Umhverfisnefnd

Ártúnsskóli

Grænfáni og Grenndarskógur

• Starfshópur um Grænfána og Grenndarskóg 2011-2012
•

Anna Oddsdóttir, Anna S. Skúladóttir verkefnastjóri, Ásta K. Siggadóttir og Helga B.
Hermannsdóttir.

• Umhverfisnefnd 2011-2012
•
•
•

Brynja Pála og Leó í 5. bekk, Margrét og Vilhjálmur í 6. bekk og Tumi og Sara í 7. bekk.
Fulltrúi foreldra Birna Jónsdóttir.
Rannveig, Sigrún, Sumarliði og Anna S. Skúladóttir verkefnastjóri.

Markmið Ártúnsskóla 2010 – 2012
í umhverfismálum:
-Að efla umhverfisvitund skólasamfélagsins, og gera einstaklingana meðvitaða
um áhrif og ábyrgð á umhverfi sínu.
- Að auka vægi útináms í daglegu skólastarfi og efla enn frekar starf
í Grenndarskógi.
- Að efla úrgangsflokkun, nýtingu og endurnýtingu.
- Að festa í sessi umhverfisvænan ferðamáta.
- Að byggja upp heilbrigðan lífstíl skólasamfélagsins á öllu sviðum heilsu.

Í vetur eins og í fyrra hefur gengið vel að fylgja eftir markmiðum
Ártúnsskóla 2010 – 2012 í umhverfismálum og sést það á þeim verkefnum sem
talin eru upp hér á eftir.
Vinna stýrihópanna heilsuefling og Grænfáni og Grenndarskógur
fléttast mikið saman og er ánægjuleg fyrir alla í skólanum.
Nemendur hafa tekið mun meira þátt í öllu unirbúningsstarfi.
Útinám er stór þáttur í starfi Ártúnsskóla.
Heilsuefling, umhverfisvitund og þar með sjálfbærni mótar okkar
skólabrag.

Á skólaárinu hafa ýmsir hlutir verið framkvæmdir:
1. Ágúst /sept. Endurskoðaðir og yfirfarnir gátistar um flokkun á rusli, umgengni og
ruslafötur.
2. Umhverfissáttmálinn, umræður og endurnýjun á heitinu í öllum bekkjum.
3. Átakið ,,Göngum í skólann“ hvatningabréf og hugmyndalistar.
• Endurskinsmerki gefin nemendum frá umferðarráði.
• Könnun lögð fyrir nemendur skólans varðandi ferðamáta til og frá skóla.
• Starfsfólk og nemendur hvattir til að ganga eða hjóla í og úr vinnu.
• Bílstjórar beðnir að stöðva bíla í hringtorgi
og hleypa þar nemendum út.
4. Umhverfisvæn þvottaefni notuð
við hreinsun skólans.
Flokkun til fyrirmyndar.

5. Dagur íslenskrar náttúru 16. september og Umhverfisdagurinn (13. sept.).
Virk þátttaka allra í skólanum við að fegra Grenndarskóg með göngustígagerð úr
trjákurli.
Myndir af nem. prýddu veggi skólans í viðurkenningarskyni.
6. Hreinsun skólalóðar.
7. Íþróttadagurinn: matur úr nærumhverfinu/íslenskt grænmeti og ein stöðin var
tileinkuð ári trésins þar sem nemendur lærðu að
þekkja fjórar trjátegundir og fóru í leiki.
Moltugerð

8. Útigarður: Moltugerð / moltugerðarkassi
• undir lífrænan/ úrgang með 3. bekk.
• Litskyggnusýning útbúin.
• Gróðursetning í moltuna.
• Mismunandi aðstæður trjáa-tilraunir.
9. ,, Verkefnið um ,,SORP” fyrir 4. bekk og flag í fóstur.
10. Skóli á grænni grein, umræður, fulltrúar FUÁ í umhverfisnefnd. Næsta vetur verða
kosnir fulltrúar nemenda í umhverfisnefnd.

11. Farið yfir umhverfismál með starfsfólki og nemendum.
Yfirfara allar ruslafötur, nýja límmiða, gæðapappír, grænar fötur fyrir ydd
og lífrænan úrgang.
12. Fulltrúar í umhverfisráði ( FUÁ ) voru boðuð á fund og
héldu síðan kynningu fyrir alla bekki um: flokkun, skráningu og umgengni.
13. Okt. Þemað: Náttúrulæsi, farið var m.a.í útinámsferðir tengdar upplifun í
Grenndarskógi, með séstaka áherslu á náttúrulæsi. Verkefni tengd tilfinningum og
skynjun.
14. 11.11.11 Norræni loftslagsdagurinn (Clima norden) tókst mjög vel.
„Hollur er heimafenginn baggi“ en dagurinn var helgaður mat úr nærumhverfinu,
áhersla var lögð á sjálfbærni og þá afurð sem landið gefur.
Vinabekkir unnu saman. Súpa og fjölbreytt verkefnavinna.
Útieldun var í Grenndarskógi með nemendum á miðstigi.

15. Skráning Ártúnsskóla þann 11.11.11 í ,, Græn skref " Reykjavíkurborgar
kynnt.
Ártúnsskóli = ,,Heilsueflandi skóli“ og ,,Skóli á grænni grein“
Erum í góðum málum. Skerpa þarf á nokkrum hlutum.
16.Þema fyrir þjóðernisdag 1. desember var Vatn – Ein mikilvægasta auðlind Íslands.
Hringekja. Ártúnsskóli tileinkaði íslensku vatni heilan dag í desembermánuði.
Þá fóru krakkarnir í skólanum í fótabað og gerðu ýmsar tilraunir með vatn.
Leynifélagið (Ríkisútvarpið) kíkti í heimsókn.
17.Des. Jólaföndur - Skógarferðir o.fl. á ,,Alþjóðlegu ári skóga 2011” :
könglar, greni, endurvinnsla og kakó. Mörg mjög skemmtileg
verkefni voru unnin í skólanum á árinu.

18. Ratleiki/rathlaup (rathlaupafélagið hekla.is)
• kort af skólalóðinni
• kort af Grenndarskógi
• Kennsla í 4. – 7. bekk
• Kennsla fyrir kennara og starfsfólk í grunnskóla og Skólaseli
• Ýmsir ratleikir árganga á vordögum
19.Tölvupóstur/bréf/hvatning til allra í skólanum : að ganga vel um, flokka rusl og
slökkva ljós.
20. Des. Fundur ,,skólar á grænni grein“
Þema “skóla á grænni grein” 2011-2012 er ,,LANDSLAG”umræður í bekkjum og
vinna.

21. Umhverfisvænar skrifstofuvörur notaðar í skólanum.
22. Umhverfisnefndarfundur 9. des.
23. Fulltrúar FUÁ í umhverfisnefnd sjá um hönnun:
• Vangaveltur /hönnun og smíði á nýjum merkjum ,,bekkur á grænni grein”
nýtt viðurkenningarskilti -TRÉ sem kemur í stað límmiða sem áður hafa
verið notaðir þegar bekkir hafa staðið sig vel í umhverfismálum.
• Nýja miða á ruslaföturnar, vangaveltur
• Kynning á nýja merkinu/endurvinnsla /möppur o.fl.
• Undirbúningur stuttmyndar um verndun trjáa , Tumi, Brynjar, Kristján

24.,,Umbun,,/poppa í Grenndarskógi og verkefni, fyrir bekki sem hafa hlotið
viðurkenningu fyrir að vera ,,bekkir á grænni grein”
25. Des. Viðurkenning fyrir ,,Skógartengt útinám“
Katrín Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra
veitti Ártúnsskóla viðurkenningu fyrir ötult starf í skógartengdu útinámi
og afhenti fyrsta eintakið af myndbandi Sameinuðu þjóðanna
um gildi skóga.
26. Febr. Varðliðar umhverfisins, hugmyndir - hvatning, til þátttöku.
Matarafgangar/Hverju er hent ? Hvað getum við gert í staðinn ?

27.Fulltrúar í umhverfisnefnd kynntu
myndband frá Endurvinnslustöðinni Hringrás um
rafhlöður og endurvinnslukassa.
28.Allir hvattir til að slökkva ljósin og hugsa til umhverfisins.

29. Foreldrafélagið hvatti til kosninga á síðunni
kjosa.betrireykjavik.is til framkvæmda við Grenndarskóg
Ártúnsskóla. Verkefnið tókst og þeim þakkað.
30. Apríl,,Sjálfbærni í skógartengdu útinámi“. Nemendur í 5. KG, sem
unnu verkefni um ,,Sjálfbærni í skógartengdu útinámi“
ásamt fl. árgöngum sem komu og sýndu dugnað í grisjun og
eldiviðarsöfnun í Grenndarskógi í samvinnu við „Lesið í skóginn
- með skólum“

31. Mars, Grenndarskógur Ártúnsskóla í fyrst sinn á 8 ára sögu Grenndarskógarins
hafa orðið skemmdir á hlutum. Gott starfsfólk og nemendur hafa lagfært allt sem
miður fór. Þökkum fyrir það.

32. Útinámsefni um Ævintýraferðir í Elliðaárdal og
útinámsferðir tengdar því.
33. Dagur umhverfisins 25. apríl ,, GRÆNN APRIL”
Nem. í. 7. FÓ undirbúnir og fluttu nokkur orð í tilefni
dagsins og sýndu frumsamda stutt-mynd sem fjallar um
umgengni við tré á skólalóðinni.

34. Undirbúningur-Umhverfisráðs, foreldrakönnun um flokkun og
endurvinnslu á heimilum. Könnunin fór fram á samskiptadegi 5. júní.
35. Hjólað /gengið í vinnuna að vori.

36. 4. maí stóð FUÁ fyrir grænum degi í Ártúnsskóla, bæði í grunnskóla og
leikskóla. Þann dag klæddust allir grænu og borðuðu grænan og vænan
mat. FUÁ stóð fyrir fleiri slíkum hollustudögum yfir árið.
37. Gullkorn vikunnar í lífleikniþemanu geðrækt, umræður í bekk t.d.
Hreyfðu þig daglega það léttir lund.
38. Námskeið í Grenndarskógi fyrir skóla á stór Reykjavíkursvæðinu um
útinám. Kennarar Ártúnsskóla þær Anna Sk., Erna M. og Svanlaug kynntu
verkefni um þrautabraut og núvitund, í skóginum.
39. 9. maí. Aðalfundur FUÁ / fulltrúar umhverfisráðs
Fráfarandi stjórn las upp ársskýrslu, kynnti lög félagsins og nýkosna fulltrúa fyrir
skólaárið 2012 – 2013
Umhverfisnefndarfundur í júni, samantekt.

40. 25. maí Þrautabraut
Allir árgangar grunnskólans og elstu börn leikskólans
fóru niður í Grenndarskóg Ártúnsskóla. Þar var búið að setja upp þrautabraut
með ýmsum skemmtilegum þrautum.
Skólinn fékk styrk frá Forvarnarsjóði vorið 2011
til að vinna að þróunarverkefninu:
„Heilsuefling og skógurinn“. Erna Matthíasd. Íþróttakennari og lýðheilsufræðingur
og Anna Skúlad., umsjónarmaður útináms, vinna að gerð kennsluefnis sem
tengist heilsueflingu í skóginum.
41. Gönguferðir / fjallgöngur allra árganga í maí.
42. Hjólaferðir flestra árganga í maí.
43. Vettvangsferðir-vorferðir-ratleikir-óvissuferðir, Elliðaárdalur og hreyfing/fræðsla/ánægja
44. Vorverkadagur foreldrafélagsins
Nemendur og foreldrar komu og tóku þátt í að fegra umhverfi skólans.
45. Þátttaka Ártúnsskóla í Samstarfsverkefninu um vistvænni innkaup á skólavörum.
46. Foreldrar læra af börnum, síðasti hluti þróunarverkefnisins
„sjálfbærni í skógartengdu útinámi" kynning og kennsla nem. í 5.KG.
Anna S. Skúladóttir

Gróðursetjum tré
Notum við
Hugsum vel um skógana

Gróðursetningarferðir : í Grenndarskógi Ártúnsskóla.
• 5. KG = birkitré
• 1. ST = Sitkagreni (Óslóartré)
• 4. ÁK = rifsberjarunna
Fyrir hönd umhverfisnefndar og Starfshóps
um Grænfána og Grenndarskóg 2011-2012
Anna S. Skúladóttir verkefnastjóri

Anna S. Skúladóttir

Anna S. Skúladóttir

