Ártúnsskóli
Árangur – virðing – vellíðan

Heilsueflandi skóli
Skýrsla vor 2018
fyrir skólaárin 2016 – 2018
Síðastliðið skólaár 2017-2018 var sjöunda starfsár Ártúnsskóla sem Heilsueflandi skóli, en
Ártúnsskóli varð formlega þátttakandi í verkefninu árið 2011.
Verkefnisstjóri verkefnisins er Erna Matthíasdóttir, íþróttakennari og lýðheilsufræðingur.
Á skólaárunum 2016 – 2018 var unnið að ýmsum verkefnum sem tóku meðal annars mið af
þeim 8 þáttum sem sérstök áhersla er lögð á í skólastarfi Heilsueflandi skóla. Þessir þættir
eru: Nemendur, mataræði - tannheilsa, heimili, geðrækt, nærsamfélag, hreyfing - öryggi,
lífsstíll og starfsfólk. Í Ártúnsskóla mótar heilsuefling, umhverfisvitund og sjálfbærni allan
skólabrag. Verkefni sem tengjast heilsueflingu, útinámi og grænfána fléttast því saman og
nemendur taka virkan þátt í öllu undirbúningsstarfi, m.a. í gegnum starf FUÁ (Félag
ungmenna í Ártúnsskóla). Ennfremur er ávallt hugað að einkennisorðum skólans: Árangur,
virðing og vellíðan.
Stefna skólans er að gera skólann meira heilsueflandi og gott starf betra og til að ná því
markmiði er meðal annars farin sú leið að vinna með lífsleikniþemu á hverju skólaári. Þar
fyrir utan eru ákveðnir þættir sem alltaf er unnið með samhliða þemunum, svo sem
mataræði og hreyfing.
Á haustönn 2016 var unnið með þemað virðing og starf skólans í anda stefnu Heilsueflandi
skóla með hefðbundnum hætti en undirrituð Erna Matthíasdóttir,verkefnisstjóri, var ekki við
störf á vorönn 2017 vegna slyss og þess vegna var engin skýrsla gerð það vorið og þemað á
vorönn féll niður. Í stað þess var unnið að undirbúningi afmælisveislu skólans sem var haldin
með veglegum og skemmtilegum hætti á vordögum. Í tilefni afmælisins var meðal annars
gefinn út bæklingur með ágripi af sögu skólans.
Virðing var lífsleikniþema skólans frá hausti 2016 og út janúar 2017. Virðing er eitt af
þremur einkennisorðum skólans “Árangur -Virðing – Vellíðan”. Markmið þemans var fyrst og
fremst að kynna þetta mikilsverða gildi fyrir nemendum og þýðingu þess fyrir einstaklinga og
samfélagið í heild.
Dæmi um verkefni sem unnin voru í skólanum í tengslum við virðingu:
•

Vinnuhefti fyrir nemendur um virðingu
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•
•

Umhverfisdagur 15. september – „Virðing fyrir vatninu, lífríkinu í því sem og
umhverfis það
Íþróttadagur 28. september - virðing tengdist verkefnum á mörgum stöðvum

• Fyrirlestur á sal fyrir nemendur í 5. – 7.b á sal skólans 31.10. Fyrirlesturinn bar heitið
„Sterk liðsheild“ hvað getum við lært af landsliðinu í Frakklandi? Tengdist meðal
annars virðingu og sjálfstrausti.
• Myndbönd sem allir umsjónarkennarar sýndu nemendum sínum sem kveikja að
umræðum og vinnu með virðingu.
http://www.dv.is/sport/2016/8/29/unglingalid-barcelona-syndi-fadaemadrenglyndi-thettaer-haegt-ad-taka-til-fyrirmyndar/. = Áhrifaríkt myndbrot sem sýndi unglingalið Barcelona
eftir leik, tengist því að bera virðingu fyrir mótherjum sínum í keppni.
https://www.youtube.com/watch?v=YNOnFsnjYhY. = Gengið yfir brúna
https://www.youtube.com/watch?v=nJJa9f0I8XQ = Virðing og hjálpsemi.
https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1015110844832799= Hrós - rós
• Umsjónarkennarar ræddu um virðingu í sínum bekk og nemendur skrifuðu setningar/ orð/
hugtök eða teiknuðu mynd sem tengdist virðingu. Síðan voru 2 - 4 spjöld úr hverjum
bekk hengd upp á sal.
• Allir nemendur, grunnskóladeildar og leikskóladeildar, settu niður krókusa og fjallað var
um mikilvægi þess að bera virðingu fyrir umhverfinu og hlúa að náttúrunni
(sjá nánar um þemað virðingu í viðhengi)

Þemu skólaársins 2017/2018 voru hófsemi á haustönn og orka á vorönn. Bæði þemun voru
unnin í nánu samstarfi við verkefnisstjóra um útinám og grænfána.
Markmið þemans hófsemi var fyrst og fremst að kynna hófsemi fyrir nemendum og þýðingu
þess fyrir einstaklinga, samfélagið og heiminn allan. Unnið var með mikilvægi þess að allt sé
best í hófi - andstæðan við græðgi og ofgnótt.
Dæmi um verkefni sem unnin voru í skólanum tengd hófsemi:
•

Göngum í skólann
• Dagur íslenskrar náttúru, 16. september
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• Plastlaus september:
Ýmis verkefni s.s.:
➢ „Minna plast“ (fjölnota nestisbox, fækka ruslafötum)
➢ Samþættingarverkefni, 5. bekkur með nemendum úr 5. bekk í Selásskóla
➢ Sameiginlegt tónlistaratriði, EcoRoad = Sesselja
• Allir árgangar grunn-, leikskólans og frístund fóru í september niður í Grenndarskóg
til að hirða um birkitrén í afmælislundi Ártúnsskóla
• Áfram var lögð áhersla á að bekkir skiptist á að hreinsa skólalóðina og nágrenni
• 7. bekkur minnti þá sem borða í mötuneytinu á hófsemi í matarmálum. Að setja á
diskinn það sem maður ætlar sér að borða þannig að við hendum eins lítið af mat og
kostur er
• Hillan hófsama og sjálfbæra. Nemendur og starfsfólk hvatt til að koma með hluti
eins og skólapeysur, spil og bækur á hilluna. Aðrir kunna að finna not fyrir það.
• Íþróttadagur 27. september. Heilsa og hófsemi
• Í hringekjum tengdist hófsemi verkefnum bæði hjá yngri og eldri hópunum
• 1. des – fullveldisdagurinn – Unnið var með hófsemi og nýtni fyrr og nú
(sjá nánar um þemað hófsemi í fylgiskjali)

Helsta markmiðið með þemanu ORKA var að auka skilning nemenda á hvað orka er. Fyrst og
fremst var 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 næra
andann.
Dæmi um verkefni sem unnin voru tengd þemanu orka:
•

•

Stærðfræðidagurinn 2. febrúar (verkefni tengd rúmfræði og orku
Dæmi: Samvinnuleikir s.s. Dominos spil úr myndbandsspólum)
• Hringekjur hjá öllum aldurshópum
• Nemendur úr FUÁ og umhverfisnefnd kynntu verkefnið orku á sal (skilgreiningar og
almennur fróðleikur ásamt myndefni)
• ,,Rafmagnslaus dagur í Ártúnsskóla“ (umhverfisnefnd Ártúnsskóla og FUÁ stóðu
fyrir því að halda einn rafmagnslausan dag)
• Náttúrusýning Perlunnar – jöklasýning (6. bekkur)
Heilsudrykkur – heimilisfræði
• Þrautabraut og umhverfisdagur í Grenndarskógi Ártúnsskóla (apríl)
• Vettvangsferð í Elliðaárvirkjun, föstudaginn 27. maí, fyrir miðstig og gesti á vegum
EcoRoad verkefnisins.
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• Umhverfisnefnd og FUÁ setti upp hreyfibrautir á skólavellinum: a) Hreyfibraut og
orka b) Vatnsafl og orka
• Matur og orka - m.a. meira úrval á salatbarnum
• Víxlböð úti að vori (heilsueflandi fótaböð)
• Útieldun og orka í Grenndarskóginum
• Gönguferðir allra árganga
(sjá nánar um þemað orku í fylgiskjali)

Dæmi um fleiri verkefni tengd heilsueflandi skóla 2016-2018:
Nemendur:
•
•
•
•
•
•

Ýmis verkefni unnin í samvinnu við nemendafélagið FUÁ og skólaselið s.s. litadagar,
útidótadagar og „höfuðfatadagur“
Norræna skólahlaupið
Dansnámskeið
Handboltamót á vegum Fylkis milli skóla innan hverfisins
Fótboltamót skólans (4.-7. bekkur á vegum FUÁ)
Hjólaferðir

Starfsfólk:
Starfsfólk tekur jafnan virkan þátt í þeim þemum sem unnið er með hverju sinni og auk þess
er ætíð reynt að hafa heilsueflandi skólastefnu til hliðsjónar þegar félagslíf starfsfólks er
skipulagt. Sérstök áhersla var lögð á heilsueflandi þætti tengda starfsfólki skólaárið 2017 –
2018. Sem dæmi má nefna þá voru teknar fyrir tvenns konar öndunaræfingar á
kennarafundi, slökunaröndun og orkuöndun. Boðið var upp á heilsudrykki, trefjakökur og
meinhollar smákökur á fundum. Prófað var að bjóða upp á hafragraut í morgunsárið. Farið
var í samflot í Grafarvogslaug í boði Reykjavíkurborgar. Í námsferð starfsfólks til Brighton í
maí fóru allir á námskeið í skógartengdu útinámi og núvitund.
Á næsta skólaári verður haldið áfram að byggja ofan á þann grunn sem lagður hefur verið og
unnið í nánu samstarfi við verkefnisstjóra útináms og nemendafélagið FUÁ.
(sjá nánar um störf Heilsueflandi skóla á heimasíðu Ártúnsskóla)
30. maí 2018,
Erna Matthíasdóttir (íþróttakennari og lýðheilsufræðingur)
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Fylgiskjöl:

Ártúnsskóli

Heilsueflandi skóli / Lífsleikni – Útinám og grænfáni
Virðing
september 2016 – febrúar 2017

Virðing er lífsleikniþema skólans frá hausti og út janúar. Virðing er eitt af þremur
einkennisorðum skólans “Árangur -Virðing – Vellíðan”. Virðing er ákaflega mikilvægt gildi
og undirstaða velgengni í leik og starfi.
Markmið þemans er fyrst og fremst að kynna þetta miklisverða gildi fyrir nemendum og
þýðingu þess fyrir einstaklinga og samfélagið allt.
Unnið verður með virðingu á fjölbreyttan hátt á næstu mánuðum og þemað tengt sem flestum
námsþáttum. Aðallega verður unnið með virðingu á þremur sviðum, þ.e. virðing fyrir sjálfum
sér, öðrum og umhverfinu.
Skipta má virðingu í innri og ytri virðingu. Innri virðing fæst þegar einstaklingurinn hefur lært
að virða sjálfan sig. Hann hefur þá sjálfsvirðingu og er ekki sama um hæfileika sína sem og
andlega og líkamlega líðan sína. Ytri virðing er að bera virðingu fyrir öðrum og hafa lært að
setja sig í spor annarra og finna til með þeim (Gunnar Hersveinn).
Lykilatriði virðingar má segja að sé hin sígilda setning: “Allt sem þér viljið að aðrir menn
gjöri yður, það skuluð þér og þeim gjöra:” Þeir sem skilja þetta og fara eftir þessu hafa þá
bæði sjálfsvirðingu og virðingu fyrir öðrum (Gunnar Hersveinn).
Virðing er ekki meðfædd heldur lærð eins og aðrar dyggðir. Það þarf að kenna hana og rækta
bæði í skólum og á heimilum.
Orðið virðing merkir:
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•

mat, það að meta eitthvað til verðs

•

álit eða heiður

•

það að virða einhvern

•

njóta virðingar

•

sýna einhverjum virðingu

•

bera virðingu fyrir einhverjum

Sameiginleg verkefni
•

Hefti um virðingu fyrir nemendur

•

Umhverfisdagur 15. september – „Virðing fyrir vatninu, lífríkinu í því sem og
umhverfis það“

•

Íþróttadagur 28. september. Þar sem virðing tengist mörgum stöðvum.

•

Fyrirlestur á sal fyrir nemendur í 5. – 7.b á sal skólans 31.10. Fyrirlesturinn ber heitið
„Sterk liðsheild“ hvað getum við lært af landsliðinu í Frakklandi? Tengist meðal
annars virðingu og sjálfstrausti.

•

Myndbönd sem allir umsjónarkennarar sýna nemendum sínum
umræðum og vinnu með virðingu.

sem

kveikja að

http://www.dv.is/sport/2016/8/29/unglingalid-barcelona-syndi-fadaemadrenglyndi-thetta-er-haegt-ad-taka-til-fyrirmyndar/. = Áhrifaríkt myndbrot sem
sýnir unglingalið Barcelona eftir leik, tengist því að bera virðingu fyrir
mótherjum sínum í keppni.
https://www.youtube.com/watch?v=YNOnFsnjYhY. = Gengið yfir brúna

https://www.youtube.com/watch?v=nJJa9f0I8XQ = virðing og hjálpsemi.
https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1015110844832799= hrós rós
•

Spjöld frá hverjum bekk á sal, hengd í loftljósin (áætlað að hengja upp í lok
nóvember)
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•

Umsjónarkennarar ræða um virðingu í sínum bekk og nemendur skrifa setningar/ orð/
hugtök eða teikna mynd sem tengist virðingu. Síðan verða 2 - 4 spjöld úr hverjum
bekk hengd upp á sal.

•

Allir nemendur, grunnskóladeildar og leikskóladeildar, setja niður krókusa og fjallað
verður um mikilvægi þess að bera virðingu fyrir umhverfinu og hlúa að náttúrunni

•

Í hringekjum verður virðing sett á oddinn bæði hjá yngri og eldri hópunum.

Ártúnsskóli

Heilsueflandi skóli / Lífsleikni – Útinám og grænfáni
Hófsemi - Allt er best í hófi
haust 2017

Á haustönn 2017 verður unnið með gildið “HÓFSEMI”. Verkefni tengd hófsemi verða fléttuð
inn í daglegt skólastarf og meðal annars unnin á íþróttadag, umhverfisdag og í hringekjum

Markmið: Fyrst og fremst að kynna hófsemi fyrir nemendum og þýðingu þess fyrir
einstaklinga, samfélagið og heiminn allan. Temjum okkur hugsunina að allt sé best í hófi –
andstæðan við græðgi og ofgnótt.
Hér áður fyrr var allt nýtt eins og kostur er, m.a. stoppað í sokka, en í dag er viðhorfið víða
annað, margt er einnota, við hendum og kaupum nýtt.
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Við ætlum að hvetjum okkur sjálf og aðra til hófsemi, einföldum líf okkar og förum vel með
líkama okkar og sál – allt er best í hófi (“minna er meira”). Gætum hófs í mat og drykk og í
umgengni við náttúruna þannig að við getum skilið við hana eins og við tókum við henni.

Til þess að getað lifað lífinu til fulls og liðið vel er nauðsynlegt að finna jafnvægið í því
hvernig við hugsum um okkur sjálf, líkamlega og andlega. Ef við leggjum of mikla áherslu á
einhvern einn þátt og vanrækjum annan er hætt við að það geti leitt til heilsufarsvandamála
(e. health problems).
Eða eins og Aristóteles sagði: “Moderation in all things” eða: Hófsemi í hvívetna.

Einföld skýring fyrir nemendur:
Hófsemi er að gæta hófs, gera hæfilega mikið af öllu, hvorki of mikið né of lítið. Mikilvægt
að halda jafnvægi í lífinu. Setja okkur markmið í samræmi við það.

Skilgreiningar (ísl.orðabókin):

Hófsemi kvk (e. moderation) = að vera hófsamur, kunna sér hóf
Hóf –s, hk., lo = að eitthvað sé hæfilega mikið, hófsemi
Hóflegur, lo = í hófi, mátulega mikill, hæfilegur

•

Allt er best í hófi

•

Að kunna sér hóf = fara hóflega, þekkja takmörk getu sinnar
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•

Að fara fram úr (öllu) hófi = að fara út fyrir eðlileg takmörk, miklu meira en hæfilegt
er

•

Meira en góðu hófi gegnir = of mikið, ósæmilega mikið

•

Að eitthvað keyri fram úr hófi = gengur of langt

•

Hóf er best í hverjum leik

•

Hófsemi er heilsu best

Gætu hófsemi og nýtni orðið einkennisorð framtíðarinnar?

Sameiginleg verkefni
•

Göngum í skólann

•

Dagur íslenskrar náttúru, 16. september

•

Plastlaus september:
Ýmis verkefni s.s.:
➢ „Minna plast“ (fjölnota nestisbox, fækka ruslafötum)
➢ Samþættingarverkefni, 5. bekkur með nemendum úr 5. bekk í Selásskóla
➢ Sameiginlegt tónlistaratriði, EcoRoad = Sesselja

•

Allir árgangar grunn-, leikskólans og frístund fara í september niður í grenndarskóg að
hlúa að og njóta birkitrjánna í afmælislundi Ártúnsskóla. Nemendur tengja hófsemi í
náttúrunni við listræna sköpun í tengslum við birkitrén.
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•

Áfram verður lögð áhersla á að bekkir skiptist á að hreinsa skólalóðina og nágrenni.

•

7. bekkur minnir þá sem borða í mötuneytinu á hófsemi í matarmálum. Að setja á
diskinn það sem maður ætlar sér að borða þannig að við hendum eins lítið af mat og
kostur er.

•

Hillan hófsama og sjálfbæra. Við viljum vekja athygli á að auðlindir jarðar eru
takmarkaðar og að við þurfum að draga úr neyslunni. Góð byrjun er að nota lengur
það sem við eigum/kaupum. Ef börn eða starfsfólk eiga skólapeysur, spil, bækur eða
annað sem ekki er lengur not fyrir er velkomið að koma með það í hilluna og kannski
sér einhver annar nýtt notagildi fyrir þann hlut.

•

Íþróttadagur 27. september. Heilsa og hófsemi. Allt er best í hófi: hreyfing, mataræði,
hvíld, umhverfið ofl.

•

Í hringekjum mun hófsemi tengjast verefnum bæði hjá yngri og eldri hópunum.

•

1. des – fullveldisdagurinn – Hófsemi og nýtni fyrr og nú

Til athugunar:

Myndbönd, bækur og vefslóðir t.d.:
➢ Hugdjörf hetja eftir Huginn Þór Grétarsson og Lorena Azpiri
➢ Hávamál: Þar er meðal annars verið að brýna hófsemi fyrir mönnum, þeir eigi
að vera varir um sig, gæta tungu sinnar og vera ekki of auðtrúa.
➢ Íslendingasögurnar t.d. Gísla saga Súrssonar. Þorkell bróðir Gísla
Súrssonar segir á einum stað stað í sögunni þegar hann er beðinn um að sækja
reflana góðu: „Allt kann sá er hófið kann og mun ég eigi eftir þeim senda.“
➢ Myndböndin úr Latabæ
➢ http://www.essentiallifeskills.net/balance.html
➢ http://www.erjordinihaettu.com/#/rusl/
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Hugsum um jafnvægið í lífi okkar – að lifa lífinu til fulls!
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Mataræði

12

Hreyfing

Andleg heilsa og ró

13

14

Hvíld

Finnum jafnvægið
•

Ef einhver æfir til dæmis of mikið (erfitt fyrir suma að ímynda sér það ☺ ) og hvílir
ekki nóg á milli æfinga þá er hætt við meiðslum.

•

Ef einhver les of mikið eða situr löngum stundum við tölvuna (kyrrseta) þá er hætt við
að líkamann vanti hreyfingu og hrörni fljótt.

•

Ef of miklum tíma er varið í hugleiðslu, slökun eða hvíld er hætt við að aðrir
nausynlegir þættir séu vanræktir, s.s. almenn virkni og hreyfing.
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Ártúnsskóli
Heilsueflandi skóli / Lífsleikni – Útinám og Grænfáni
Orka
vor 2018

Á vorönn 2018 verður 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 verður sett upp í Grenndarskóginum.

Hvað er orka?
Skilgreining:
Orka er skilgreind með eftirfarandi hætti í íslensku orðabókinni:
orka, u, kvk.
1.

(fornt, úrelt) verk, starf

2.

afl, kraftur (neyta allrar orku)

3.

eðlisfræði/ efnafræði: hæfileiki til að framkvæma vinnu –
hreyfiorka/ staðarorka/ vöðvaorka/ orkunýting/ orkuvinnsla (Mörður Árnason,
2007).

Markmið
Helsta markmiðið með þemanu ORKA er 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
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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.

Í víðara samhengi má segja að orkan sé allt í kringum okkur, t.d. er sólin risastór
uppspretta ljós- og varmaorku. Bílar nota bensín, rafmagn eða aðra orkuuppsprettu sem
umbreytt er í hreyfiorku til að knýja bílinn áfram. Maturinn sem við borðum er hlaðinn
orku sem við brennum og knýjum þannig okkur sjálf áfram. Orku er umbreytt í rafmagn
sem er nauðsynlegt til að knýja vélar og ýmis tæki sem við notum í daglegu lífi, s.s. tölvur
og síma, heimilistæki og framleiðslutæki (Katrín Magnúsdóttir, 2017).
Þetta markmið fellur vel að menntastefnu Aðalnámskrár grunnskóla (2011) en þar er
mikil áhersla lögð á heilbrigði. Þar er meðal annars talað um mikilvægi þátta eins og
jákvæðrar sjálfsmyndar, hreyfingar, næringar, hvíldar, andlegrar vellíðunar og
hreinlætis.
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.

Sameiginleg verkefni:
•

Stærðfræðidagurinn 2. febrúar (verkefni tengd rúmfræði og
orku. Dæmi: Samvinnuleikir s.s. Dominos spil úr
myndbandsspólum)

•

Hringekjur hjá öllum aldurshópum

•

Nemendur úr FUÁ og umhverfisnefnd kynna verkefnið orku á sal (skilgreiningar
og almennur fróðleikur ásamt myndefni)
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•

,,Rafmagnslaus

dagur

í

Ártúnsskóla“

Ártúnsskóla og FUÁ standa fyrir því
rafmagnslausan dag)
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(umhverfisnefnd
að halda einn

•

Skíðaferð í Ártúnsbrekku (2. bekkur og foreldrar – tilraunaverkefni með
útilífsmiðstöðinni í Gufunesbæ)

•

Náttúrusýning Perlunnar – jöklasýning (6. bekkur)

•

Lífshlaupið - starfsfólk Ártúnsskóla

•

Heilsudrykkur – heimilisfræði

•

Þrautabraut og umhverfisdagur í Grenndarskógi Ártúnsskóla (í lok apríl)

•

Vettvangsferð í Elliðaárvirkjun, föstudaginn 27. maí, fyrir miðstig og gesti á
vegum ECORoad verkefnisins.

•

Umhverfisnefnd og FUÁ setur upp hreyfibrautir á skólavellinum: a) Hreyfibraut
og orka - setja kyrrstæðan hlut á hreyfingu
b) Vatnsafl og orka – tengja saman hluti úr efnisveitu á gataplötu og búa til
vatnsbraut

•

Matur og orka - m.a. meira úrval á salatbarnum

•

Víxlböð úti að vori (heilsueflandi fótaböð)

•

Útieldun og orka í Grenndarskóginum

•

Gönguferðir allra árganga

Hugmyndir að fleiri verkefnum og vefslóðir:
•

Leikir, skokk, gönguferðir, þrautakóngur,
ratleikir og hlaup, allar íþróttir, slökun, jóga og
núvitund (dæmi um vefslóðir og bækur:
https://leikjavefurinn.is/,
https://notendur.hi.is/alp4/leikir_kennsluadferd/leikjavefurinn.htm,
https://sites.google.com/site/gildileiks/leikjaform/skynfaera--oghreyfileikir/hreyfileikir,
https://www.bornogtonlist.net/tag/Hreyfing,_dans_og_leikir/ Jóhann Arnarsson:
Leikir, Jóhann Arnarsson: Boltaleikir, Hildur Karen Axelsdóttir: Hreyfistund, Elín
Jónasdóttir og Sigurlaug Einarsdóttir: Snerting, jóga og slökun )

•

Öll verkefni sem tengjast næringu og hollustu
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•

Elliðaárvirkjun og mannvirki sem henni tilheyra: Árbæjarstífla, Elliðavatnsstífla
http://www.minjastofnun.is/hus-ogmannvirki/ fridlyst-hus-ogmannvirki/reykjavik/nr/807

•

Kort af Grenndarskógi Ártúnsskóla og Elliðaárdal (sjá sameign)
Ellidaardalur_2011.pdf

•

Sjálfbær Elliðaárdalur stefna Reykjavíkur 27. apríl 2016
http://reykjavik.is/sites/default/files/stefna_reykjavikur_um_sjalfbaeran_ellidaa
rdal_-_drog_ad_tillogum_starfshops_-_skyrsla.pdf (ýmsar
upplýsingar, s.s. Elliðaárdalur, náttúra og saga, landafræði,
jarðfræði, gróðurfar og dýralíf, saga og minjar, starfsemi í
Elliðaárdal, Orkuveita Reykjavíkur)

•

Orku
er breytt
í
rafmagn

Fræðsluvefur Orkuveitu Reykjavíkur - umhverfið, vatn, raforka
http://fraedsla.or.is/ http://fraedsla.or.is/Umhverfid/

•

https://www.samorka.is/ ýmsar fréttir tengdar orku t.d. ,,Sendu straum“

•

Orkusetur - stutt fræðslumyndbönd - Sigurður Friðleifsson

•

Raforka, húshitun, samgöngur http://orkusetur.is/myndbond/

•

Orkumoli – vatnsafl - http://orkusetur.is/raforka/

•

Kolefnabókhald – Hversu mörg tré þarf að gróðursetja á ári til að binda CO2 í stað
þess CO2 sem losnar út í andrúmsloftið með einum bíl á ári?
http://orkusetur.is/reiknivelar/samgongur/kolefnisbokhald/

•

Að reikna út orkuverð kr/kWh

•

Orkumoli – lýsing – mismunandi ljósaperur (miðstig)
http://orkusetur.is/raforka/ljostimakostnadur/

•

Orkumoli – rafmagnstæki – biðstöðunotkun – hvernig á að slökkva alveg á tækinu
í raun? http://orkusetur.is/raforka/rafmagnstaeki//

•

Orkumoli – eldhúsið – nokkur góð ráð til að spara orku við eldamennsku
http://orkusetur.is/raforka/eldhusid/

•

Verkefnakista Landverndar – orka
http://graenfaninn.landvernd.is/Verkefnakista/thema/2

•

Orka: Hvaðan kemur orkan? Hvernig orku notum við á Íslandi? Hver eru
umhverfisáhrif mismunandi orkugjafa? Hver eru umhverfisáhrif þeirra orkugjafa
sem við notum hér á landi? Eigum við nóg af orku í heiminum? Hvernig er staðan
á Íslandi? Hvernig er orkan nýtt? Hvernig getum við sparað orku?
20

•

Nauðþurftir lífvera – orka – fæða - vatn - súrefni - búsvæði – fæðukeðja

•

Sjálfbær orka http://un.is/heimsmarkmidin/7-sjalfbaer-orka 7
(heimsmarkmiðin) http://un.is/index.php

•

Skógræktin, verkefnabanki: http://www.skogur.is/leit?SearchFor=verkefnabanki

•

Vistheimt á gróðursnauðu landi - verkefnahefti fyrir nemendur á miðstigi
grunnskóla og fróðleikur – Rannveig Magnúsdóttir
http://graenfaninn.landvernd.is/Portals/_default/Skjol/Handbaekur/Vistheimt2
0171110.pdf

•

Á grænni grein: Katrín Magnúsdóttir. Leiðarvísir um framkvæmd verkefnisins Skólar á
grænni grein, sjálfbærnimenntun og grunnþætti aðalnámskrár m.a. Orka bls. 57.
http://landvernd.is/Portals/_default/Skjol/Handbaekur/A_graenni_grein.pdf

•

Útikennsla í Elliðaárdal: Ása Jónsdóttir, Guðrún Þórey Sigurbjörnsdóttir
https://skemman.is/bitstream/1946/9318/1/greinagerd%20skemma%20PDF.
pdf:https://skemman.is/bitstream/1946/9318/2/verk%20loka%20el%C3%AD
sa%20PDF.pdf
http://utikennsla.is/verkefni/stok-verkefni

•

Hnattrænt vandamál – Co2 – skyggnusýningar (sjá á sameign: Útikennsla)

•

Orka til framtíðar https://www.landsvirkjun.is/

•

Umhverfisverkefni Sorpu og tengsl við orku.
http://www.sorpa.is/frodleikur/nams--og-fraedsluefni/

Heimildaskrá:
AÐALNÁMSKRÁ GRUNNSKÓLA – ALMENNUR HLUTI. (2011). Reykjavík: Menntaog menningarmálaráðuneyti.
Katrín Magnúsdóttir. (2017). Á grænni grein. Reykjavík: Landvernd.

21

Mörður Árnason. (ritstjóri). (2007). Íslensk orðabók. Grundvallarrit um íslenska
tungu (4. útgáfa). Reykjavík: Edda útgáfa hf.
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Hugmyndir að fleiri verkefnum

•

Vinna með bækur sem fjalla um virðingu. Dæmi um bækur: Litli ljóti andarunginn,

bækur Madonnu, Depill (Margret Rey), bækur Sigrúnar Eldjárn, Sigga og skessan, Sigga
Vigga og börnin í bænum.
•

Þrettán nemendur í 7.LB eru að kenna eldri borgurum á snjalltæki.

•

Fjalla um muninn á virðingu og virðingaleysi. Ræða við eldri nemendur um mikilvægi
þessa að vanda sig í netsamskiptum. Leggja áherslu á hið jákvæða.

Hugmyndalisti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spil
Útikennsla
Leikir (virðing fyrir öðrum í samskiptum í leik)
Semja sögur, leikrit ljóð
Umræður (m.a. gagnvart öðrum innan skólans, nemendum og öllu starfsfólki, setja sig
í spor annarra)
Virðing fyrir skólanum og umhverfi hans (flokkun á rusli, umgengni og ýmislegt tengt
Grænfánanum)
Brúðuleikhús og handbrúður
Menning (mismunandi þjóða, þjóðarbrota, barnamenning)
Lestur (t.d. stafainnlögn, sameiginleg sögugerð)
Tónlist
Bakstur og matargerð (mismunandi matarmenning)
Hvetja foreldra til að ræða um virðingu við börn sín
Heimsóknir (elliheimili t.d. söngur og samskipti, leikskólar, vinnustaðir, virðing fyrir
mismunandi störfum)
Virðingar- og vináttutré
Virðing tengd umgengni
Hlustun

Vefslóðir
http://thekkingarmidlun.is/frettir-og-greinar/nanar/2010/01/06/Virding-iverki/
https://hrafnhildurragnars.com/2006/01/
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