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2019

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

Kæru fulltrúar í umhverfisnefnd Ártúnsskóla
2018 – 2019.
Komið er að lokum þessa skólaárs og margt
áhugavert hefur verið gert í umhverfismálum.

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

Samantekt:
Umhverfisvitund, útinám, heilsuefling, sjálfbærni, lýðræði og sköpun og að 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 vinnur skv. markmiðum grænfánans og
umhverfissáttmála Ártúnsskóla en tekur sérstaklega fyrir einn þátt hans og hvetur aðra í skólasamfélaginu til aðgerða.
Umhverfismarkmið eiga við alla starfsemi skólasamfélagsins. Nemendur taka virkan þátt í undirbúningsstarfi.
Lífsleikniþemu skólans á þessu skólaári voru „Vellíðan“ og ,,Þolinmæði“. Mörg áhugaverð verkefni voru unnin í tengslum við
þau. Ártúnsskóli beitir heildrænni nálgun um heilbrigðan lífstíl og nýtir vel umhverfismennt fyrir vellíðan. Starf skólans fer
mikið fram í nærumhverfinu og í grenndarskógi og hann er nýttur á fjölbreyttan máta í útinámi, vettvangsferðum og
hringekjum þar sem forvitni er ríkjandi hjá nemendum og þau fara í könnunar-, rannsóknar og leitarnám.
Unnið hefur verið markvisst að verkefnum sem skipað hafa fastan sess í umhverfismennt s.s. jólaskóg, umhverfisdaga,
stærðfræðidag og útieldun. Nemendur skólans vinna saman allir sem einn við að fegra og hlúa að gróðri á skólalóðinni og í
grendarskógi, vinna verkefni tengd trjám og lífríki t.d. sópa og halda hreinu. Við í Ártúnsskóla erum stolt af því að vera ,,skóli á
grænni grein“ og allir nemendur og starfsmenn vinna að umhverfisbrosum og verkefnum tengdum þeim til að efla
umhverfisvitund skólasamfélagsins sem leiðir til betri ábyrgðar og afstöðu í umhverfismálum út frá þekkingu og reynslu fyrir
okkur og jörðina.
Umhverfismennt er orðin svo fastur liður í starfi Ártússkóla að margir bekkir tengja hluta af föstudagssamveru sinni
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 útikennsla hefur jákvæð áhrif á nemendur og nærumhverfi. Við erum stolt af því að nemendur
Ártúnsskóla hafi hlotið viðurkenninguna ,,Varðliðar umhverfisins 2019“ og það í annað skipti og nú fyrir verkefni um
Heimsmarkmið Sameinuðuþjóðanna.
Anna S. Skúladóttir
Umsjón með útinámi og ,,Skóla á Grænni grein“ í Ártúnsskóla.
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Grænfáninn – Skóli á grænni grein
• http://graenfaninn.landvernd.is/
• International ECco Schools.

• Grænfáninn er alþjóðlegt umhverfismerki,
sem nýtur virðingar víða um heim og menntar nemendur í sjálfbærni og
umhverfisvernd. Það byggir á lýðræðismenntu og getu til aðgerða.

• Ártúnsskóli fékk Grænfánann afhentan í fyrsta skipti árið 2008 og aftur ásamt frístund 2010.
• Vorið 2013 og 2017 fengu allar deildir Ártúnsskóla grænfánann.
• Umhvefisnefnd setur fram ný markmið og sýnir fram á að skólinn viðhaldi því starfi sem lagt
hefur verið af stað með þegar sótt er um aftur.
5

Rebbi og Tásla

SKREFIN 7

Þemu Ártúnsskóla í umhverfismálum eru:
• Lífbreytileiki
• Orka og vatn
• Lýðheilsa
Og gildi skólans eru
höfð að leiðarljósi.
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Ártúnsskóli ,, skóli á grænni grein“
Fulltrúar nemenda í umhverfisnefnd
Ártúnsskóla 2018 – 2019

Fulltrúar frá leikskóladeild: Nói Ólafsson og Stefanía Rúnarsdóttir
1.LB María Rún Matthíasdóttir og Baldur Ernir Arnarson
2. ÞÓ Igor Adamczyk og Sigurlaug Jökulsdóttir
3. LH Anastasia Sóley Birgisdóttir, Ellert Orri Ínuson og Hjalti Örn Magnason
4. EH Sara Einarsdóttir, Sigvaldi Kaittisak Gunnarsson og Tristan Ernir Hjaltason
5. LR Aníta Máney Ólafsdóttir og Helga Katrín Grétarsdóttir
6. BL Aldís María Gylfadóttir, Hafdís María Einarsdóttir og Dagur Máni Viðarsson

•

•
•

•

Tveir fulltrúar kosnir úr
hverjum bekk í
lýðræðislegri kosningu.
Fundirnir byggja á
lýðræðislegum
vinnubrögðum og lífsleikni.
Í grunnskóla eru fundir
haldnir fyrsta fimmtudag í
mánuði og
leikskóladeild a.m.k. einu
sinni í mánuði.
Hópar vinna ýmis verkefni
þess á milli eða eins oft og
þörf er á.

Fulltrúi foreldra og fulltrúar starfsfólks í umhverfisnefnd
Ártúnsskóla 2018 – 2019
• Aðalfundur með öllum fulltrúum allra hópa haldinn að hausti og vorfundur eða eins oft og þurfa þykir.

• Fulltrúi foreldra og fulltrúar starfsfólks:
• Linda Björk Ingimundardóttir, fulltrúi foreldra

• Anna S. Skúladóttir, umsjón með útikennslu og grænfána
Lilja Rut Bech Hlynsdóttir, kennari
Hanna Sóley Helgadóttir, verkefnastjóri Skólasels
Hólmfríður Bjargey Hannesdóttir, aðstoðarleikskólastjóri
Rannveig Andrésdóttir, skólastjóri
Sigrún Árnadóttir, skrifstofustjóri
Bárður Steinn Jóhannesson, umsjónarmaður
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FUÁ, skólaráð, umhverfisnefnd og heilsueflandi skóli
vinna markvisst saman að verkefnum í Ártúnsskóla

Einkunnarorð skólans eru
ÁRANGUR –VIRÐING –VELLÍÐAN.

Félag ungmenna í Ártúnsskóla

Meginþræðir í stefnu skólans byggjum við á grunnþáttum menntunar (Aðalnámskrá
2011) læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, og
sköpun.Til að ná þessum markmiðum leggjum við áherslu á:

AS

Lýðræði og mannréttindi nemenda með því að gera þá að virkum þátttakendum í
nemendafélagi, skólaráði og umhverfisnefnd eins og aldur þeirra og þroski gefur
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EcoRoad – Eflum menntun til sjálfbærni með því að
þróa skólabraginn
• Erasmus+ verkefnið „ECORoad – a Roadmap To An ESD School“ er samstarfsverkefni
Ártúnsskóla, Miðstöðvar útivistar og útináms og skóla frá Finnlandi, Englandi og Belgíu.
Verkefnið hófst árið 2016 og var tveggja ára verkefni sem lauk með útgáfu leiðbeinandi
bæklings um leiðir fyrir grunnskóla að menntun til sjálfbærni í gegnum þróun á skólabrag.
• Niðurstöður rannsóknar (Saloranta, 2017) sýna fram á að menntun til sjálfbærni náist ekki nægilega
vel með beinni fræðslu í afmörkuðum viðfangsefnum er snerta sjálfbærni heldur náist meiri árangur
ef menntun til sjálfbærni er samofin skólabrag og nærumhverfinu. Í verkefninu var lögð áhersla á
fjóra þætti sem hafa áhrif á hvernig skólabragur myndast. Þeir eru starfsþróun starfsmanna
(Professional Orientation), stjórnsýsla skólans (Organisational Structure), viðfangsefni og áherslur í
verkefnavali fyrir nemendur (Teaching and learning) og persónuleg upplifun nemenda í
raunverkefnum (Student Centered Focus). Allir þessir þættir hafa áhrif hver á annan og á það hvernig
skólabragurinn þróast, sem hefur áhrif á árangur nemenda. Til að meta verkefnið voru spurningalistar
lagði fyrir nemendur, kennara og foreldra í upphafi og svo aftur í lok verkefnisins. Niðurstöðurnar
gáfu áhugaverða innsýn í marga þætti í skólastarfinu og eins hvort þau verkefni sem framkvæmd
voru á milli kannana breyttu einhverju og þá hvernig. Hægt er að kynna sér spurningarlistana í
bæklingnum og eins sýnishorn af þeim verkefnum sem skólarnir framkvæmdu í tengslum við þetta
verkefni. Bæklinginn má nálgast á vefsíðu verkefnisins:
• https://ecoroad.weebly.com/.
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Hugmyndir að skipuriti
við tengingar verkefna
2018-2019
Tenging heilsueflingar, FUÁ og
umhverfismenntar – Grænfána,
áfram í verkefnum og þemum.
Gildi skólans,
Skólamenning og
sjálfbærni

Lífsleikniþemun:,,Vellíðan og þolinmæði”.

Upplýsa skólasamfélagið áfram og fá það í
ennfrekara samstarf

Útireynslunám,

Lífbreytileiki,
sjálfbærni í skóginum-„sjálfsþurftarbúskapur“
hreyfing, næring, ræktun,
vistspor matar, matarsóun,, loftslagsmál, ferðamáti, hnattrænt jafnrétti

Skapandi nám
Áhaldaviðgerðir.umhverfislist.

Getum við búið það til sjálf ?
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Umhverfismat
Gátlisti fyrir leik- og grunnskóla
Ártúnsskóli vinnur m.a.eftir þemum grænfánans, setur sér markmið eftir starfstöðvum, gerir
aðgerðaráætlun og fer yfir gátlista eftir skólastigum. Þetta er ásamt öðrum þáttum í
umhverfismennt og heilsueflingu innan verkefna skólans eru samþætt.

Markmiðssetning
1.

a.
b.
c.

Umhvefis- og heilsubros Ártúnsskóla
er liður í því að vera ,,Bekkur á grænni grein“ í Ártúnsskóla
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Fulltrúar í umhverfisnefnd eru hvetjandi í verkefnum sem bekkurinn hefur tekið að sér og tengjast
umhverissáttmálanum.
Hver bekkur er með stutta kynningu eða áhugaverða hvatningu t.d. á sal á verkefninu :
Leikskóli
a. Hreyfing og útivera, vinátta
b. Moltugerð
c. Þemu
1. bekkur
a. Hvetja til notkunar nestisboxa og drekka úr glasi og brúsa
b. Sjálfbærniverkefnið- grenitré, könglar, skógarþröstur,
fóðurkönglar ,gróðursetning
c. vinna við gátlista, sáttmála og nýtni
2. bekkur
a. Göngum í skólann átakið- fréttir á heimasíðu og hugmyndir af verkefnum
b. endurskinsmerkin – hversu gott er að ganga
c. Útinám- smádýralíf, Hreyfing
3. bekkur
a. Losa lífrænan úrgang af ávöxtum og grænmeti í moltutunnuna –
sameiginleg dagbókarfærsla
b. Fræ verður að plöntu – setja niður lauka í potta
c. Gróðursetning í moltuna
4. bekkur
a. Setja niður lauka, fegrun umhverfis - og sameiginleg dagbókarfærsla
b.Flag í fóstur og Vinna með Árbæjarsafni – kartöflur, gulrætur.
c. Ferð í Sorpu, matarsóun, hreysti,
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5. bekkur
a. náttúrfræði verkefni, samvinna - vinátta
b. ( Hekluskógar – frætínsla ) náttúrfræðsla

c. Umhirða, skógarnytjar og rotnunarplankinn
6. bekkur
a. ,,BROS“ Gátlistar ,,Bekkur á grænni grein“ – fylgja því eftir
Umhverfisgátlistar – kannanir o.fl.
b. Tiltekt á skólavellinum - fylgja því eftir
c. Pappírsnotkun og flokkun - hafa áhrif ? Nærumhverfið
7. bekkur
a. Matarsóun – hafa áhrif
b. Nýttni í nærumhverfi

c. Framtíð Elliðaárdals – Náttúruvernd, Vatn, Orka
Skólasel
a. Útinám, hreyfing og útivera, samvinna
b. Endurnýting

Hlutverk fulltrúa bekkja
í umhverfisnefnd er m.a. að:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

taka þátt í umhverfisnefnd og verkefnafundum þar
sem lýðræðisleg vinnubrögð eru viðhöfð
vera jákvæð og góð fyrirmynd
hvetja til góðrar samkenndar og vináttu
leita lausna og koma með hugmyndir
vinna að undirbúningi umhverfisverkefna skólans
hvetja alla til að ganga vel um skólann og bæta
umhverfið
leiðbeina með gátlista bekkja, umhverfis- og heilsu
,,BROS“
leiðbeina með að minnka og flokka: pappír, annað
rusl, lífrænan úrgang og ydd
hvetja til þess að minnka notkun á orku og
að vatn sé ekki látið renna að óþörfu
hvetja bekkinn áfram í hreinsun skólalóðar
Hvetja til tengsla innan samfélagsins

Í Ártúnsskóla eru
,,bekkir á grænni grein“
allir vinna að umhverfisbrosum og
verkefnum tengdum þeim til að efla
umhverfisvitund skólasamfélagsins
sem leiðir til betri ábyrgðar og
afstöðu í umhverfismálum út frá
þekkingu og reynslu fyrir okkur og
jörðina.

Umhverfisnefnd hefur fundað reglulega í vetur auk vinnufunda:
•

Horfðu á myndband um ,,Skóla á grænni grein“ og skrefin 7 - umræður og nýjar hugmyndir í Ártúnsskóla

•

( TILLÖGUR: endurskinsmerkjaátak, vasaljós-rafmagnslausdagur, jólaskógur, krókusar-vorlauka, efla ræktun í skólanum inni í stofugluggum og rækta úti á skólavelli t.d. kartöflur og grænmeti og trjárækt í
grenndarskógi, tína plast og rusl, útieldun fyrir alla, )

•

Myndataka af umhverfisnefnd

•

Vorlaukar – fulltrúarnir flokkuðu þá og fóru með þá inn á allra starfsstöðva, þar sem hjálpast var við vinnuna og hlúð að þeim. Einn hópur setti lauka í ker fyrir skólann.

•

Grenndarskógur – farið í vinnuferð að tína rusl og hlúa að skóginum, auk þess var tínt rusl við skólann, allir nem. hvattir til átaks.

•

Hófsama sjálfbæra hillan okkar: bækur á skólasafni, gekk ekki vel.

•

Undirbúningur og kynning á sal á þemanu ,,Vellíðan“.

•

Horfðu á myndband í ,,Krakkafréttum um“ umhverfisþætti og ræddu umhverfismál og loftslagsmál.

•

Jólaskógur – tengt við hvatningu á að nota endurskinsmerki. Umhverfis- og heilsubros ártúnsskóla Hvernig gengur inni í bekk ?

•

Endurskinsmerki: kynning á sal, Hvatningar/fréttir á heimasíðu skólans, veggspjöld á göngum skólans.

•

Matarsóun: gerð könnun og hvetjandi spjöld um að minnka matarsóun, 7. bekkur-,,Rapplag“-Mennigarvaka, Barnamenningarhátíð.

•

1. bekkur kynnti hvað hann hefur verið að gera til að hvetja skólafélaga til nýta oftar nestisbox frekar en plastpoka.

•

Komu af stað ræktunarátaki í skólanum ,, Ræktum í gluggum skólans“ matjurtir og skautjurtir.Umhverfisnefnd undirbjó ræktun fyrir bekkina til hvattningar.

•

Tínt rusl í nágrenni skólans og í Grenndarskógi Ártúnsskóla – í tengslum við umhverfisdag að vori, skipulagt og allir tóku þátt.

•

Komu af stað ræktunarátaki á skólalóð skólans - ,,Litlu skólagarðarnir“ plöntuðu skjólgarði sem nýta má til efnisöflunar í tálgunarverkefnum svo settu niður
matjurtir“.
Verðlaunin ,,Varðliðar umhverfisins 2019“ undirbúin og rædd. Fyrirspurn um hvers vegna mynd
af sé væri ekki á heimasíðu Grænfánans ? Var síðan birt á heimasíðunni.

•
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Aðalfundur undirbúinn

,,Heilsueflandi skóli / Lífsleikni – Útinám og Grænfáni, ,,Vellíðan“ haust 2018
https://artunsskoli.is/wp-content/uploads/2018/12/vellidan_2018_loka.pdf

Á haustönn 2018 va unnið með þemað “vellíðan”. Verkefni tengd vellíðan voru á ýmsan máta
tengd inn í daglegt skólastarf og meðal annars unnin á íþróttadegi, í hringekjum og á
fullveldishátíð skólans 30. nóvember. Markmið þemans vellíðan var að veita nemendum og
starfsfólki skólans innsýn í hvað vellíðan er og af hverju vellíðan skiptir okkur öll máli.
Vellíðan er eitt af þremur einkunnarorðum Ártúnsskóla: Árangur – virðing – vellíðan.
Mikilvægt er að nemendur átti sig á hvað þessi einkunnarorð standa fyrir. Í Aðalnámskrá
grunnskóla (2013) er heilbrigði og velferð einn af sex grunnþáttum sem gengið er út frá. Þar
er jafnframt talað um að heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan.
Ennfremur er þemað vellíðan í góðum samhljómi við þriðja heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna sem er að: „Stuðla að heilbrigðu líferni og vellíðan fyrir alla frá vöggu til grafar"
(Félag sameinuðu þjóðanna UNA ICELAND, 2018)“.
5 leiðir að vellíðan skipta mestu máli fyrir hamingju og lífsánægju:
❖ Myndaðu tengsl ❖ hreyfðu þig ❖ taktu eftir ❖ haltu áfram að læra ❖ gefðu af þér
(heilsuvera.is, 2018)
Sameiginleg verkefni: • Nemendur kynna þemað vellíðan á föstudagssamveru,
• Hringekjur • Íþróttadagur • Krókusar• Rathlaup• Hugleiðsludagur
• Listaverk „persónu“ úr laufblöðum• Fullveldishátið

21

6/13/2019

Útikennsla og heilsuefling í Ártúnsskóla
Nemendur í 6. BL skemmtu sér konunglega þegar þeir fóru í útinám í Grenndarskógi Ártúnsskóla með kennaranemum frá íþróttaog heilsufræði Menntavísindasviðs undir leiðsögn kennara. Nemendur unnu í hópum við að leysa fjölbreyttar hreysti þrautir sem
reyndu á samvinnu og hugsmíðahyggju. Þeir fengu bókstaf í hendurnar eftir hverja þraut sem myndaði orðið vellíðan.

Allir dagar í Ártúnsskóla eru umhverfisdagar

Ratleikur – að hausti
Í tengslum við ,,Dag umhverfisins“
og þemað - ,,Vellíðan“

Það var einstaklega gaman fyrir
nemendur að taka þátt í ,,Ratleik“ sem
settur var upp í nágrenni skólans.
Í lokinn fóru sumir hóparnir í slökun í
anda núvitundar í náttúrunni.
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Vettvangsferðir
Miðstig skólans fór að skoða Ljósafossvirkjun og að Úlfljótsvatni
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Dagur íslenskrar náttúru og
umhverfisdagur Reykjavíkurborgar
Nemendur Ártúnsskóla fóru í grenndarskóg að hlúa að trjánum,
njóta skógarlundanna og fara í leiki.
Að vera úti í náttúrunni veitir þeim ,,Vellíðan“ .

Umhverfisnefnd hvatti nemendur til að vera dugleg að tína upp
rusli í umhverfinu, þeim ofbíður plastruslið.

SKÓLAPEYSUR
FUÁ – Að frumkvæði nemendafélags skólans FUÁ var ákveðið að bæta við
nýjum gráum lit í skólapeysu úrval nemenda.

Hófsama og sjálfbæra hillan
á skólasafni:
Verkefnið hefur ekki gengið vel þetta
skólaár.
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Úr sáttmálanum:
5. Við nýtum grenndarskóginn og umhverfi skólans til
útikennslu og útivistar

Íþrótta og útivistardagur – íþróttahringekja
Í Ártúnsskóla hefur verið stunduð útikennsla í mörg ár og börnin eru því vön
að taka þátt í svona dagskrá. Að tengja saman íþróttir, hreyfingu og útiveru
er frábær aðferð til að fá fjölbreytni í skólastarfið. Allir kunna vel að meta
slíkt uppbrot á venjulegum skóladegi og allir taka þátt.

Dr.Bike mætti á svæðið Dr. Bike kom í heimsókn og fór yfir hjól og
hjólareglur með nemendum.
Á íþróttadegi reynir á samvinnu nemenda og eldri nemendur eru einstaklega
lagnir við að aðstoða yngri nemendur skólans í gegnum verkefnin.

http://gufunes.is/wp-content/uploads/sites/16/2018/09/ti-er-inni-2018-3-tbl-28.september.pdf
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Áherslur í umhverfismennt:
• Samvinna og sköpun
• Útivera, gönguferðir og vettvangsferðir
• Endurnýta hluti í ýmis verkefni og listaverk
• Klúbbavinnan er fjölbreytt og má m.a. nefna, fótboltaklúbbur, hjólaklúbbur, pomm pomm klúbbur og
útiklúbbur.

Skólasel – Frístund

Umhverfismennt – sköpun og skógarganga
Skólasel
Hefur lagt upp úr vinsemd að allir eigi að geta leikið saman.
Allir eru líka duglegir að nota nærumhverfið í leik og starfi.

Mikilvægt er að klæða sig eftir veðri !

Frístund
tekur virkan þátt í
þemum og starfi
skólans t.d.
Verkefninu
,,Ræktum í
skólastofunni“

Áherslur leikskólans í umhverfismennt:
• Elstu börnin hittast einu sinni í mánuði og ræða umhverfismál.
• Útikennsla 3ja, 4ra, og 5 ára barna er einu sinni í viku. Börnin fara
m.a. í gönguferðir í hverfinu, niður í grenndarskóg og nota bæði
grunn- og leikskólalóðina 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“ .
• Börnin flokka plast og pappír inn á deildum.
• Börnin nota verðlaust efni í Listasmiðju og búa til hina ýmsu
hluti.

Leikskólabörnin: Við erum búin að vera einstaklega dugleg núna í
vor að gera heiminn fallegri eins og börnin segja og tína rusl hér í
nærumhverfinu 😊
Af hverju gerum við það: ,,Svo að jörðin deyi ekki og kafni í rusli“
,,Svo að við og dýrin getum lifað“
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Leikskólabörnin
,,Í október settum við í bleiu, bananahýði, eplahýði, plastpoka og blað á spýtu.
Við gróðursettum það og ætlum svo að kíkja í maí og sjá hvort eitthvað sé búið að breytast í mold“

Hérna er mynd af spýtunni þegar hún var sett niður og svo þegar börnin grófu hana upp í síðustu viku 😊
Börnunum fannst þetta mjög áhugavert en þau sáu að bleian og pokinn höfðu ekki breyst neitt en blaðið, eplahýðið og
banahýðið hafði breyst í mold. Það sem vakti athygli okkar líka var að vaxið utan af eplinu var enn til staðar.
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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.

Börnin í 1.bekk gerðu á dögunum skemmtilegt verkefni
um mikilvægi notkunar nestisboxa. Út frá umræðum um
mikilvægi þess að nota fjölnota umbúðir og að minnka
plastnotkun, fóru börnin í þá vinnu að finna kostina við það að
nota nestisbox í stað þess að nota einnota umbúðir eins og
plastpoka og fleira. Borin var út boðskapurinn á veggspjöldum
sem börnin bjuggu til í hópavinnu sem þau hengdu svo upp
víðsvegar um skólann. Eitt af markmiðum verkefnisins var að
fá eldri nemendur skólans til að halda áfram að nota nestisbox
sem þeim þótti ekki lengur smart að gera.

Því segjum við í 1.LBH:
„Það er töff að nota nestisbox, hættum því aldrei!
„Við viljum hafaASjörðina okkar hreina og fallega“
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Úr sáttmálanum:

5. Við nýtum grenndarskóginn og umhverfi skólans til útikennslu og útivistar.

Nemendur í 1. bekk fóru í grenndarskóginn og völdu fyrir skólann jólatré.

Í skóginum tók á móti hópnum
fulltrúi frá Umhverfis– og skipulagssviði
Reykjavíkurborgar og aðstoðaði við
verkið. Nemendur tóku svo við og komu
furutrénu og fallegum greinum upp í skóla
þar sem það skreitti skólann. Furutréð var
svo nýtt í smíðatímum.
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Í stað hvers trés sem Ártúnsskóli fellir fyrir jólaskemmtun þá
gróðursetja nemendur a.m.k. 5 önnur. Að þessu sinni settu þau niður
strandavíðir í gróðurreit á skólalóðinni sem nemendur eru að koma sér
upp sem síðar á að nýta til tálgunar og fl.

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

GÖNGUM Í SKÓLANN SETT Í ÁRTÚNSSKÓLA
Rannveig Andrésdóttir skólastjóri bauð nemendur og gesti velkomna.
Nemendur í Ártúnsskóla fluttu tvö lög fyrir viðstadda og að lokum
mætti Sirkus Íslands með skemmtiatriði við góðar undirtektir
nemenda.
Verkefnið var formlega sett með táknrænum hætti þegar nemendur,
starfsfólk skólans og góðir gestir fóru í göngutúr um hverfið.

2. ÞÓ eins og allir árgangar skólans tóku þátt í átakinu og stóðu
sig mjög vel. http://gufunes.is/wp-content/uploads/sites/16/2018/09/ti-er-inni-2018-3-tbl-28.september.pdf

Í haust ákváðum við í 2. ÞÓ að skólatöskur yrðu geymdar hjá snögunum okkar á ganginum til að hafa
meira pláss inni í stofunum. Í fyrstu var svolítið erfitt að hafa töskurnar okkar í snyrtilegri röð upp við
vegginn en er nú til fyrirmyndar.
Við fórum í göngutúr um Laxakvíslina og meðfram göngustígnum við skólann að sunnanverðu og
týndum upp það rusl sem á okkar vegi var til að fegra umhverfið í kringum skólann.
Við ákváðum svo aftur að fegra umhverfi skólans í tengslum við umhverfisdag 25. apríl.
En þar sem allt var svo fínt á skólalóðinni ákváðum við að „plokka“ rusl í runnunum við gangstéttina hjá
Fiskakvísl. Þar var af nógu að taka og söfnuðum við í 3 fullar fötur. Ruslið var svo flokkað og sett í þar til
gerðar ruslatunnur í ruslageymslu skólans.
Að lokum höfum öll þetta í huga: Hrein
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borg – fögur torg

„Gullskórinn“

Nemendur í 2. ÞÓ voru áhugasamir við verkefnið
,, Ræktum í skólastofunni“ sem tengdist þemanu þolinmæði.
Í vor ákváðum við að planta nokkrum plöntum í heimagerða blómapotta, sem við bjuggum sjálf til,
og settum í glugga í Lóu og Spóastofu.
Það sem við lærðum af því var:
Plöntur þurfa mismikið vatn til að lifa.
Þær vaxa og dafna mishratt og það þarf að hlúa að þeim eftir sáninguna en ALLS EKKI rótast í
moldinni því þá nær plantan ekki að festa rætur og fá næringu.
En hvernig reiddi þeim af í páskafríinu?
Áður en við fórum í páskafrí þá var plöntunum gefið frekar mikið vatn að drekka svo þær myndu
ekki þorna upp og deyja. Því miður reyndist það ekki góð ákvörðun því þær voru nær dauða en lífi
þegar við komum aftur í skólann. Sumar plönturnar dóu en aðrar lifnuðu við og réttu úr sér.
Við erum ákveðin í að hefja nýja skólaárið á því að sá plöntum sem verða svo gróðursettar úti næsta
vor.

Við viljum sjást í myrkrinu
Nemendur í umhverfisnefnd og FUÁ vilja minna á mikilvægi endurskinsmerkja nú í
skammdeginu. Börn á gangi án endurskinsmerkja sjást fyrst í um það bil 20 – 30 metra
fjarlægð frá bíl sem ekur með lág ljós, en í um 125 metra fjarlægð ef þau eru með
endurskinsmerki. Endurskinsmerki er örugg og ódýr forvörn.

Við notum endurskinsmerki eða vesti

Úr sáttmálanum:
2. Við drögum úr mengun og
eyðslu með því að ganga eða
hjóla í skólann.

1. des. Fullveldishátíð
Ártúnsskóli er Heilsueflandi skóli
Í dag héldum við hátíð í grunnskólanum og fögnuðum 100 ára afmæli fullveldis
þjóðarinnar og klæddumst fatnaði í íslensku fánalitunum í tilefni dagsins.
Viðfangsefni dagsins var tengt þema haustsins „Vellíðan“. Dagurinn hófst á sal
þar sem sungin voru góð íslensk lög og boðið upp á rammíslenskt skyr. Öll
verkefni dagsins tengdust svo þemanu vellíðan.

Jólaskógur Ártúnsskóla
Fulltrúar í umhverfisnefnd skólans komu með tillögur og undirbjuggu verkefnið ,,Jólaskógur 2018“ í grenndarskógi
Ártúnsskóla. Hátíðin tengist þemanu vellíðan. Sú hefð hefur skapast að fara í myrkri niður í Grenndarskóg Ártúnsskóla að
leita að skínandi ,,Endurskinsmerkjum“ í formi leiks og þrauta. Þaðan verður haldið fylktu vasaljósaliði inn í Grenilund þar
sem allir fá kakó og piparkökur við kertaljós og sögulestur.
Elstu nemendur skólans höfðu kannað í lok október endurskinsmerki á útifötum nemenda og kom í ljós að um tveir þriðju
nemenda í Ártúnsskóla eru með endurskinsmerki á útifötum sínum.
Nemendur 7. GEÓ og umhverfisnefnd vilja því hvetja alla til að vera ekki draugar í myrkrinu og nota endurskinsmerki í
skammdeginu.
Í öllum bekkjum var rætt saman um mikilvægi endurskinsmerkja á útifötum og klæðnaði eftir veðri, sýnd var stuttmynd og
allir hvattir á föstudagssamverum til að nota alltaf endurskinsmerki.
Umhverfisnefnd vill minna alla á mikilvægi endurskinsmerkja. Það eiga jú allir að nota endurskinsmerki.
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Úr sáttmálanum:

9.Við gerum okkur grein fyrir því að við eigum ekki jörðina ein og og ætlum þess vegna að umgangast hana af hófsemd og virðingu
svo allir megi njóta gæða hennar.

3. LH
Við höfum verið að:
• skoðað dagatal og veður daglega.
• -Sett niður lauka fyrir utan gluggann okkar og
fylgst með þeim koma upp.

• -Sett fræ í mold og ræktað ýmsar plöntur og
grashausa.
• -Farið í Húsdýragarðinn og fengið fræðslu
um dýrin.
• -Týnt rusl sunnan megin á skólalóð og fyrir
innan girðingu á Árbæjarsafni.
• -Verið með moltugerð (græna fatan).
Fyrir utan ávaxtahýði er m.a. yddi úr stofum,
sagi úr smíðastofu og kaffikorgi úr eldhúsi safnað.
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-Unnið með fuglana á
fjölbreyttan hátt, í
hringekju.
-Bjuggum til fugla úr
náttúrulegu efni.

-Unnið með heimsálfurnar og teiknað þær og málað og sett uppá vegg í stofunni.
Bjuggum til jarðarbækur, hnetti o.fl.

-Fengum þolinmæðisvagninn oft inn til okkar og skiluðum þolinmæðissögum sem voru í heimavinnu. Einnig settum
við okkur markmið.
-Fórum á Náttúruminjasafn Íslands í Perlunni og skoðuðum vatnssýninguna.
-Grilluðum í Grenndarskógi.
-Fengum Sprengi-Kötu í heimsókn.
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Hjólaferðir, gönguferðir, fjallgöngur, Norrænaskólahlaupið,
útileikir í Ártúnsskóla

Gaman saman í snjónum, verkefnavinna, í leik og gleði.
Sleðaferð á fallegum vetrardegi. Þar sem lögð er áhersla á að klæða
sig eftir veðri.

Nemendur og starfsfólk sýna góðum málefnum stuðning
FUÁ – hvatti alla til að sýna stuðning og samstöðu.
Í tilefni af vitundar- og styrktarátakinu BLÁR APRÍL
Voru allir hvattir til að klæðast bláu, 2. apríl til að sýna einhverfum stuðning og samtöðu.

Nemendur 7. bekkjar stóðu fyrir Menningarvöku í
skólanum Aðgangseyrir rann til Hróa hattar barnavinafélags.

Í febrúar buðu nemendur í 4. bekk upp á skemmtilega
samveru sýndu leikrit og stuttmynd leikritið um ,,Dýrin í
Hálsaskógi“ fjallaði um vináttu og tillitssemi.

5. LRH vann jólaverkefni - Unicef

VINÁTTA OG JÁKVÆÐ
SAMSKIPTI Í ÁRTÚNSSKÓLA

Samskipti við nemendur í Póllandi - Póstkort
Í nóvember tóku nokkrir nemendur skólans þátt í eTwinning verkefninu „Póstkort til Póllands“í tilefni af 100 ára
sjálfstæðisafmæli Póllands. Póstkort með fallegum myndum frá Íslandi voru send grunnskóla í Varsjá og kveðjur og
hamingjuóskir skrifaðar á ensku og pólsku. Ártúnsskóli fékk síðan send nokkur skemmtileg kort með teikningum og
upplýsingum um Pólland frá pólskum börnum.

Samvinnuverkefni

Vinaliðaverkefnið
Kynslóðir mætast

Heimsókn til eldriborgara
og
fræðsluferð
í samstarfi við stofnun í nærsamfélaginu
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Heilsueflandi skóli / Lífsleikni – Útinám og Grænfáni
Á vorönn 2019 „þolinmæði”
Verkefni tengd þolinmæði verða á ýmsan máta tengd inn í daglegt skólastarf. Markmið þemans er að
nemendur öðlist innsýn í hvað þolinmæði er og hvers vegna það er jákvætt að tileinka sér þolinmæði. Við
þurfum að vera þolinmóð gagnvart öðrum. Við áttum okkur á því að við getum ekki stjórnað aðstæðum
eða framkomu annarra. Við getum bara stjórnað okkur sjálfum og viðbrögðum okkar við því sem að
höndum ber. Rannsóknir hafa sýnt að velgengni í lífinu fylgir gjarnan þeim eiginleika að hafa þolinmæði og
geta beðið.
• Ræktun. Mælt með því að rækta eitthvað frá grunni, t.d. með því að gróðursetja fræ. Garðyrkja minnir
fólk á að sumum hlutum er ekki hægt að flýta og kannski er öllum hollt að flýta sér hægt.
• Til þess
að skilja betur hvað þolinmæði og þrautseigja er fylgist ég með trjánum og grasinu í náttúrunni (Hal
Borland). Knowing trees, I understand the meaning of patience. Knowing grass, I can appreciate
persistence.
➢
Tileinkum okkur “rytma” náttúrunnar – leyndarmál hennar er þolinmæði (Ralph Waldo Emerson). Adopt
the pace of nature: her secret is patience. ➢
Verkefni: Af hverju er gott að vera þolinmóður?-kynningar, nemendur setja sér þolinmæðismarkmið, •
Stærðfræðidagurinn - Tölur og talnagildi. • Hringekjur hjá öllum aldurshópum • Púsl, starfsfólk og
nemendur vinna saman • Litaverkefni – Munsturverkefni, • „Gullsteinaleit“ • Verkfærakassi
þolinmæðinnar • Núvitundarsögur Fjölmiðlaverkefni.• Vinaliðaverkefni • Ræktun og þolinmæði.
•
„Alþjóðadagur skóga“. Samstarfsverkefni, 21. mars 2019 ,, Skógur og fræðsla“.Listaverk. Ýmis önnur
verkefni innan skólasamfélagsins.
https://artunsskoli.is/wp-content/uploads/2019/03/%C3%BEolinm%C3%A6%C3%B0i_%C3%BEema_vor2019.pdf
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Dagur umhverfisins 25. apríl
Í Ártúnsskóla eru allir dagar umhverfisdagar. Tiltekt og þolinmæði voru tileinkuð
umhverfisdegi í Ártúnsskóla og nemendur og starfsfólk hjálpuðust að við að fegra
umhverfið úti sem inni.
Umhverfisnefnd skólans óskaði eftir því að íbúar í Ártúnsholti sameinuðust um að halda
hverfinu og Grenndarskóginum hreinum.

NEMENDUR 4. EH FARA Á NÆSTU DÖGUM AÐ GRÓÐURSETJA
PLÖNTUR OG GRÆÐA UPP GRÓÐURLAUST LAND Á VEGUM
VERKEFNISINS GFF –
,,GRÓÐUR FYRIR FÓLK Í LANDNÁMI INGÓLFS“.
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• 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.

Matjurtir – ,,Ræktum í nærumhverfi“

,, Ræktum í skólastofunni“ sem tengdist þemanu þolinmæði
Eru verkefni sem fulltrúar umhverfisnefndar hafa sameinast um, haft góð og
hvetjandi áhrif í skólasamfélaginu.
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Eitt af markmiðum umhverfisnefndar 2018 – 2019 var að koma af stað gróðurreit á skólalóðinni
Nemendur skólans hafa hjálpast að við að gera það að veruleika.
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Uppskera síðasta sumars

4.EH
Fulltrúar í umhverfisnefnd: Sara, Sigvaldi og Tristan (fyrir áramót)
Elísabet, Birgitta og Margrét ( eftir áramót).

Kartöflu uppskera síðasta sumars

Ljósafossvirkjun
og úlfljótsvatn

Ljósafossvirkjun og
Úlfljótsvatn
og úlfljótsvatn

Vatnshreinsun í gufunesi

Vatnshreinsun í Gufunesi

Sýningin „Undur íslenskrar náttúru“ í Perlunni

Heimsókn á sjóminjasafnið og
í varðskipið Óðinn

Gönguferð í kringum
Rauðavatn

Stærðfræðidagur í Ártúnsskóla
• Dagur stærðfræðinnar
• Á þeim degi var hefðbundin kennsla brotin upp í grunnskólanum . Sjónum var beint að
lífleikniþemanu ,,þolinmæði“ og talnaskilningi þetta árið. Unnið var á sex stöðvum þar sem
nemendum var aldursblandað og nemendur í 7. bekk voru hópstjórar. Dagurinn gekk mjög vel
og allir voru ánægðir.
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Í 5. LR höfum við nýtt grenndarskóginn til þess að taka t.d.
próf í stærðfræði og til þess að vinna verkefni í sögu þar
sem við tengum saman náttúruna, sköpun og söguna.

Í 5. LR
Við höfum verið að æfa okkur í að vera virkari þátttakendur í
samfélaginu okkar og einbeitt okkur að því að efla hvort annað í

sjálbærnis markmiðinu "getan til að gera". Út frá því
höfum við tekið vel til í stofunni okkar í lok dags en líka einbeitt
okkur sérstaklega að því að ganga vel frá eftir okkur í
matsalnum eftir hádegismatinn.
60
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• Úr umhverfissáttmálanum:
• 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. BL
Við höfum farið í skemmtilegar vettvangsferðir t.d. í vinnumorgun í Húsdýragarðinn.
Einnig höfum við farið í gönguferð um Vifilstaðavatn.
Farið í gönguferð í 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.

Umhverfið
Við höfum verið iðin við
að fara út að tína rusl í
kringum skólann til þess
að gæta að umhverfinu.
Okkur þótti það
mikilvægt.
61

6/13/2019

4. Við flokkum rusl, nýtum pappír vel og spörum hann.

Nemendur í 6. LB hafa verið dugleg við að endurnýta gamlar rifnar
bækur af bókasafni og annan pappír í verkefnavinnu auk þess að hvetja
samnemendur sýna.

.
6. LB hjálpar til við útieldun með 1. bekk

Nemendur í 7. GEÓ nutu sín við leik og störf í skólabúðum að Reykjum í Hrútafirði.
Voru sjálfum sér og skólanum til sóma.

Hér er hugað að náttúruperlunni okkar Elliðaánum og gættað því að halda öllu rusli í burtu svo að vatnið
verði ekki fyrir mengun. Við vitum hvað vatnið er dýrmætt og að það er ekki endalaus náttúruauðlind.
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,,Eplið“ - Matarmál í matsalnum 7. GEÓ –
Úr sáttmálanum:
1. Við göngum vel um náttúruna svo komandi kynslóðir geti notið auðlinda hennar.
7. Við spörum rafmagn og notum vatn í hófi.

,, við viljum að allur matur sé nýttur“
Við í 7. GEÓ tíndum rusl í kringum skólann og höfum verið iðinn við að aðstoða við ýmis verkefni sem tengjast
umhverfinu og skólanum. Við vildum leggja okkar af mörkum við að vekja athygli á matarsóun í skólanum.
Fórum í alla bekki með kynningarspjöld og ræddum af hverju það væri slæmt að sóa mat hvað væri betra að gera. Við
,,Röppuðum“ lag gegn matarsóun í öllum bekkjum og fluttum það á Menningarvöku í tengslum við
Barnamenningarhátíð, þar sem við hvöttu samnemendur, foreldra og vandamenn 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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Útieldun í útigarði
og í Grenndarskógi Ártúnsskóla
Í vetur höfum við grillað yfir eldi í útigarði skólans við mikla hrifningu, þ.á.m. með
skólastjórum.
Á vormánuðum fóru allir bekkir skólans niður í Hátíðarlund í Grenndarskógi Ártúnsskóla og
grilluðu greinabrauð og epli yfir opnum 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.
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•

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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Nýtum hlutina vel
• 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.

• Gerum verkefnin sýnileg
• Lögum það sem skemmist
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Í hringekju með yngra stigi skólans, var
lögð áhersla á útiskóla og ákvað kennari
að nota saman náttúruefni og afganga úr
textílstofu og vinna verkefnið í útigarði
skólans.
Trjágreinar úr nærumhverfi skólans var
safnað saman.
Nýttir voru garnafgangar úr textílstofunni
sem nemendur vöfðu að eigin smekk þétt
um greinina. Gerð voru fjögur stök verk.
En samankomnar mynduðu þau
hreyfanleg verk sem hanga nú uppi í
Eplinu, mötuneyti skólans.

Sköpun og nýttni - Myndmennt
Verkefni úr hringekjunni Jörðin á yngsta stigi.
3-4 manna hópar unnu hnettina úr afgangs pappír, dagblöðum
og lími og merktu svo inn heimsálfurnar með aðstoð landakorta.

Myndirnar eru úr hringekju hjá yngsta stigi sem
fjallar um íslenska fugla.
Við gerð fuglanna voru 4 hlutir notaðir.
Pappaspjald, dagblöð, pappírslímband og
málning.
Hröð og skemmtileg einstaklingverkefni.
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Gömlum tölvubúnaði er gefið
nýtt hlutverk eins og kostur er.

Hönnun og smíði;
Nemendur í 1. bekk hafa í vetur æft sig í
notkun smíðaverkfæra. Nýjasta verkefnið
er að negla með hamri og búa til
naglamynd, við þá vinnu nota allir
heyrnarhlífar til að vernda heyrnina
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„Alþjóðadagur skóga“
Samstarfsverkefni, 21. mars 2019 ,, Skógur og
fræðsla“. Þeir sem koma að verkefninu eru m.a.
,,Krakkafréttir RUV" Skógræktin ( Ólafur
Oddsson) og nemendur úr 5. og 6. bekk
Ártúnsskóla. Námskeið var sett upp í
Grenndarskógi Ártúnsskóla þar sem nemendur
fræðast og vinna verkleg verkefni m.a. um heilsu
trjánna,læra um skógarumhirðu, nýtingu og
hlutverk í baráttunni við loftslagsbreytingar.
https://www.skogur.is/is/um-skograektina/frettir-og-vidburdir/frettir-og-pistlar/krakkaruv-fagnar-althjodlegum-degi-skoga
https://www.skogur.is/is/um-skograektina/frettir-og-vidburdir/frettir-og-pistlar/vardlidar-umhverfisins-i-skoginum

http://gufunes.is/wp-content/uploads/sites/16/2017/09/ti-er-inni-2019-1-tbl-27.februar.pdf
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Ártúnsskóli í KrakkaRÚV

Ártúnsskóli er þessa dagana að vinna í samstarfi við Krakkafréttir hjá
RÚV og skógræktina að myndefni um skógrækt. Fjallað verður um
skógarhirðu, kolefnisbindingu og súrefnisframleiðslu heilbrigðs skógar,
uppkvistun í skóginum, tré hafa verið felld eftir þéttleikamælingu og
viðurinn hafður til viðarnytja s.s. til hljóðfæragerðar og
eldiviðarvinnslu. Einnig er fjallað um eldivið, eldbakstur og tálgun í
skapandi skólastarfi. Nemendur í fimmta og sjötta bekk skólans taka
þátt í verkefninu. Afraksturinn, myndbandið verður notað í tilefni af
Alþjóða degi skóga 21. mars sem helgaður er skógum og fræðslu.
Spennandi verður að sjá útkomuna í Krakkafréttum á Krakkarúv og svo
auðvitað myndbandið sem Ísland leggur fram á Alþjóðlegum degi
skóga 21. mars.
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Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

Kynning á sal
Nemendur á miðstigi unnu verkefni í
hringekju um Heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna um sjálfbærni. Þeir unnu í litlum
hópum að gerð kynningarefnis um
markmiðin og fluttu kynningar sínar fyrir
yngri nemendur skólans. T.d.
veggspjöld, glærukynningar, leikþætti og
stuttmyndir.

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna
Á alþjóðadegi barna, þriðjudaginn 20. nóvember, var
hringekja á miðstigi helguð umfjöllun um „Heimsmarkmið
Sameinuðu þjóðanna“ um sjálfbæra þróun. Nemendur unnu
saman í hópum og ræddu um hver væru stærstu vandamál
heimsins. Þeir sýndu verkefninu mikinn áhuga og voru mjög
málefnalegir í umræðunni.
72

6/13/2019

Ártúnsskóli ,,Varliðar umhverfisins 2019“ – viðurkenning
Í tengslum við dag umhverfisins útnefndi umhverfis- og
auðlindaráðherra Varðliða umhverfisins í 13. sinn á dögunum.
Varðliðar umhverfisins er samstarfsverkefni Umhverfis- og
auðlindaráðuneytisins, Landverndar og Náttúruskóla
Reykjavíkur.
Ártúnsskóli fékk í annað skiptið þessa viðurkenningu, að þessu
sinni fyrir verkefni sem unnið var af nemendum í 5. – 7. bekk
um Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.
Nánar má lesa um viðurkenninguna á vef ráðuneytisins.
Myndir frá athöfninni má sjá á myndasíðu heimasíðu skólans.
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Sprengi – Kata
Nú á vordögum fengum við í
Ártúnsskóla viðurkenningu Umhverfisog auðlindaráðuneytis sem Varðliðar
umhverfisins fyrir verkefni miðstigs um
Heimsmarkmið sameinuðuþjóðanna.
Hluti af verðlaununum var að
,,Sprengi – Kata“ frá Sprengigengi
Háskóla Íslands kæmi í heimsókn í
skólann með efnafræðisýninguna
sína. Heimsóknin vakti mikla lukku og
nemendur voru einstaklega spenntir
og fylgdust vel með undrum
efnavísindanna.
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Fundargerð
Allur skólinn ætti að tína rusl í kringum skólann og í
öllu hverfinu á sama degi.
Fara í enn fleiri vettvangsferðir og læra meira um
náttúrna.
Lífbreytileiki.
Dýradagurinn á Íslandi 2019 og aftur
2020
Vekja athygli á m.a.
loftslagsbreytingum og lífbreytileika.

Matarsóun
Hvað er til ráða ?
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Sköpun.
Getum við lagað hluti
sem bila í skólanum ?
Getum við búið til til
hluti sjálf ?
Ræktum í skólastofunni og
á skólalóðinni.

Aðalfundur umhverfisnefndar Ártúnsskóla haldinn í maí 2019.
Nemendur stóðu sig frábærlega 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.

Takk fyrir skemmtilegt starf í vetur!
Fundi slitið.

