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Vorfundur
umhverfisnefndar Ártúnsskóla
Fimmtudagur 2. júní 2016

Dagskrá:
• Fundur settur
• Nýir fundarmenn kynna sig, veitingar - ávextir
• Fulltrúar allra bekkja, deilda og starfsstöðva segja frá því helsta sem
búið er að gera í umhverfismennt á 3. önn.
• Umræður og hugmyndir um næstu skref í umhverfismálum fyrir
næsta skólaár í Ártúnsskóla?
• Önnur mál
• Fundi slitið
Anna S. Skúladóttir
umsjón með útikennslu og Grænfána

AS
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Fulltrúar í umhverfisnefnd 2016 taka við viðurkenningu ,, Bekkur á grænni grein“eftir að hafa náð öllum umhverfisbrosunum.
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UMHVERFISNEFND 2015 - 2016
• Umhverfisnefnd heldur fundi mánaðarlega eða eins oft og
þurfa þykir og vinnufundi þess á milli.
• Aðalfundur í umhverfisnefnd skólans var haldinn 3. des.
Fundinn sátu fulltrúar allra bekkja grunnskólans, skólahóps
leikskólans og fulltrúar starfsfólks.
• Rætt var um hvað það merkir að vera Grænfánaskóli og
áherslur Ártúnsskóla í þeim málum. Fulltrúar bekkja sögðu
frá sínum verkefnum.
http://www.artunsskoli.is/images/stories/pdf/graen_fani/Umhverfisnefnd_aalf_3_12_15.pdf

• Vorfundur haldinn 2. júní.
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ÁRTÚNSSKÓLI SKÓLI Á GRÆNNI GREIN
STARFSHÓPUR UM ÚTIKENNSLU OG GRÆNFÁNA 2015 – 2016
Hópurinn ásamt umhverfisnefnd starfaði eftir
umhverfismarkmiðum Ártúnsskóla

Markmið starfshópsins:
• Stýra umsókn um Grænfána fyrir næstu tvö skólaár. Nýjar áherslur
tengdar grænfánanum voru gerðar en ekki gafst svigrúm fyrir umsókn
• Fylgja eftir settum markmiðum skólans í umhverfisfræðslu.
• Hafa umsjón með og stýra umhverfisnefnd skólans.
• Efla útikennslu skólans með fræðslu og námskeiði fyrir kennara og
nýtingu Grenndarskógar.
• Vinna náið með stýrihóp um Heilsueflandi skóla til samþættingar
verkefna.
Anna S. Skúladóttir, verkefnastjóri, Berglind Inga Gunnarsdóttir,
Edda Júlía Helgadóttir, Lára Halfdanardóttir
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SKÝRSLA STARFSHÓPS UM ÚTINÁM OG GRÆNFÁNA
2015 – 2016
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 var unnið að því að flétta saman markmiðssetningu Grænfánans inn í
umhverfissáttmála Ártúnsskóla og í lífsleikniþemu skólans ,,Tannvernd“ og ,,Sjálfbærni“.
Markmið vorannar var að nemendur átti sig á því hvað sjálfbærni er og hvað þeir geta lagt
að mörkum til þess að lifa sjálfbæru lífi. Skóla- og nærsamfélag var hvatt til að leggja sig
fram um að ganga vel um eigur sínar og annarra og fara vel með hluti. Nota minna, nota
aftur og aftur og endurvinna.
Mörg áhugaverð verkefni voru unnin í skólanum. Í hringekjum árganga, yngri og eldri
efldist samvinnan og verkefni er lúta að jafnrétti og umhverfismennt blómstruðu.
Starfshópur um útinám og Grænfána hefur unnið að og aðstoðað
umhverfisnefnd við gerð kennsluverkefna sem tengjast þeim
þemum sem tekin hafa verið fyrir á skólaárinu.
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http://www.ecoschools.global/
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Grænfánaverkefni byggja grunnþáttum menntunar
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Markmiðssetning
Markmið

Aðgerðir

Ábyrgir

1.Við göngum vel um
náttúruna svo komandi
kynslóðir geti notið
auðlinda hennar.

a. Matarsóun - matsalur
hafa áhrif ?
Kynna á sal.

7.LH , Lára og AS
Gátlisti um matinn í
Ártúnsskóla-nem.-AS/U.
Umræður-AS/U.

7.Við spörum rafmagn
og notum vatn í hófi.

2.Við drögum úr
mengun og eyðslu með
því að ganga eða hjóla í
skólann.Hreyfing er holl
en útblástur bifreiða
mengar.

Efni/áhöld

b.Nýttni úr
nærumhverfi – t.d.
Heimilisfr.-HH
berjatínsla og sultugerð,
matargerð
c. Framtíð Elliðaárdals
hugmyndir ?
d. Vatnið ?
Endurvinnsluverkefni

a. Göngum í skólann
átakið, heimasíðu og
síðu g.í.s. hugm. af
verkefnum.

2. ÁM, Ásta og AS
Heimas.-AS/u.

b. Verkefni um bílinn –
kynning á sal um
mengun og hv. gott er
að ganga

Þemav.-ÁM

Skóli: _Ártúnsskóli
Dagsetning: 20. Nóv. 2015

Tímarammi

Skil - Mat

Kannanir og mæli
hádegi í 2 vikur,
útreikningar
Frétt á heimasíðu
Veggspjöld veggi
skólans – til að ha
áhrif á aðra
Kynning á endurv
Kynning á samver
Kynning á
uppskeruhátíð

Kynningar á orku
Samþættverkefni
bílinn og hreyfing

Veggspjöld á vegg
skólans – áhrif á a

Kynning á
uppskeruhátíð

c. Hreyfing ?

AS
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ÞEMU ÁRTUNSSKÓLA Í UMHVERFISMÁLUM
Grænfáninn:

Úrgangur:
Átthagar:
Lýðheilsa:
Neysla - Sjálfbærni:

Færri plastpoka !

Sjá skýringar Grænfánans :

• Umhverfisnefnd framkvæmdi umhverfismat,
þættir sem tekið var á:
• Nýtingu pappírs, matarsóun, plastpokanotkun,
margnota umbúðir á foreldrakvöldum, fræða
nemendur um flokkunarkerfið í ruslageymslu.
• Niðurstöðurnar og þættir í Umhverfissáttmála
Ártúnsskóla voru samþætt í markmiðssetningu
umhverfismála.
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FRÆÐSLA

• Landshlutafundur Landverndar og Grænfánans um ,,Sjálfbærni
og menntun“2015
• Samráðsfundur um stefnumörkun í menntun til sjálfbærni
• Fyrirlestur Helenu Óladóttur um „Sjálfbærni“ fyrir allt starfsfólk Ártúnsskóla
• Kynningar í Ártúnsskóla fyrir útinámskennara – ,,Jafningjakennsla“ utan og
innan skóla
• Kynning í Ártúnsskóla ,,Útinám og heilsuefling“ fyrir mastersnema í HÍ
• Námskeið og fræðsla um útinám haldið í Gufunesi fyrir kennara
• Fundarseta fulltrúa á aðalfundum umhverfisnefndar að hausti og vori
• Heimsóknir / umræður innlendra - og erlendra kennara sem kynna sér
útinám og umhverfismál Ártúnsskóla
• Námskeið: Jarðvegur, landlæsi, vistheimt og sjálfbærni í skólastarfiKelnaholti
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,,ALLUR MATUR Á AÐ FARA UPP Í MUNN OG OFAN Í MAGA“
Úr sáttmálanum:
1. Við göngum vel um náttúruna svo komandi kynslóðir geti notið auðlinda hennar.
7. Við spörum rafmagn og notum vatn í hófi.

• Umhverfismat grænfánans í öllum
bekkjum
• Samanburðarkönnun umhverfisnefndar
og 7. LH við að vigta matarafganga nemenda á miðstigi
• Markmiðið var að hvetja nemendur til að henda minna af mat um leið
og þeir fengu að skammta sér sjálfir á diskana
• Niðurstöður sýndu að nemendur í 5. bekk henda lang minnst af mat en
nemendur í 7. bekk mest
• Minna var hent af mat þegar nemendur skömmtuðu sjálfir á diskana
12
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,,BEKKUR Á GRÆNNI GREIN“
Úr sáttmálanum:
1. Við göngum vel um náttúruna svo komandi kynslóðir geti notið auðlinda hennar.
3. Við göngum vel um skólann okkar og nánasta umhverfi. Fagurt umhverfi ber vitni um fagurt mannlíf.
4. Við flokkum rusl, nýtum pappír vel og spörum hann.

• 6. LB - kynningar á merki og gátlista
Grænfánans
• Lögð fyrir könnun um umhverfismat Grænfánans
• Hreinsun á og umhverfis skólalóðina
• Á 1. og 2. önn fengu 1. - 7. bekkur viðurkenninguna
,,bekkur á grænni grein“
• Umhverfisnefnd veitti á 1. önn ,,Eplinu" og
umsjónarmanni / stjórnunarálmu viðurkenningu fyrir gott
framlag til flokkunar og orkusparnaðar í skólanum
• Kynningar á ,,Umhverfisbrosi“ Ártúnsskóla
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UMHVERFISMAT og
,,UMHVERFISBROS“
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SKAPANDI SAMRÁÐ Í ÁRTÚNSHOLTI
Vikuna 16. – 20. nóvember unnu nemendur í 6. bekk
við að smíða módel af hverfinu sínu. Vinnan var unnin
undir handleiðslu starfsmanna umhverfis- og
skipulagssviðs Reykjavíkur og í samstarfi við kennara.
Þeir fengu fræðslu um sjálfbær, vistvæn, heilsueflandi
hverfi.
Nemendum gafst færi á að
koma með hugmyndir að
breytingum eða úrbótum
í hverfinu.
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VARÐLIÐAR UMHVERFISINS
Dæmi um ljóð:

Jöklar
• Jöklar eru stórir
• þó misstórir.
• Því miður eru þeir bráðum að hverfa
• og jörðina þá þeir eru að sverfa.
• Þú verður að hætta að menga
• annars börnin framtíð fá enga.
• Lofthjúpurinn okkur þarf að vernda
• og því skaltu verða náttúrunnar þerna.
• Ef maður vill verða amma eða afi
• er eins gott að náttúran sé ekki orðin að hafi.
Kolfinna Dröfn H.

18

HEKLUSKÓGAR OG GFF
Úr sáttmálanum:
5. Við nýtum grenndarskóginn og umhverfi skólans til útikennslu og útivistar.

• Nemendur í 5. BIG tíndu birkifræ á skólalóðinni.
Fræin voru þurrkuð í skólastofunni og send til
Landverndar.
• Gróður fyrir fólk í Landnámi Ingólfs (GFF) –
gróðursetning, mælingar, þemavinna, umræður
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Úr sáttmálanum:
9. Við gerum okkur grein fyrir því að við eigum ekki jörðina ein og ætlum þess vegna að umgangast hana af hófsemd og virðingu svo allir megi njóta gæða hennar.

FEGRUN OG VIRÐING FYRIR UMHVERFINU
• 4. GV gróðursetti lauka fyrir utan skólastofuna og hélt
dagbók um ferlið – samþætting námsgreina
• Gróðursett voru fræ í potta og gerðar rannsóknir
• Ferð í Sorpu, fræðsla og verkefnavinna
• Umbúðanotkun tengd við hófsemd
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MOLTUGERÐ
Úr sáttmálanum:
9. Við gerum okkur grein fyrir því að við eigum ekki jörðina ein og ætlum
þess vegna að umgangast hana af hófsemd og virðingu svo allir megi njóta gæða hennar.

3. EG ásamt leikskólanum fengu fræðslu og unnu að
moltugerð
• Þau nýttu m.a. ávaxtahýði, sag úr smíðastofu og kaffikorg
• Söfnuðu yddi frá öðrum stofum
• Haustlauka í blómaker – fegra umhverfið
• Gróðursetning í moltuna – nýtt líf
• Hvernig nýtum við moltuna okkar?
• Lærum að klæða okkur eftir veðri
• Setja niður kartöflur á Árbæjarsafni að
vori og taka upp að hausti, fræðsla
• Berjatínsla í nærumhverfi og sultugerð í heimilisfræði
23

https://vimeo.com/album/3973666/video/168
016869
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GÖNGUM Í SKÓLANN OG
ÍÞRÓTTADAGUR
Úr sáttmálanum:
2. Við drögum úr mengun og eyðslu með því að ganga eða hjóla í skólann.
Hreyfing er holl en útblástur bifreiða mengar.

• 2. ÁM hefur unnið að samþættuverkefni um bílinn, mengun og hreyfingu.
Unnið með hringrásirnar í tengslum við
umhverfismennt.
• Í tengslum við átakið ,,Göngum í skólann"
hafa nemendur unnið ýmis rannsóknarog stærðfræðiverkefni. Birt
í Fréttir - umhverfismennt

• Íþróttadagur – leikir m.a. tengdir samvinnu
og höfuðáttum.
Frá íþróttadegi
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HOLLT NESTI OG NESTISBOX
Úr sáttmálanum:
4. Við forðumst óþarfa umbúðir eins og hægt er og drögum úr einnota umbúðum.
5. Við drekkum vatn eða mjólk úr glasi eða brúsa í skólanum.

• 1. SÞ hefur lagt áherslu á að borða hollt nesti, koma með nestisbox og
drekka úr glasi eða brúsa en ekki fernu
• Póstur og bréf voru send heim til að hvetja til notkunar nestisboxa
• Nestismál voru könnuð í umhverfismati í skólanum og eru nemendur
almennt að koma með hollt nesti í nestisboxum ásamt hollum drykkjum
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Hefð er fyrir því að fyrsti bekkur gróðurseti tré í Grenndarskógi Ártúnsskóla í
stað jólatrés skólans sem sótt var í skóginn í desember.
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SKÓLASEL
8. Við nýtum grenndarskóginn og umhverfiskólans til útikennslu og útivistar.

Áherslur í umhverfismennt:
• Endurnýta hluti í ýmis verkefni og listaverk hjá nemendum
• Útivera og vettvangsferðir
• Útikennsla í Grenndarskógi Ártúnsskóla
• Gönguferðir í hverfinu
29
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ÁHERSLUR LEIKSKÓLANS Í UMHVERFISMENNT:
8.Við nýtum grenndarskóginn og umhverfiskólans til útikennslu og útivistar.

•

Elstu börnin hittast einu sinni í mánuði og ræða umhverfismál

•

Útikennsla 3 - 5 ára barna er einu sinni í viku. Þau fara m.a. í gönguferðir um
hverfið, niður í grenndarskóg og nota skólalóð Ártúnsskóla til útikennslu og
útiveru

•

Börnin setja hýði af ávöxtum „góða ruslið“ í fötu inn á deildum og losa hana í
moltutunnu og eru þá „Grænálfar“

•

Flokka plast og pappír inn
á deildum

•

Nota verðlaust efni í
Listasmiðju

•

Elstu börnin fræðast um fugla og mýs
á vorönn í hópastarfi
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UMHVERFISDAGARNIR TVEIR
Allir dagar í Ártúnsskóla eru umhverfisdagar

• Á degi íslenskrar náttúru að hausti fóru
nemendur í Grenndarskóg og nutu náttúrunnar.
Skoðuðu fjölbreytileikann í náttúrunni og hlúðu að því
sem þeim er kært í skóginum. Þemað var „staðurinn
minn“DAGUR ÍSLENSKRAR NÁTTÚRU - STAÐURINN MINN
Birt í Fréttir – umhverfismennt

• Á umhverfisdegi að vori var sjónum beint að umgengni
og virðingu við Grenndarskóginn og nágrenni skólans
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UMHVERFISVEGGURINN
Eitt af umhverfismarkmiðum Ártúnsskóla 2015 - 2016 er:
,,Að gera skólasamfélagið meðvitað um gildi þess að nýta og endurnýta"

Á vegginn fara:
• Upplýsingar, fróðleikur, skemmtiefni, myndir, listaverk o.fl.
• Hugmyndakassi

Sköpun og
Endurnýting
Hér má sjá myndir og útskýringar á verkefnum nemenda skólans.
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JÓLASKÓGUR
í desember
Áhersla á umhyggju

Viðfangsefni:
– Fóðurhringir og fóðurkönglar sem nemendur færðu fuglunum
– Áhersla var lögð á endurskinsmerki
– Að klæða sig eftir veðri
– Vasaljósaferð niður í grenndarskóg og farið í leiki
– í Grenilundi var boðið upp á heitt kakó og piparkökur og hlýtt á
jólasögur
– Nemendur í 1. bekk sóttu jólatré fyrir skólann
35

ENDURNÝTING
Ganga vel um.
Nota minna, nota aftur og aftur
og svo endurvinna.
• Nýtni og endurnýting er eitthvað sem allir eru samtaka um í Ártúnsskóla.
• Að kappkosta að sem flest verkefni sem unnin eru séu úr endurunnu efni.
Sem dæmi:
•
Sauma náttbuxur úr gömlum sængurverum
•
Skyrdósir og dagblöð nýtt sem blómapottar
•
Fuglahús úr mjólkurfernum
•
Skókassar sem músarholur
•
Sprek og greinar nýttar í smíðum
..og MARGT fleira!
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ÚTINÁM - HEILSUEFLING
Ýmsir fastir útinámsviðburðir á dagskrá
á vordögum

• Eldað við opinn eld í grenndarskógi
• Gönguferð árganga:
Að vori gengur hver árgangur ákveðna leið
svo að við lok 7. bekkjar hefur hver nemandi
kynnst nánasta umhverfi skólans

• Hjólaferðir árganga, að vori / hausti
• Útinám er fastur liður í skólastarfinu

• Vettvangsferðir / ævintýraferðir
• Ratleikir og aðrir leikir
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SJÁLFBÆRNI
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SJÁLFBÆRNIMARKMIÐ SAMEINUÐUÞJÓÐANNA
2030

Nemendur Ártúnsskóla voru áhugasamir þegar þeir tóku þátt í stærstu kennslustund
heims. Þeir sýndu það í umræðum og verkefnavinnu að ofurhetjukraftur býr innra
með þeim, eru hugmyndaríkir, skapandi og einbeittir í að finna lausnir. Þeir hvöttu alla
á heimasíðunni til að horfa á skemmtilega myndbandið og virkja ofurkraftana sína!
Fréttir - umhverfismennt
Kynningarmyndband um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.
Nánar má lesa um verkefnið á vefsíðu Félags sameinuðu þjóðanna.
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Loftslagsráðstefnan í París
• 150 þjóðarleiðtogar á umhverfisráðstefnu
Sameinuðuþjóðanna í París
• Samkomulag um að takmarka losun
gróðurhúsalofttegunda eftir árið 2020 og að halda
hnattrænni hlýnun undir tveimur gráðum á celsíus
• Þeir urðu að komast að samkomulagi um loftslagsmálin
því það hefur svo mikil áhrif á mörg önnur mál í
heiminum t.d. fátækt og mál flóttafólks
• Íslendingar segjast ætla fylgja sameiginlegu markmiði
Evrópusambandsins um 40% samdrátt
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SJÁLFBÆRNI – ÞEMA VORANNAR
• Sjálfbærni er einn af grunnþáttum menntunar á
öllum skólastigum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).

• Sjálfbærni hefur skipað stóran sess í Ártúnsskóla þar sem skólinn
hefur frá fyrstu tíð starfað í anda umhverfismenntar og
heilsueflingar.
• Helsta markmið þemans er að nemendur átti sig á því hvað er átt
við með sjálfbærni og hvað þeir geta lagt að mörkum til þess að lifa
sjálfbæru lífi.
• Algengasti skilningur á hugtökunum sjálfbærni (˵sustainability ̋) og
sjálfbærri þróun felur í sér að við skilum umhverfinu til
afkomendanna í ekki lakara ástandi en við tókum við því og við
leitumst við að mæta þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika
komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum (Report of the World
Commission on Environment and Development: Our Common
Future, 1984; Sigrún Helgadóttir, 2013).
• Sjálfbærni snýst fyrst og fremst um að hugsa um samspil umhverfis,
efnahags, samfélags og velferðar (Sigrún Helgadóttir, 2013).
Fleiri upplýsingar um þemað má nálgast hér.
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,,GULLKORN“
Þemað - Sjálfbærni

• ÁBYRG NEYSLA fyrsta ,,Gullkornið" sem unnið var
með í tengslum við þemað sjálfbærni, tekið úr heimsmarkmiðum
Sameinuðu þjóðanna. Tengist vel sáttmála Ártúnsskóla og skólastarfi.
http://www.artunsskoli.is/images/stories/pdf/graen_fani/endurvinnsla_2016.pdf

• Nemendur og starfsfólk hafa nýtt og endurnýtt hluti við
verkefnavinnu sína
• Umhverfisnefnd skólans kallaði eftir myndum sem hengdar voru
upp á umhverfisvegginn og settar á heimasíðu skólans.

Umhverfisnefnd vildi með þessu orðum hvetja nærsamfélagið:
Við ætlum að leggja okkur fram um að ganga vel um eigur okkar og annarra og fara vel með hluti.
Nota minna, nota aftur og aftur og svo endurvinna.

Við viljum hvetja ykkur til þess að gera hið sama.
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Gullkorn nr. 2
,,VERNDUN JARÐARINNAR“
Við í Ártúnsskóla lögðum að þessu sinni okkar af mörkum í tengslum
við umhverfisdag Ártúnsskóla og Alþjóðadag móður jarðar m.a. með
því að:
• Taka þátt í verkefnum er tengjast ,,Umgengni og virðingu við
Grenndarskóginn“
• 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.
• 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.
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TEIKNISAMKEPPNI FUÁ
UM SJÁLFBÆRNI
• Keppnin var tvískipt, 1. – 4. og 5. – 7. bekkur
• Tveggja til þriggja manna hópar í hverjum bekk
teiknuðu mynd um sjálfbærni
• Hver bekkur sendi tvær myndir í keppnina eftir
lýðræðislega kosningu
• Veitt voru verðlaun fyrir bestu mynd í hvorum
flokki
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ÞRAUTABRAUT Í GRENNDARSKÓGI
• Í lok maí var sett upp krefjandi þrautabraut í
Grenndarskógi í tengslum við þema vorannarinnar
„sjálfbærni“. Þrautabrautin var fyrir alla árganga
grunnskólans og fjólubláa hóp leikskólans. Að lokum
fóru hóparnir í slökun, (núvitund).
• Í anda sjálfbærni var þess vel
gætt að gengið væri um
skóginn af virðingu og passað
vel upp á að skilja við allt eins
og það var áður en hóparnir
héldu í skóginn.
Umhverfismennt og heilsuefling - þrautabraut í Grenndarskógi þann 23. Maí 2016.
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Sjálfbærni - uppskeruhátíð
Í lok maí var uppskeruhátíð á sal skólans í tilefni af því að
við erum búin að vera að vinna með þemað sjálfbærni.
Allir árgangar skólans kynntu eitt af þeim verkefnum sem
þeir unnu í tengslum við þemað. Hvað getum við gert?
Verkefnin voru afar fjölbreytt og gaman var að sjá
afrakstur vinnunnar hjá nemendum.
Eitt það mikilvægasta við að taka þátt í þessum
verkefnum um sjálfbærni er að allir
í skólanum hafa áttað sig á því að
þátttaka allra skiptir máli fyrir
jörðina og velferð okkar.
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Vorfundur umhverfisnefndar
Mættir voru: Fulltrúar leikskóla og deildarstjóri, fulltrúar allra bekkja grunnskólans nema 6. bekkur var í vettvangsferð,
skrifstofustjóri, umsjónarmaður, skólastjóri og verkefnastjóri Grænfánans í Ártúnsskóla.
Fulltrúar sögðu frá því helsta sem gert hefur verið á önninni.
Næsta nefnd þarf að skoða okkar punkta, fara yfir stöðuna í umhverfismálum, gera áætlun um eftirlit og endurmat.
Fylgja þarf umhverfissáttmálnum og vinna að því að sækja aftur um Grænfánann. Farið var yfir þema í umhverfissáttmála tengt
Grænfánanum. Rætt um verkefni nefndarinnar í vetur og þátttöku nemenda í varliðar umhverfisins.
Fulltrúar úr 7. bekk sögðu frá heimsókn í Orkusetrið. Hvað orkan er okkur mikilvæg, orka er líf.
Fulltrúar úr 5. bekk sögðu frá makmiðum og árangri umhverfismats – umhverfisbros.
Trjámælingar í Bolöldu.
Fundarmeðlimir voru sammála um að tekist hafi vel til og haldið verði áfram með þetta verkefni.
Lögð er fram tillaga um að leggja sérstaka áherslu á hvert „bros“ í mánuð og var tillagan samþykkt.
Nefnd eru verkefni nefndarinnar með þátttöku nemanda s.s. varliðar umhverfisins og ,,Skipulag hverfisins“.
Fulltrúar úr 4. bekk sögðu frá því að bekkurinn gróðursetti haustlauk og heldur dagbók um vöxt plantna. Þau fóru í Bolöldu og tóku
þátt í því að græða upp landið með því að gróðursetja plöntur.
Einnig var ferðin í Sorpu minnisstæð þar sem þau sáu hvernig flokkun fer þar fram.
Fulltrúar úr 3. bekk kynntu myndband sem 3. bekkur gerði um moltugerð en það er hægt að horfa á það á youtube.
Fulltrúar úr 2. bekk sögðu frá vinnu bekkjarins um áhrif mengunar á umhverfið. ,,Að ganga í skólann“.
Fulltrúar úr 1. bekk sögðu frá því að bekkurinn hefði lagt áherslu á holt nesti og að nota nestisbox.
Skólaselið hefur unnið að mörgum verkefnum tengd grænfánanum.
Fulltrúar fjólubláa hópsins kynntu hluta af þeim verkefnum er leikskólinn hefur unnið að s.s. matarsóun, henda ekki mat og vinnu
þeirra við moltugerð.
Fulltrúar skráðu á miða þau verkefni sem þeim fannst minnistæðust frá sl. skólaári og hvað væri vert að vinna að á næsta skólaári.
Rannveig þakkaði fyrir góða dagskrá á uppskeruhátíð.
Fundi slitið
Sigrún Árnadóttir
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Fundaritari

Takk fyrir okkur

Árangur Virðing Vellíðan
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