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STARFSHÓPUR UM ÚTINÁM OG GRÆNFÁNA
2016 – 2017
Útinám er stór þáttur í starfi Ártúnsskóla. Umhverfisvitund, heilsuefling, sjálfbærni og sköpun
mótar skólabraginn. Vinna starfshópa um útinám, Grænfána og heilsueflingu
fléttast saman og nemendur taka virkan þátt í undirbúningsstarfi.
Í vetur eins og áður var unnið að því að flétta saman markmiðssetningu Grænfánans inn í
umhverfissáttmála Ártúnsskóla og í lífsleikniþema skólans en á þessu skólaári var þemað „virðing“
tekið yfir fyrir allt árið. Unnið var markvisst að verkefnum sem skipað hafa fastan sess í umhverfismennt
s.s. jólaskóg, umhverfisdaga og útieldun.
Nemendur unnu saman allir sem einn við að fegra umhverfi skólans með því að setja niður
blómlauka, sópa skólalóðina og halda henni og Grenndarskóginum hreinum.
Unnið hefur verið að fjölbreyttum verkefnum um verndun jarðar og ábyrga neyslu en þar er vísað til
heimsmarkmiða sameinuðuþjóðanna um sjálfbærni ; til að mynda fékk 6. bekkur verðlaun sem
varðliðar umhverfisins frá Umhverfisráðuneytinu og nemendur í 3.-7. bekk skammta sér sjálfir
hádegismat og bera þar með ábyrgð á eigin neyslu.
Ártúnsskóli skartar nú Grænfánanum í fjórða sinn og allir nemendur og kennarar lögðu hart að sér við
að ná öllum umhverfisbrosum og verkefnum tengdum þeim.
Í tilefni 30 ára afmæli skólans settu allir bekkir niður bekkjartré sem kemur til með að verða birkilundur
skólans.
Gaman er að segja frá því að margar föstudagssamverur tengdust umhverfismennt á einn eða
annan hátt til fræðslu og skemmtunar fyrir aðra nemendur skólans.
Starfshópurinn er sammála um að umhverfismenntin og útikennslan hefur aukin og jákvæð áhrif á
nemendur og nærumhverfi.

Aðalhluti skýrslunnar er í formi stuttmyndar, sjá ,,Grænfána skýrsla 2016 -2017“ M:\MSR-ART\Starfsmenn\Video\Grænfánamyndband
hér fyrir aftan er einungis brot af því helsta eftir Grænfánafhendingu.

Grænfáninn
20. mars 2017.
var Ártúnsskóla afhentur
Grænfáninn í fjórða sinn af
Björt Ólafsdóttur umhverfisog auðlindaráðherra
við hátíðlega athöfn á sal
skólans.
Nemendur í
umhverfisnefnd sýndu
stuttan leikþátt um
virðingu og kynntu
umhverfissáttmála skólans,
flaggað var í tilefni
dagsins.

Við í Ártúnsskóla lögðum okkar af mörkum í tengslum við
umhverfisdag m.a. með því að:
Taka þátt í verkefnum er tengjast ,,Umgengni og virðingu fyrir
umhverfinu“
Gróðursetja og hlúa að gróðri og komast að því hvers virði moltan
er okkur. Gluggar skólans eru að fyllast af blómapottum, margir
hverjir úr endurunnu efni og gaman verður að fylgjast með hvað
sprettur upp úr þeim.
Fylgjast með, gera mælingar og planta birkiplöntum í afmælisreit
skólans í Grenndarskóginum. Í tilefni af 30 ára afmæli skólans.
Njóta umhverfissins og fara í leiki - sem tengjast vistfræðilegu
fótspori.
Talað er um að vistspor hverrar manneskju í heiminum sé 2,1
jarðarhektari. Íslendingar hafa eitt hið stærsta í heiminum

30 ára afmælishátíð Ártúnsskóla og
Kvarnaborgar
Á þessu ári fögnuðum við því að 30 ár eru liðin
frá því að skólastarf hófst í Ártúnsholti.
Afmælishátíðin var í formi hringekju með níu
svæðum.

1.1.

1. LH
við í 1. LH höfum verið að fylgjast með
birkiplöntunni okkar, mælt hana og gert
ýmis verkefni. Þið getið séð upplýsingarnar
á blaðinu okkar. Síðan ætlum við að fara í
Grenndarskóginn og gróðursetja hana í
afmælisreitinn.
Við settum líka niður blómfræ sem við erum
að fylgjast með og hlúa að. Það er mjög
skemmtilegt. Síðasta skóladaginn ætlum
við svo að fara með blómin heim.

FRÁSÖGN
REGÍNA RÚN OG DANÍEL INGI FRÁ LEIKSKÓLANUM :
,,VIÐ VORUM AÐ KLIPPA TRÉ OG GREINAR TIL AÐ LÁTA VAXA MEIRI TRÉ.
VIÐ TÓKUM LAUSAR GREINAR OG SETTUM BÚTANA Í HRÚGU SVO ÞEIR
MYNDU BREYTAST Í MOLD“ MYNDU BREYTAST Í MOLD „

Glaður hópur úr

Skólaseli –
Frístund

Það var skemmtilegt að
fara í góða veðrinu niður í
Grenndarskóg að
gróðursetja
birkiplöntuna okkar

Við völdum góðan stað fyrir birkiplöntuna okkar
og mældum hæð hennar. Hún er 74 cm.

2. SÞ

Mikil spretta er í görðum nemenda, svo mikil sum staðar að huga verður að slætti
fljótlega.
Fagrar lóur eru komnar upp á veggi en það er fuglinn sem við erum að fjalla um í
náttúrurfræði. Munum við síðan kynna fyrir nemendum blómið sóley og trjáplöntuna
furu en það er á námskrá 2. bekkjar í umhverfismennt í Ártúnsskóla.

3. LH
„Í Grenndarskóginum okkar er
gaman að læra.
Þar höfum við til dæmis lært
hvernig við getum búið til híbýli úr
efnivið sem skógurinn gefur okkur
eins og spýtum sem hafa brotnað af
trjánum, könglum, lausum mosa,
holum milli steina og fleira.
Á meðan höfum við passað upp á
að fara vel með náttúruna svo fleiri
getið notið hennar“.

4.EÓ
DUGLEGUR HÓPUR SEM SETTI VEÐRIÐ EKKI FYRIR
SIG OG GRÓÐURSETTI PLÖNTUR OG GRÆDDI
UPP GRÓÐURLAUST LAND Á VEGUM
VERKEFNISINS GFF. GRÓÐUR FYRIR FÓLK Í
LANDNÁMI INGÓLFS.

5. KHL
skemmtir sér í snjónum í Elliðaárbrekkunni.
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.

Minna
plast!
Nemendur Ártúnsskóla
sporna við plastnotkun í
nærumhverfi sínu
Mars 2017

6. BIG

Varðliðar umhverfisins
Gaman er að segja frá því að
nemendur í 6. BIG hlutu viðurkenninguna
"Varðliðar umhverfisins" 2017
fyrir umhverfisverkefnið sitt ,,Minna plast".
Nemendur Ártúnsskóla vildu sporna við
plastnotkun í nærumhvefi sínu, þau settu
jákvæð skilaboð á innkaupakörfur og
gerðu m.a. könnun á meðal viðskiptavina
verslunarinnar Krónunnar Bíldshöfða og
hvöttu þá til að nota margnota poka í
stað plastpoka. Verkefni var unnið í samráði við verslunina Krónuna.
Umhverfis- og auðlindaráðherra Björt Ólafsdóttir afhenti nemendum viðurkenninguna.

Sprengigengið
Katrín í Sprengigenginu kom í skólann í morgun
og var með skemmtilega sýningu fyrir alla
nemendur skólans. Nemendur voru einstaklega
spennt og og fylgdust vel með
efnafræðitilraununum sem framkvæmdar voru
á sviðinu.
Sýningin voru verðlaun sem nemendur í 6. BIG
hlutu fyrir umhverfisverkefnið sitt ,,Minna plast"
en bekkurinn vann samkeppnina „Varðliðar
umhverfisins.

Mikið þótti okkur í 7. LB skrýtið hve mikið af sígarettustubbum voru
umhverfis skólann okkar.
Ekki er þetta okkur að kenna þar sem við reykjum ekki.
Við skoðuðum einnig hvaða efni eru í stubbunum
og hve hættulegir þeir eru fyrir umhverfi og dýr.
Vitið þið að þeir eyðast mjög seint í náttúrunni?

EYÐAST EKKI Í NÁTTÚRUNNI

Þeir eyðast ekki í náttúrunni

fffffffffffffff

GLEÐIN SKEIN ANDLITUM
KRAKKANA Í ÚTINÁMINU.
Gleðin skein úr andlitum krakkana í útináminu.
Útieldun í Grenndarskógi Ártúnsskóla
Í maí fóru 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.

Alþjóðlegi rathlaupadagurinn var haldinn þann 24. maí.
Rathlaupafélagið Hekla stjórnaði rathlaupi í Grenndarskógi
Ártúnsskóla fyrir galvaska krakka af miðstigi Ártúnsskóla sem
skemmtu sér konunglega.

AÐÞJÓÐ

Yngri nemendur skólans nutu sín í sameiginlegum ratleik sem
kennararnir stýrðu.

Fundargerð
Vorfundur umhverfisnefndar 2017
Mættir voru: Fulltrúar leikskóla, aðstoðarleiksskólastjóri, deildarstjóri, fulltrúar allra bekkja nema
2. og 7. bekkja sem voru í vorferð, umsjónarmaður frístundar, umsjónarmaður, skrifstofustjóri,
skólastjóri og verkefnastjóri Grænfánans í Ártúnsskóla.
Anna sagði frá því að stuttmyndin yrði aðal skýrsla nefndarinnar í ár auk þessarar sviðbótar.
Einnig sagði hún frá því að Grænfáninn væri ekki búinn að senda endanlegt mat og
ábendingar til skólans varðandi framhald starfsins í Ártúnsskóla.
Fulltrúar sögðu frá því helsta sem gert hefur verið á önninni í umhverfismálum.
3. b. bjuggu til hús fyrir áfla úr greinum og fannst ágætlega gaman að vinna þetta verkefni.
Unnu tvo og tvo saman og notuðu einungis lausan efnivið.
1. b. Þau lærðu ýmislegt um hrafna sem þau sýndu á föstudagssqamveru. Sögðu líka frá
laukunum sínum sem þau settu niður.
7. b. Er á Reykjum. Þau skoðuðu skaðsemi
síkarettustubba og voru hissa á því hversu margir væru í kringum skólalóðina.
Skólasel. Gróðursetti tré í tilefni 30. ára afmælis skólans. Góð samvinna í hópnum. Þau mældi
hæð birkiplöntunnar.
2. b. Gróðursetti fullt af plöntum og læri um fugla. Þau eru í vettvangsferð.
Leikskólinn. Klippti trjágreinar til að dreifa í jarðveginn svo það verði að moltu.
4. b. Fór og gróðursetti plöntur til að rækta ógróið land á vegum Gff. Þau munu svo fara og
fylgjast með þessum plöntum í haust.
6. b. Unnu verkefni í tengslum við minnaplast.
Markmiðið var að draga úr plastnotkun íbúa í Ártúnssholti. Þau bjuggu til jákvæð skilaboð og
settu í innkaupakörfur í ,,Krónunni“ bjuggu til margnota poka úr gömlum bolum og unnu fleir

