ÁRTÚNSSKÓLI
SKÓLI Á GRÆNNI GREIN
STARFSHÓPUR UM ÚTIKENNSLU OG GRÆNFÁNA 2014 – 2015
Hópurinn ásamt umhverfisnefnd starfaði eftir umhverfismarkmiðum Ártúnsskóla

Markmið starfshópsins:
• Innleiðing leikskóla og frístundar í umhverfisstefnu skólans og Grænfána
• Fylgja eftir settum markmiðum skólans í umhverfisfræðslu
• Efla útikennslu og nýtingu Grenndarskógar
• Nýta og endurnýta

Anna S. Skúladóttir, verkefnastjóri, Birgitta Thorsteinson, Lára Halfdanardóttir,
Linda Björk Ingimarsdóttir, Svanlaug Thorarensen og Rannveig Andrésdóttir

Skýrsla starfshóps um útikennslu og Grænfána
2014 – 2015
Útinám er stór þáttur í starfi Ártúnsskóla. Heilsuefling, umhverfisvitund og
sjálfbærni mótar okkar skólabrag. Vinna starfshópa um útinám, Grænfána og
heilsueflingu fléttast saman og nemendur taka virkan þátt í öllu
undirbúningsstarfi.
Í vetur var unnið að því að hvetja skóla- og nærsamfélag til að fara vel með hluti
og nýta þá sem best. Lögð var áhersla á umferðaröryggi og notkun
endurskinsmerkja. Einnig hafa nemendur verið duglegir að fræðast, ræða
saman og vinna mörg áhugaverð verkefni. Samvinna hefur blómstrað og í vetur
hafa árgangar, yngri og eldri, unnið saman að verkefnum er lúta að
umhverfismennt.
Starfshópur um útinám og Grænfána hefur unnið að gerð
kennsluverkefna sem tengjast þeim þemum sem tekin hafa
verið fyrir á skólaárinu.

UMHVERFISNEFND 2014 - 2015
• Fulltrúar kosnir úr 1. – 7. bekk í lýðræðislegri kosningu.
• Fundirnir byggja á lýðræðislegum vinnubrögðum og lífsleikni.
• Í grunnskóla eru fundir haldnir fyrsta mánudag í mánuði og leikskóladeild a.m.k. einu sinni í mánuði. Hópar vinna ýmis verkefni þess á milli.
• Aðalfundur með öllum fulltrúum allra hópa haldinn að hausti og vori eða eins oft og þurfa þykir.
• Sjá fundargerð um aðalfund umhverfisnefndar að hausti 2014.
http://www.artunsskoli.is/images/stories/pdf/graen_fani/Umhverfisnefnd_aalf_14.pdf

Fulltrúar nemenda:
Leikskóladeild - Elísabet Marela Jónatansdóttir og Gunnhildur Daðadóttir
1. KG - Sara Geirsdóttir og Gígja Ingvarsdóttir
2. EG - Óskar Þór Helgason, Brynja Kristín Guðbrandsdóttir og Katarína Björg Helgadóttir
3. GV - Elsa Björg Ámundardóttir og Maron Birnir Reynisson
4. ST - Hildur Vala Ingvarsdóttir og Andri Þór Hrafnsson
5. SG - Kristján Uni Jensson og Bernhard Snær Petersen
6. LH - Hrefna Magndís Haraldsdóttir og Soffía Guðlaugardóttir
7. ER - Ásdís Valtýsdóttir og Björgvin Guðmundur Ingibergsson
Fulltrúi foreldra og fulltrúar starfsfólks:
Elín Gísladóttir, fulltrúi foreldra
Anna S. Skúladóttir, umsjón með útikennslu og Grænfána
Svanlaug Thorarensen, kennari
Eva María Emilsdóttir, verkefnastjóri Skólasels
Hólmfríður Bjargey Hannesdóttir, aðstoðarleikskólastjóri
Rannveig Andrésdóttir, skólastjóri
Sigrún Árnadóttir, skrifstofustjóri
Sveinbjörn Kristinn Stefánsson, umsjónarmaður

FRÆÐSLA
• Fræðsluferðir starfshóps:
- Kynning í Laugardal
- Kynningar – ,,Teymi grunnskólakennara í útinámi“, fjögur skipti
• Fundarseta eins fulltrúa á aðalfundum umhverfisnefndar að hausti og vori
• Heimsóknir / umræður innlendra - og erlendra kennara sem kynna sér
útinám og umhverfismál Ártúnsskóla
• Skólastjórn og verkefnastjóri sendu inn hugmynd um
endurnýjun skólavallar Ártúnsskóla á síðuna
kjosa.betrireykjavik.is Verkefninu var hafnað
• Boðið verður upp á námskeið í útikennslu fyrir starfsfólk í
vor ,, Tónlist skógarins“

FUNDIR UMHVERFISNEFNDAR
• Umhverfisnefnd heldur fundi mánaðarlega eða eins oft og þurfa þykir

• Aðalfundur nefndarinnar var haldinn 10. nóvember 2014. Fundinn sátu fulltrúar
allra bekkja grunnskólans og skólahóps leikskólans, fulltrúi foreldra og fulltrúar
starfsfólks. Rætt var m.a. um starf ,,Skóla á grænni grein„ og helstu
umhverfisverkefni skólans
Fundargerð má sjá hér

• Lokafundur verður haldinn 25. maí 2015

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

Umhverfisdagur að hausti – skógarnytjar
,,Bekkur á grænni grein“
,,Borðum þann mat sem við setjum á diskinn okkar“
Átak í notkun ENDURSKINSMERKJA - ratleikur í jólaskógi
Höldum umhverfi okkar hreinu - skólalóðinni/grenndarskógi
Nýtum alla hluti vel – verkefni unnin úr endurnýttu efni
Umhyggja – hlúum að trjám, klifrum í ákveðnum trjám
Moltugerð – nýjan safnkassa – 2. stig
Rotnunarplankar
Umhverfisdagur að vori – stærðfræðileikar
Útieldun

,,ALLUR MATUR Á AÐ FARA UPP Í MUNN OG OFAN Í MAGA“
• Í samstarfi við umhverfisnefnd unnu nemendur í 7. ER tölfræðilega
könnun með því að vikta matarafganga nemenda
• Markmiðið var að hvetja nemendur til að henda minna af mat.
Árangurinn var góður á meðan átakið stóð yfir en fjaraði of fljótt út
• Nestismál voru könnuð í nokkrum bekkjum og eru nemendur að koma
með hollt nesti í nestisboxum ásamt hollum drykkjum

ALLIR DAGAR Í ÁRTÚNSSKÓLA ERU UMHVERFISDAGAR
12. september 2014
Starfshópur og umhverfisnefnd skipulögðu umhverfisdag í
grenndarskógi. Samvinna ríkti í skóginum þar sem nemendur söguðu
og hjuggu tré í eldivið, settu kurl í stíga og fóru í leiki.

Nemendur á öllum aldri taka til hendi í Grenndarskógi Ártúnsskóla léttir í lund.

• Vinabekkir vinna saman og eiga góðar
samverustundir í skóginum okkar.

• Samvinna – jafnrétti - þrautseigja

ÚTINÁM-UMHVERFISMENNT Í HRINGEKJUM o.fl.
• Starfsstöðvar skólans flétta umhverfismennt inn í fjölbreytt verkefni

NEMENDUR SÖFNUÐU BIRKIFRÆJUM FYRIR HEKLUSKÓGA
• Á fallegum haustdegi tíndu nemendur í 5. SG birkifræ í grenndarskógi
og á skólalóðinni. Viðfangsefnið tengdist verkefni Hekluskóga. Fræin
voru þurrkuð í skólastofunni og send með hlýjum kveðjum frá
bekknum

KÖNNUN Á FLOKKUN OG ENDURVINNSLU Í NÆRSAMFÉLAGI SKÓLANS
• Nemendur og starfsfólk hafa lagt áherslu á flokkun og endurvinnslu og
reynt að hafa jákvæð áhrif með því að hvetja til flokkunar í
nærumhverfi
• Á samskiptadegi þann 27. október svöruðu níutíu og fimm foreldrar
ásamt börnum sínum úr grunnskóladeild könnun um flokkun og
endurvinnslu á heimilum í skólahverfinu. Sambærileg könnun var gerð
vorið 2012. Tilgangurinn var að skoða hvort sú fræðsla hafi skilað
tilætluðum árangri. Niðurstöður má skoða hér

,,GÖNGUM Í SKÓLANN“

• Verkefnið stóð yfir frá 10. september – 8. október. Meðal markmiða er að hvetja til aukinnar
hreyfingar og draga úr umferðarþunga, mengun og hraðakstri nálægt skólanum
• Dagana 22. – 24. september var starfsfólk sýnilegt á bílastæði skólans

KÖNNUN Á FERÐAMÁTA NEMENDA Í SKÓLANN
Á meðan átakið stóð yfir voru nemendur duglegir að koma gangandi eða hjólandi í skólann.

Hér fyrir neðan má sjá niðurstöður könnunar sem umhverfisnefnd stóð fyrir í skólanum þann 30.
september 2014 á ferðamáta nemenda í skólann
Hér má sjá niðurstöður könnunarinnar

ÁHERSLUR LEIKSKÓLADEILDAR Í UMHVERFISMENNT
• Skólahópur hittist einu sinni í mánuði og ræðir
umhverfismál
• Göngutúrar í hverfinu
• Jólaskógur – endurskinsmerki í tengslum við leitina
að jólasveininum
• Fuglar og Barnamenningarhátíð
• Ferðir skólahóps og fjögurra ára barna niður í grenndarskóg. Verkefnin sem
tekin hafa verið fyrir í gegnum leik eru m.a. skógarganga – tré, skynjun,
fuglar og stærðfræði, efni sótt til föndurgerðar
• Börnin setja hýði af ávöxtum ,,GÓÐA RUSLIÐ“ í fötu inn á deildum og losa
hana út í moltutunnu og eru þá „Grænálfar“ það sem hefur gerjast setja
þau út í beð.
• Börnin flokka pappír og plast inn á deildum

Fræðsla:
• Aðstoðarleikskólastjóra og deildarstjóra kynnt
útikennslumöguleikar í grenndarskógi og efni tengt umhverfismennt
• Boðið verður upp á námskeið í útikennslu fyrir starfsfólk í
vor ,, Tónlist skógarins“

ÁHERSLUR HJÁ FRÍSTUNDAHEIMILI Í UMHVERFISMENNT
• Endurnýta hluti í ýmis verkefni og listaverk hjá
nemendum
• Útivera, vettvangsferðir og ratleikir á skólalóðinni
• Útikennsla í Grenndarskógi Ártúnsskóla með nesti og göngutúrar um
hverfið
Fræðsla:
• Verkefnastjóra kynntir möguleikar útikennslu í grenndarskógi og efni tengt
umhverfismennt
• Boðið verður upp á námskeið í útikennslu fyrir starfsfólk í vor ,, Tónlist
skógarins“

Útinám í Grenndarskógi Ártúnsskóla
Allir árgangar grunnskólans og skólahópur leikskólans

Jólaskógur 2014
•

•

•
•

Til að vekja athygli á gagnsemi endurskinsmerkja í skammdeginu skipulögðu
starfshópur og umhverfisnefnd dagskrá í desember
Átakið hófst með endurskinsmerkjagjörningi einn dimman morgun.
Allir grunnskólanemendur og þriggja til fimm ára börn í leikskólanum fóru í
endurskinsmerkjaratleik í grenndarskógi. Einnig var farið í leiki, nemendur
fylgdu korti og svöruðu spurningum
Ferðin endaði í Grenilundi þar sem börnin gæddu sér
á heitu kakói og piparkökum og hlýddu á sögu
1.KG tók þátt í að höggva jólatré ásamt starfsmönnum
frá Hverfamiðstöð Árbæjar. Tekin var fura og
í leiðinni var skógurinn grisjaður

UMGÖNGUMST TRÉ AF VIRÐINGU
• Fulltrúar umhverfisnefndar komu fram á föstudagssamveru og hvöttu alla til að
umgangast tré af virðingu og hugsa vel um þau.
• Umhverfisnefnd og starfshópur útináms skólans settu í samráði við skólastjórn
skýrari reglur um hvar og hversu hátt má klifra í trjánum. Furutrén vestan megin
við skólann voru merkt og þar má klifra en mikilvægt er að fara mjög varlega.
• Starfhópur og umhverfisnefnd beitir sér fyrir því að hlúð sé að gróðri við skólann
og í grenndarskógi
Dæmi um verkefni:

• sagað var sært tré við battavöll
• grisjað var og brotin tré söguð í grenndarskógi og nýtt til nytjahluta s.s. í trjábyrgi í hringekju, í
staura í safnkassa og stærðfræðiverkefni, eldivið og aðra nytjahluti
• borðið í Grenilundi hefur enn ekki verið lagað

BEKKUR Á GRÆNNI GREIN
DEILD Á GRÆNNI GREIN
• Nemendur í 1. - 6. bekk fengu viðurkenningu eftir 2. önn fyrir að vera bekkir á grænni grein
• Í því felst m.a. að nemendur eru meðvitaðir um umhverfismál skólans, s.s. nestismál,
endurskinsmerki, bera virðingu fyrir umhverfinu og eigum sínum og annarra
• Flokkun á rusli er til fyrirmyndar í bekkjunum og nemendur bera ábyrgð á að merkja
samviskusamlega á gátlistann í viku hverri
• Hver bekkur skiptist á við að halda umhverfi skólans og grenndarskógi snyrtilegu
• Gróðursetning:
• 1.EG setti niður fimm furutré í stað jólatrésins
sem tekið var til að halda við sjálfbærni skógarins.
• 5.LB gróðursetti þrjár berjaplöntur sem er liður í að auka
fjölbreytni trjátegunda í grenndarskógi

ROTNUNARPLANKI Í GRENNDRSKÓGI ÁRTÚNSSKÓLA
Á íþróttadegi var unnið með þemað þrautseigju og voru viðfangsefnin
fjölbreytt
• Nemendur veltu fyrir sér hversu lengi hinir ýmsu hlutir eru að brotna niður
í jarðveginum
• Hversu mikilvægt það er að við sýnum þrautseigju og séum dugleg að
flokka og tína rusl sem kemur okkur og náttúrunni til góða
• Hver hópur valdi einn hlut og festi á sérstakan rotnunarplanka, grófu hann
niður í grenndarskógi þar sem hann hefur verið í vetur
• Fulltrúar úr umhverfisnefnd fóru í byrjun maí og grófu plankann upp og
skoðuðu ummerkin. Bananabörkur sem settur hafði verið á plankann var
leðja – brún klessa, annað hafði lítið breyst
• Fylgjast má með rannsókninni hjá umhverfisnefnd

UMHVERFISNEFND HVETUR ALLA TIL AÐ NÝTA OG
ENDURNÝTA ALLA HLUTI VEL
Eitt af umhverfismarkmiðum Ártúnsskóla 2014 - 2015 er:
,,Að gera skólasamfélagið meðvitað um gildi þess að nýta og endurnýta"
Allar starfsstöðvar hafa verið mjög duglegar að nýta og endurnýta hluti við verkefnavinnu sína. Af því tilefni
ákvað umhverfisnefnd skólans að starfsstöðvarnar myndu senda inn sýnishorn af verkefnum til nefndarinnar.
Þau voru síðan hengd upp á umhverfisvegg skólans og birt á heimasíðunni með von um að það hvetji aðra í
samfélaginu til sambærilegra verka
Hér má sjá myndir og útskýringar á verkefnum nemenda skólans.

UMHVERFISDAGAR AÐ VORI
STÆRÐFRÆÐILEIKAR
• Í tilefni af Degi umhverfisins þann 25. apríl komu allir
bekkir grunnskólans saman í grenndarskógi
• Unnin voru margvísleg verkefni sem tengdust
stærðfræði og samvinnu, farið í leiki og núvitund ásamt
því að borða nesti í fallegum lundi skógarins

MOLTUGERÐ – LEIKSKÓLI, 3. OG 4. BEKKUR
• Leikskólabörnin og nemendur grunnskólans hafa verið dugleg að
safna í moltutunnurnar í stig 1 í moltuferlinu
• Nemendur á miðstigi í nokkrum hópum, með aðstoð frá
starfsmönnum frá frístundaheimili og umsjónarmanni, smíðuðu nýjan
safnkassa fyrir stig 2
• Moltan hefur verið nýtt
í blómapotta fyrir
sáningu fræja

Útinám – heilsuefling
Ýmsir útinámsviðburðir voru á dagskrá á vordögum
• Eldað við opinn eld í grenndarskógi: Poppað, brauð bökuð á trjágrein
og pylsur hitaðar
• Gönguferðir árganga að vori - allir árgangar grunnskóladeildar skólans
fara í skipulagðar göngu- og / hjólaferðir að vori
• Vettvangsferðir
• Ratleikir og aðrir leikir

Teymi grunnskólakennara í útinámi
Kynning Ártúns- og Árbæjarskóla
12. maí 2015
Erna M. og Anna S. kynntu:
• Þróunarverkefnið sitt ,, Ævintýri og vatn“ en þær fengu framhaldsstyrk frá
Forvarnarsjóði Landlæknisembættisins vorið 2013 til þess að vinna áfram
að verkefninu „Heilsuefling og skógurinn“
• Jólaskógur – endurskinsmerki
• Umhverfisdagar
• Árbæjarskóli – Kristjana kenndi kennurum
ýmsar vatnatilraunir við Elliðaárnar

Punktar fyrir næsta vetur
• Allar starfsstöðvar vinni að sjálfbærniverkefnum
• Útbúi áfram verkefnapakka til að vinna eftir
• Festa í sessi vinnu með fugl, blóm og tré í hverjum árgangi
• Mála hring efst í furutrén – þar sem má klifra (böndin eru tekin niður)
• Umhverfisfundir einu sinni í mánuði verði ekki haldnir í frímínútum
• Megum vera duglegri að senda fréttir af starfsemi skólans í
Árbæjarblaðið
Starfshópur um útinám og Grænfána 2014-2015

Fundargerð
Lokafundur umhverfisnefndar þriðjudaginn 26. maí 2015
• Anna bauð alla velkomna á lokafund umhverfisnefndar og þakkaði samstarfið þar sem samþykkt var að
lokafundur héti hér eftir Vorfundur.
• Nefndin hefur staði sig vel í vetur og leist vel af hendi þau verkefni er lágu fyrir s.s. fræðsla fyrir nemendur.
• Á haustfundi var gerður verkefnalisti og hefur gengið vel að sinn þeim verkum. Flest þeirra hafa skilað
góðum árangri. Fylgst var með mat sem færi til spillis í hádeginum, nefndarmenn töldu að fylgja þyrfti því
verkefni eftir og jafnvel að hafa einhverskonar hvatningu fyrir að standa sig í þeim málum.
• Fulltúrar leikskólans sögðu frá fuglaverkefni sem þeir unnu að í vetur og völdu þau m.a. Snjótittling sem
hverfisfugl. Leiksskólinn og 3.og 4. bekkur hafa staðið sig mjög vel í moltugerð og verður afraksturinn nýttur í
beðin við skólann. Búið er að búa til kassa fyrir stig 2 í moltugerð. Fulltrúar vöktu athygli á
endurskinsverkefninu sem sem var áhugavert og tókst mjög vel. Einnig vakti rotnunarplankinn athygli –
áhugavert hvað rotnar og hvað ekki. Komust nemendur að því að plast eyðist ekki í umhverfinu.
• Kominn er listi yfir hugmyndir að verkefnum fyrir næstu stjórn til að vinna að á næsta skólaári t.d. að halda
ekki fundi í frímínútum og leggja áherslu að draga úr plastnotkun ásamt fl.
• Anna þakkaði fyrir góðan fund

Umhverfisnefnd 2014-2015

Hlúum að
öllu í umhverfinu, náttúrunni,
fólkinu í kringum okkur og
okkur sjálfum 
Takk fyrir okkur

