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Markmið:
Efla og fylgja eftir settum markmiðum skólans í
umhverfisfræðslu
Hafa umsjón með og stýra umhverfisnefnd skólans
Efla útikennslu skólans með fræðslu og nýtingu
Grenndarskógar
Vinna náið með stjórnendum FUÁ og Heilsueflandi skóla til
samþættingar verkefna

Aðalfundur umhverfisnefndar Ártúnsskóla var haldinn í byrjun janúar.
Góð mæting var á fundinn. Nemendur stóðu sig mjög vel við að segja frá því góða starfi sem fer fram í umhverfismennt í
Ártúnsskóla og beindu sjónum sínum sérstaklega að markmiðum umhverfissáttmálans, tóku þátt í umræðum og komu með
tillögur m.a. um skólapeysurnar, föt sem verða eftir á snögum og lífsleikniþema vorannarinnar ,,Orka“.
Fulltrúi foreldra Ragnheiður Valdimarsdóttir talaði um hversu jákvætt þetta starf er, að þetta skili sér inn á heimilin og að
nemendur séu fyrirmynd fyrir aðra í hverfinu. ( Sjá skýrslu Aðalfundar frá jan. 2017)

Kæru fulltrúar í umhverfisnefnd Ártúnsskóla
2017 – 2018.
Komið er að lokum þessa skólaárs og margt
áhugavert verið gert í umhverfismálum.

Dagskrá fundar:
• Fundur settur og léttar veitingar.
• Umhverfismál í Ártúnsskóla.
• Fulltrúar umhverfisnefnda á öllum
starfsstöðvum segja frá áhugaverðum
verkefnum.
• Hugmyndir fyrir næsta skólaár.
• Fundi slitið.

Umhverfisvitund, útinám, heilsuefling, sjálfbærni, lýðræði og sköpun móta skólabrag Ártúnsskóla. Gildi skólans árangur, virðing og
vellíðan eru þar höfð að leiðarljósi. Verkefni tengd útinámi, Grænfána, heilsueflingu og nemendafélaginu FUÁ fléttast saman og eru
samofin öllu skólastarfi á öllum starfsstöðvum. Hver bekkur fyrir sig vinnur sérstaklega við eitt undirmarkmið grænfánans auk þess sem
yfirmarkmiðin og umhverfissáttmálinn eiga við alla starfsemi skólasamfélagsins. Nemendur taka virkan þátt í undirbúningsstarfi.
Lífsleikniþemu skólans á þessu skólaári voru „Hófsemi“ og ,,Orka. Mörg áhugaverð verkefni voru unnin í tengslum við þau s.s.
á vorönn Orkuþrautabraut og núvitund. Ártúnsskóli beitir heildrænni nálgun um heilbrigðan lífstíl og nýtir vel umhverfismennt fyrir
vellíðan. Starf skólans fer mikið fram í nærumhverfinu og grenndarskógi á fjölbreyttan máta í útinámi, vettvangsferðum og hringekjum
þar sem forvitni er ríkjandi hjá nemendum og þau fara í könnunar-, rannsóknarvinnu og leitarnám.
Unnið hefur verið markvisst að verkefnum sem skipað hafa fastan sess í umhverfismennt s.s. jólaskóg með breyttu sniði í
samstarfi við útilífsmiðstöðina í Gufunesbæ, umhverfisdaga, stærðfræðidag, rafmagnslausan dag og útieldun. Nemendur skólans vinna
saman allir sem einn við að fegra og hlúa að gróðri á skólalóðinni og í grendarskógi, sópa og halda hreinu. Hlúð hefur verið að –
afmælisreit - birkilundi skólans og unnin verkefni tengd trjánum.
Ártúnsskóli er stoltur yfir því að vera ,,skóli á grænni grein“ og allir nemendur og starfsmenn hafa nú á vordögum náð öllum
umhverfisbrosum og verkefnum tengdum þeim og með því náð að efla umhverfisvitund skólasamfélagsins sem leiðir til betri ábyrgðar og
afstöðu í umhverfismálum út frá þekkingu og reynslu fyrir okkur og jörðina.
Gaman er að segja frá því að umhverfismennt er orðin svo fastur liður í starfi Ártússkóla að flestir bekkir hafa aðra
föstudagssamveru sína tengda umhverfismennt á einn eða annan hátt til fræðslu og skemmtunar fyrir aðra nemendur skólans og
nærsamfélagið. Það má því með sanni segja að umhverfismennt og útinám styrki vellíðan nemenda og stuðli að heilbrigðum og hollum
lífsviðhorfum.
Umhverfismennt og útikennslan hefur aukin og jákvæð áhrif á nemendur og nærumhverfi. Svo vitnað sé í orð fulltrúa foreldra í
umhverfisnefnd svo og fulltrúa frá Grænfána.
Anna S. Skúladóttir
Umsjón með útinámi og ,,Skóla á Grænni grein“ í Ártúnsskóla.
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Þemu Ártúnsskóla í umhverfismálum eru:
• Lifbreytileiki
• Orka og vatn
• Lýðheilsa
þar sem gildi skólans eru
höfð að leiðarljósi.
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AS

Endurgjöf frá Grænfánanum 2017

Hugmyndir að næstu verkefnum
Ártúnsskóla 2018-2019 ?
í Ártúnsskóla stöndum við þétt saman

Tenging heilsueflingar,
FUÁ og
umhverfismenntar
áfram í verkefnum og
þemum.
Skólaþróunarverkefnið –ECORoad.

Gildi skólans -vellíðan,
lífbreytileiki,

skólamenning og
sjálfbærni.

Útireynslunám,
sjálfbærni í skóginum„sjálfsþurftarbúskapur“

Upplýsa skólasamfélagið áfram og fá
það í samstarf.

hreyfing, næring, ræktun,
vistspor matar, loftslagsmál, ferðamáti,
hnattrænt jafnrétti

Skapandi nám
Áhaldaviðgerðir.umhverfislist
Getum við búið það til sjálf ?
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Orka - þema á vorönn
Á vorönn 2018 var unnið með þemað “ORKA”. Verkefni tengd orku verða fléttuð inn í daglegt skólastarf
og meðal annars unnin á umhverfisdag, í hringekjum og á vordögum þar sem þrautabraut var sett upp í
Grenndarskóginum.
Helsta markmiðið með þemanu ORKA var að auka skilning nemenda á hvað orka er. Fyrst og fremst
verður horft á orku okkar sem einstaklinga, lífsorkuna sjálfa og hvað hægt að gera til að efla hana og
nýta sem best. Það er eftirsóknarvert að vera orkumikill og geta nýtt orku sína, hvort sem er líkamsorku
(hreyfiorku) eða hugarorku, til góðs fyrir sjálfan sig og aðra. Við eflum og aukum orku okkar, líkama og
sál með því að borða hollan og næringarríkan mat. Með því að gæta vel að lífsháttum, svefnvenjum,
hreinlæti, njóta félagsskapar og að næra andann.
Auk þess verður leitast við að fjalla um orku í víðari skilningi m.a. tengt eðlisfræði og markmiðum
annarra námsgreina. Má þar nefna hreyfingu, sköpun, hönnun, heimilisfræði, náttúrvísindi, stærðfræði
og íslensku. Meiri upplýsingar má sjá hér.
VISTAÐ Í FRÉTTIR - UMHVERFISMENNT
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Skólasel – Frístund

Skólasel hefur lagt upp úr vinsemd í vetur
að allir eigi að geta leikið saman. Nota líka
nærumhverfið í leik og starfi.

Leikskólabörnin að fara í gegnum orkuþrautabrautina

Börnin í núvitund í skóginum og
mála á orkusteinana sína eftir ævintýraferð í þrautabraut
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Við fórum út að plokka og
flögguðum grænfánanum í tilefni af degi umhverfisins

1. ÞÓ
Fuglarnir í skóginum sjálfbærniverkefni

13

Nemendur í 1. Þó héldu áfram með sjálfbærniverkefnið sitt um lífið í kringum jólatréð. Farið var í
Grenndarskóginn með fóðurköngla til að gefa þröstunum sem bjuggu í skóginum. Nemendur
skemmtu sér vel í útikennslunni, settu fræ og feiti á köngla og hengdu í tré fyrir svanga
skógarþresti auk þess að gefa þeim afgangs epli.
Í vettvangsferðunum var einnig farið í leiki og stafróf náttúrunnar skoðað ásamt skoðunarferðum
um skóginn þar sem m.a. var leitað að fuglum og hugsað út í fæðuframboð fyrir þá.

1. ÞÓ
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Nemendur 2. LH sýndu á samveru á sal skólans fjóra leikþætti um „orku“.
Þeir lærðu og fjölluðu um ýmsa þætti náttúrufræðinnar svo sem um rafmagn, endurvinnslu,
hringrás vatns og fæðu.
Þá læra börnin að tjá sig hátt og skýrt, beita skapandi og gagnrýnni hugsun og að vinna sjálfstætt
og í samvinnu við aðra undir leiðsögn. En þetta eru einmitt þættir í lykilhæfni samkvæmt
Aðalnámskrá grunnskólans.

Við á yngra stigi höfum verið að fylgjast með birkiplöntunni okkar sem við
gróðursettum í afmælisreit Ártúnsskóla í Grenndarskógi. Við höfum hlúð að
henni, mælt hæð hennar, farið í núvitund hjá henni og gert ýmis önnur
verkefni. Við höfum líka verið að setja niður fræ í moltuna, við erum að fylgjast
með og hlúa að fræjunum.

Síðasta haust gengu nemendur 3.EH á Úlfarsfell.
Dúnmjúkur mosinn var tilvalið sæti til að borða nesti og
hvíla lúna leggi.

3. EH nýtti tækifærið og skellti sér í sleðaferð á fallegum
vetrardegi. Nemendur voru svo vel klæddir að við gátum
verið lengur en upphaflega var áætlað!

Í maí fór 3.EH í Gufunesbæ þar sem Ævar fræddi nemendur
um tré áður en þeir fengu kakó úr vatni sem var hitað yfir
eldi.

Rafmagnslaus dagur – Orkusparnaður
Í mars var rafmagnslaus dagur í Ártúnsskóla. Það voru fulltrúar í umhverfisnefnd
og FUÁ sem stóðu fyrir deginum sem var í tengslum við þemað okkar um ,,ORKU“
Með rafmagnslausum degi vildum við vekja athygli á orkunotkun og hvernig við
getum sparað þessa auðlind okkar.

Rafmagnssparnaður:

Sparnaður á vatn:

-þvottavél
- ljósritunarvél

Nýr vatnsbrunnur settur
upp.
Í honum er ekki sírennsli
og því sparast vatnið.

FUÁ – hvatti alla til að sýna stuðning og samstöðu.
Í tilefni af vitundar- og styrktarátakinu BLÁR APRÍL
nemendur og starfsfólk skólans voru hvött til að klæðast bláu,
föstudaginn 6. apríl til að sýna einhverfum stuðning og samtöðu.
Nemendur 7. bekkjar stóðu fyrir Menningarvöku í
skólanum Aðgangseyrir rann til SOS barnaþorpa

Í febrúar buðu nemendur í 4. bekk upp á
skemmtilega samveru sýndu leikrit og myndband sem
þeir léku í um einelti og sungu lagið Tilfinningar úr
áramótaskaupinu.

Nemendur og starfsfólk
sýna góðum málefnum
stuðning

4. LR

NEMENUR FARA Á NÆSTU DÖGUM AÐ GRÓÐURSETJA PLÖNTUR OG
GRÆÐA UPP GRÓÐURLAUST LAND Á VEGUM VERKEFNISINS GFF –
,,GRÓÐUR FYRIR FÓLK Í LANDNÁMI INGÓLFS“. rlaust

Við höfum verið að búa til okkar eigin bæ en í
þessu verkefni skoðuðum við hvað þarf að vera í
bæjum til þess að samfélag virki.
Hvað eru stofnanir sem bærinn rekur og eru
nauðsynlegar, hvað er afþreying og hvað
einkafyrirtæki.
Með því að skoða þetta komumst við t.d. að því
að suma afþreyingu reka bæjafélögin eins og
sundlaugar og almenningsgarðar en annað er
einkarekið eins og bíó.

22

5. LÓ Hringekja á miðstigi. Á vordögum var fjallað um Elliðaárdalinn.
Þar könnuðum við í útinámi m.a. dýralíf, jarðfræði, kennileiti og veður.
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Nemendur enduðu á að búa til útnámsþrautir fyrir hvort annað.
Þrautirnar fólu í sér markmiðin sem þau höfðu lært í útináminu.
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5. LÓ
Við dýpkuðum þekkingu okkar á dalnum með
verkefnavinnu sem var lýðræðisleg sem þýðir að
við réðum alveg hvernig við unnum það.
Þórir Sólbjartur: Dæmi um verkefni eru
veggspjöld, teiknimyndasögur, leikþáttur,
spurningakeppni og fleira. Verkefnin voru því
mjög fjölbreytt og skemmtileg. Eina skilyrðið fyrir
þessu verkefni var að fram kæmi eitthvað um
dýralíf, gróðurfar, sögu, jarðfræði og mannvirki í
Elliðaárdal.
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5

Orka
Við í 6. bekk höfum verið dugleg að huga að orku

.

Við höfum rætt um mikilvægi þess að borða hollt og hreyfa sig til þess að fá
aukna orku. Farið í skemmtilegar vettvangsferðir t.d. hjóluðum við niður í
Nauthólsvík.
Við höfum verið að gera yoga bæði inni og úti þar sem við lærðum um tengingu
líkamans við náttúruna og gerðum góðar æfingar þar sem jafnvægi og teygjur
koma saman. Einnig fórum við í hugleiðslu þar sem við lærðum hvernig maður
getur lokað á stress og áhyggjur og notið þess að vera í augnablikinu og slakað
á. Bæði yoga og hugleiðsla eru góðar æfingar til þess að ná upp meiri orku.
skemmtir sér í snjónum í Elliðaárbrekkunni.

Umhverfið

•

Hópurinn hlúir að skóginum, sagar og klippir brotnar greinar sem nýttar eru til föndurgerðar eða sem viðarkubbar á varðeldinn.

•

Rotnunarplankinn var settur aftur niður og verður spennandi að fylgjast með honum.

Við fórum út í vikunni að tína rusl
í kringum skólann til þess að
gæta að umhverfinu. Okkur þótti
það mikilvægt og gaman.
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6. KHL – Jöklasýning í Perlunni
Miðstöð útivistar og útináms hjá Reykjavíkurborg buðu nemendum í 6. bekk í borginni í heimsókn í
fræðslukynningu á náttúrsýninguna Perlu norðursins. Nemendur okkar voru áhugasamir er þeir skoðuðu
jöklasýninguna með yfir 100 metra löngum íshelli og gagnvirku fræðsluefni.

,,Eplið“ - Matarmál í matsalnum
7. BIG – var með kynningu og hvatningu á sal skólans
í formi veggspjalda, stuttmyndar og ,,Rapps“ þar sem þeir
hvöttu samnemendur sína til að borða þann mat sem þeir
setja á diskinn sinn en ekki henda honum. Þ.e. setja minna í
einu á diskinn og fara frekar fleiri ferðir.
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Hljóðvist í matsal er betri
eftir tilkomu nýrra borða

7. BIG fór í Útilífsmiðstöð Gufunesbæjar og vann skemmtilegt verkefni þar sem nemendur
fengu m.a. tækifæri til að hugsa um hvað vatnið er dýrmætt og að það er ekki endalaus
náttúruauðlind. Nemendur fræddust um nauðsyn þess að hafa aðgang að hreinu vatni og
könnuðu muninn á hreinu vatni og menguðu.
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7. BIG með Skype samtal við nemendur í Finnlandi
Á Alþjóðlegum móðurmálsdegi UNESCO áttu nemendur í 7. bekk skype samtal við
nemendur í 5. bekk í Hönttämaen í Oulu í Finnlandi. Ártúnsskóli og Hönttämaen eru í
samstarfsverkefni í Erasmus+ verkefninu EcoRoad í umhverfismálum.
Nemendur ræddu saman um löndin sín, skólamenningu hvors lands o.fl. og höfðu gaman af.

Hreyfibrautir og völundarhús
Fulltrúar úr umhverfisnefnd og FUÁ kynntu verkefni sem þeir höfðu undirbúið um hreyfibrautir og
völundarhús og tengist þemanu orku. Allir nemendur skólans fengu að nýta hugmyndaflug og
sköpunarkraft sinn.
Markmiðið með verkefninu var að kanna hvernig orka tengist eðlisfræði. Kyrrstæðir hlutir voru settir á
hreyfingu og ýmsum lögmálum eðlisfræðinnar velt fyrir sér.
Lögð var áhersla á að nýta það sem til er eða endurnýta hluti í þetta verkefni og tókst það mjög vel.
VISTAÐ Í FRÉTTIR - UMHVERFISMENNT
31
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Kynslóðir mætast og hreyfibrautir
Fulltrúa umhverfisnefndar og FUÁ
Nemendur í bæði leik- og grunnskóla tóku á
móti eldri kynslóðinni í heimsókn.
Í grunnskólanum fóru nemendur með gestina
sína um skólann þar sem verkefnin voru tengd
hreyfibrautum og völundarhúsum í tengslum við
þema annarinnar um orku.
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Allir dagar í Ártúnsskóla eru umhverfisdagar

Þrautabraut
sett upp í tengslum við Dag umhverfisins og þema annarinnar - ,,Orku“

Það var einstaklega gaman í grenndarskóginum þar sem allir árgangar grunnskólans og
elstu nemendur leikskólans fóru í gegnum þrautabraut í skóginum. Að lokinni
þrautabraut fóru hóparnir í slökun í anda núvitundar í náttúrunni. Foreldrum var boðið
að taka þátt og einhverjir áttu heimangengt til að koma og vera með okkur, sem var
mjög ánægjulegt.
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Samvinnuverkefni – og fjölskyldustemning við
orkuþrautabrautina
• Þrautabrautin er samvinnuverkefni þar sem margir
sameinast um að setja upp brautina og taka hana
niður, s.s. starfsmaður frá útilífmiðstöðinni í Gufunesi,
gestir á vegum ECORoad verkefnisins og starfsmenn
skólans og velunnarar.
• Allir þessir aðilar sem og fjölskyldur starfsmanna áttu
notalega stund saman síðdegis við leik og grill og tóku
síðan brautina saman.
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Stærðfræðidagur í Ártúnsskóla
• Haldið var upp á dag stærðfræðinnar í Ártúnsskóla með því að
vinna að stærðfræðilegum viðfangsefnum og horft til þess að
stærðfræði má sjá í flestum viðfangsefnum ef við setjum á okkur
stærðfræðigleraugun. Þar sem lífsleikniþema annarinnar
er ,,ORKA“ var tilvalið að tengja saman vinnu með rúmfræði og
orku og unnu árgangarnir fjölbreytt verkefni tengd því.
• Ein af hugmyndum fulltrúa umhverfisnefndar var t.d.að tengja
saman spil og endurnýtingu, þ.e. vinsælt mikadó úr
myndbandsspólum sem átti að fara að henda.
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Útieldun í Grenndarskógi Ártúnsskóla
Í maí og byrjun júní fóru flestir bekkir skólans niður í Hátíðarlund í Grenndarskógi
Ártúnsskóla og grilluðu greinabrauð og poppuðu yfir eldi, unnnu verkefni og fóru í
leiki. Gleðin skein úr andlitum krakkana í útináminu.

• Útieldun í Grenndarskógi Ártúnsskóla
maí fAlþjóðlegi rathlaupadagurinn var haldinn þann 24. maí.
• Rathlaupafélagið Hekla stjórnaði rathlaupi í Grenndarskógi Ártúnsskóla fyrir galvaska krakka af miðstigi
Ártúnsskóla sem skemmtu sér konunglega.
• Yngri nemendur skólans nutu sín í sameiginlegum ratleik sem kennararnir stýrðu.
• óru allir bekkir skólans niður í Hátíðarlund í Grenndarskógi Ártúnsskóla og grilluðu greinabrauð og epli, unnu
verkefni og fóru í skemmtilega leiki.
• Gleðin skein úr andlitum krakkana í útináminu.
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Eco road - gestir í heimsókn
Vikuna 23.-27. apríl fengu gestir á
vegum Þróunarverkefnisins
ECORoad að fylgjast með kennslu
í skólanum, fóru með nemendum í
þrautabraut í grenndarskógi og í
heimsókn í rafstöðina við
Elliðaárnar. Bæði gestir og
heimafólk var ánægt með
skemmtilega og lærdómsríka viku.
Nemendur stóðu sig mjög vel við
að sýna gestunum vinnu sína og
segja frá verkefnum.
EcoRoad verkefninu lýkur nú í vor
og er það mat stýrihópanna að vel
hafi tekist til og mikið áunnist í
málefnum sem snerta menntun og
þróun til sjálfbærni.
Sing for the climate

37

6/12/2018

Add a footer

Fræðsluferð í Elliðaárvirkjun
Samstarf við stofnun í
nærsamfélaginu,
Orkuveitu Reykjavíkur.
Eiríkur Hjálmarsson upplýsingafulltrúi OR

sagði skemmtilega frá þegar hann
sýndi nemendum á miðstig og
gestum frá ECORoad verkefninu
Elliðaárvirkjunina.
.
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Samvinna í hönnun og smíði; púsluspil
fyrir leikskóladeild og frístund
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(Dæmi um verk eftir Matisse sem var skoðað í fyrirlestrinum.)

Myndmennt

(Dæmi um verk eftir Matisse sem
var skoðað í fyrirlestrinum.)

Verkefni unnið í 4. bekk í þema um Henri Matisse.
Eftir fyrirlestur um listamanninn Henri Matisse sem var bæði málari og frábær klippimyndasmiður,
áttu nemendur að gera sína eigin mynd innblásna af verkum hans.
Bakgrunnur verkanna var reyndar ekki endurunninn en efnið til myndbyggingar var ýmsir afgangar og
afskurðir sem safnast upp í myndmenntastofunni, bæði karton og málaður pappír.
Verkefnið heppnaðist mjög vel, nemendur voru áhugasamir og komust á gott flug í sköpun sinni.
Verkefnið virtist hæfa aldrinum vel þar sem nokkurrar skæraleikni er þörf og mikið frjálsræði í
útfærslum.

(Dæmi um verk sem nemendur unnu eftir fyrirlesturinn.)

Greinilega má sjá áhrif Matisse á verk nemenda þó viðfangsefnið

sé þeirra eigin sköpun.
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Sjálfbær bókahilla –
Litli skiptibókamarkaðurinn
Með þessu vill umhverfisnefnd vekja athygli á
því að auðlindir jarðar eru takmarkaðar.
Getum við gefið bók sem við erum hætt að
lesa framhaldslíf hjá einhverjum öðrum með
því að skipta á bókum á
skiptibókamarkaðinum
(Takið eina bók og setjið aðra í staðinn).

Litli skiptibókamarkaðurinn

Takið eina bók og setjið aðra í staðinn J
Reglur:
1.Setjið límmiða á bókina sem þið ætlið að
setja í kassann. Límmiðarnir eru hjá
Guðrúnu Betu í afgreiðslunni.
2.Setjið bókina í kassann.
3.Veljið bók sem þið viljið taka.

Munið að ganga vel um J

41

6/12/2018

Add a footer

Nemendur í 1. - 7.
bekk fengu
viðurkenningu fyrir
að vera ,,bekkir á
grænni grein“ og skarta
nú stofur þeirra grænum trjám.
Allir bekkir voru búnir að vinna sér
inn öll umhverfis- og heilsubros
Ártúnsskóla.
Í því felst m.a. að umhverfisvitund
skólasamfélagsins, nemenda og
starfsfólks hefur eflst og þau geta
tekið betur ábyrga afstöðu í
umhverfismálum út frá þekkingu
og reynslu.
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Matslistar frá Landvernd eru gagnlegir til að meta stöðu fyrir hvert Grænfánaþema.
Þeir voru hafðir til leiðsagnar við markmiðin og við mat á starfinu.

Takk fyrir skemmtilegt starf í vetur!
Fundi slitið.

29. maí 2018

Fundargerð:

Aðalfundur umhverfisnefndar í Ártúnsskóla

Mættir voru:fulltrúar leikskóla Háholt, leikskólakennari, fulltrúar nem. úr 1. – 7. bekk, skólastjóri, umsjónarmaður í Frístund, skrifstofustjóri, umsjónarmaður skólans, fulltrúa foreldra vantaði,
umsjónarmaður útináms og ,,Skóla á grænni grein“ í Ártúnsskóla.

3. bekkur segir frá ferðalögum sem þau fóru í. Fóru í Ártúnsbrekkur með þotur, tala um að allir eigi að vera vinir. Síðan fóru þau í Gufunesbæ og lærðu um tré og greina aldur þess. Þau fengu kakó úr vatni sem var hitað yfir eldi.
7. bekkur voru að mæla matarsóun. Þau voru að hvetja nemendur til að hætta að henda mat og borða það sem maður setur á diskinn sinn. Ný borð í matsalnum voru til að minnka læti og blanda hópunum og hljóðvist verður betri. Þau fóru líka í Gufunesbæ að gera tilraunir
með vatn. Þau áttu að menga vatnið og hreinsa það síðan með því að eima vatnið. Þau sögðu einnig frá Skype samtal við nemendur í Finnlandi. Þau voru að spyrja nemendur í Finnlandi um þeirra skólastarf og þeirra land í tengslum við samstarfsverkefni í Erasmus
verkefninu.

Á næsta ári verður Vellíðan ein af gildum skólans og verður tekið fyrir í umhverfisnefnd.
Skólasel hefur lagt upp úr vinsemd í vetur að allir eigi að geta leikið saman. Nota líka nærumhvefið í leik og starfi.
Leikskólinn – Þau fóru í Grendarskóg í orku þrautarbraut. Þau fóru í núvitund í skóginum og mála á orkusteinana sína eftir ævintýraferð í þrautabraut. Þau fóru líka út að plokka.
1. bekkur – Þau fóru að setja fóðurköngla á greinar og voru að gefa fulgunum að borða. Þau lærðu um hagamýs í hringekju með leikskólanum. Þau bjuggu til hagamús og músarholu úr margvíslegum efniviði. Músarholuna gerðu þau úr pappaboxi sem var gert úr
endurunnum pappa.
2. bekkur – Sýndu á samveru fjóra leikþætti um orku. Þau hafa verið að fylgjast með birkiplöntunni þeirra sem þau gróðursettu í afmælisreit Ártúnsskóla í Grenndarskógi.

Rafmagnslaus dagur – í mars var rafmagnslaus dagur í Ártúnsskóla. Það var ekkert rafmagn í einn dag. Nemendur lærðu að það er stundum verið að nota rafmagnið of mikið. Höfum sparað orku með nýjum raftækjum og nýrri vatnsvél.
4. bekkur – Þau hafa verið að gera ýmislegt í tengslum við góðgerðamálum eins og einelti. Þau sýndi eineltismyndband á samveru. Nemendur fara á næstu dögum að gróðursetja plöntur og græða upp gróðurlaust land á vegum verkefnisins GFF, gróður fyrir fólk í landnámi
Ingólfs. Þau hafa verið að búa til bæ til að sjá hvað þarf að vera til og gera til að búa til samfélag.
5. bekkur – Þau voru í hringekju um náttúruna og fóru t.d. í Elliðaárdalinn. Þar lærðu þau um jarðfræði, vindinn og fugla. Þau eru búin að búa til útinámsverkefni sem þau ætla svo að fara í.
6. bekkur – Þau hafa verið að týna rusl og skoða hvað margir henda rusli úti. Þau fóru í hjólaferð í Nauthólsvík og til baka. Þau eru líka búin að vera í jóga. Þau fóru í Perluna að skoða jöklasýninguna. Þau gerðu svo verkefni út frá jöklunum.
Hreyfibrautir og völundarhús – Kynslóðir mætast og hreyfibrautir. Nemendur gerðu allskonar hreyfibrautir og völundarhús og buðu ömmu og afa í heimsókn.

Stærðfræðidagur í Ártúnsskóla – Gömlu myndbandsspólurnar voru notaðar í stærðfræði.

Útieldun – flestir nemendur eru búnir að fara í útieldun.
Eco Road – Gestir í heimsókn í skólanum. Þau fóru með 7. bekk í heimsókn í Orkuveituna.
Sjálfbær bókahilla – með þessu vill umhverfisnefnd vekja athygli á því að auðlindir jarðar eru takmarkaðar og þar má skipta á bókum.
Nemendur í 1.-7. bekk fengu viðurkenningu fyrir að vera bekkir á grænni grein.
Umræður og spurningar – Skiptibókarmarkaður, búa til plaggat til að hvetja og auglýsa hann betur á næsta ári. Gengið í bekkina og kynnt þetta betur.
Hugmyndir fyrir næsta vetur – Grilla pylsur í skóginum. Grillað sykurpúða. Halda áfram með hreyfibrautir og myndbandspólurnar.
Fundarritari: Eva Jóhannesdóttir
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