar
sem nemendur
nutu kyrrðar í skóginum við leik og sögustund.
Fengu kakó og
piparkökur.




Janúar febrúar







Fulltrúar í umhverfisnefnd fóru í fræðsluferð í Sorpu
sem fulltrúi foreldra í umhverfisnefnd undirbjó. Ferðin var þáttur í undirbúningi fyrir
gerð stuttmyndar til að efla skólasamfélagið við flokkun og endurvinnslu. Inni í bekk fóru
fram umræður, myndasýningar o.fl. Foreldrar og nemendur voru hvattir til að ræða
saman heima um flokkunarmál.
Gátlisti umhverfismála ,, Bekkur á grænni grein".
Fulltrúar gengu í bekki og hvöttu nemendur til góðra mála í umhverfismálum og
úthlutuðu þeim viðurkenningu (sjá mynd) sem verðskulduðu það.
Fulltrúar úr starfshópi sóttu málþingið Menntun til sjálfbærni.
Grænfáni. Fest var kaup á tveimur nýjum fánum.

Mars – apríl – maí
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Vinna með Skólaseli að fræðslumálum starfsfólks um flokkunarmál og merkingum á
tunnum.
 Starfsfólk skólans fór á örnámskeið í kertagerð og allir nemendur skólans gerðu kerti og
lærðu um söfnun og endurvinnslu kerta.
 Alþjóðlegur dagur vatnsins 22. mars , umræður og mál tengd vatni.
http://www.unwater.org/worldwaterday/home/en/
 í tilefni af alþjóðlega barnabókadeginum 2. apríl, á fæðingardegi H. C. Andersen,
hlustuðu nemendur á söguna Blöndukútur í Sorpu, eftir Þórarinn Eldjárn. Góðar
umræður í bekkjum um flokkunarmál og nýtni.
 Starfshópar Grænfána og Heilsueflandi skóla unnu saman að undirbúningi þemans
„ÁRANGUR“.
 Sameiginlegt listaverk allra í skólanum, sett saman úr vinnu vinabekkja um árangur og
hvernig árangur næst. Umræður, hugstormun, orð skrifuð á platta úr jólatrénu sem sótt
var fyrir jólin í Grenndarskóg. Verkefni tengd skóginum, sjálfbærni.
 Gróðursetning: 1. EG setti niður fimm furutré í staðinn fyrir jólatréð sem þeir tóku til að
halda við sjálfbærni skógarins. 5. ÁÓ gróðursetti 3 berjaplöntur sem er liður í að auka
fjölbreytni trjátegunda í Grenndarskógi.












Skref 2 í Græn skref í starfsemi Reykjavíkurborgar. Starfshópur um útinám og Grænfána
hefur sent inn skýrslu um beiðni um þátttöku Ártúnsskóla í skrefi 2 í Grænum skrefum
Reykjavíkurborgar.
Umferðaröryggi: Nemendur hvattir til að sýna öryggi í umferðinni og vera með hjálm á
höfði þegar þeir eru úti að hjóla. Fólk hvatt til að þess að hleypa börnum út á
gangstéttina við hringtorgið.
,, Svona flokkum við og endurnýtum“. Umhverfisnefnd fór í fræðsluferð í Sorpu að
frumkvæði foreldrafulltrúa. Í kjölfar vettvangsferðarinnar var unnið að fræðandi
gamanmynd um flokkun og endurvinnslu til að hafa áhrif á skólasamfélagið í Ártúnsholti.
Myndin var sýnd á Menningavöku hjá 7. KG og á föstudagssamveru.
Myndina má nálgast hér.
Umhverfisnefnd sendi myndina inn í verkefnið Varðliðar umhverfissins 2014.
Endurnýting efnis til listsköpunar og föndurgerðar hefur tekist vel og er í góðu samræmi
við markmið umhverfismenntar.
Jarðarstundin 2014 - Earth Hour 2014 – íhugað var hvernig vernda megi
jörðina og draga úr mengun.
Útinám – heilsuefling: Dagana 22.-23. apríl, í tengslum við umhverfisdag að vori, komu
allir árgangar og skólahópur leikskólans niður í Grenndarskóg og tóku þátt í rathlaupi,
bökuðu brauð á trjágrein við opinn eld, iðkuðu núvitund og fóru í leiki.
Gönguferðir árganga að vori - allir árgangar grunnskóladeildar skólans fara í skipulagðar
gönguferðir að vori.
Vorverkadagur 8. maí – Ungir sem aldnir tóku höndum saman og unnu að hreinsun og
fegrun skólalóðarinnar og nágrennis.
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Skrifað var undir endurnýjun á grenndarsamningi Ártúnsskóla – Grenndarskógur
Ártúnsskóla. Skólinn fékk rauðgrenisplöntu að gjöf, fræ af Óslóartré Reykjavíkurborgar
frá 2007.



Eitt lið starfsmanna frá Ártúnsskóla tók þátt í keppninni „Hjólað í vinnuna“ og stóð sig vel.



Útinám – Allir árgangar hafa unnið skemmtileg og fjölbreytt verkefni í útinámi, nýtt sér
Grenndarskóg og aðrar náttúrperlur í nágrenni skólanum.
Hvatningarverðlaun Skóla– og frístundasviðs . Ártúnsskóli hlaut verðlaun fyrir verkefnið
„Tónlistin í skóginum“. Verkefnið er samþætt þróunarverkefni og þverfaglegt samvinnuverkefni í útinámi 3. og 6. bekkjar.



Fyrir hönd starfshóps um
Grænfána og útinám,
Anna S. Skúladóttir
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