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1. Inngangur 

Einstaklega víðsýnt er frá leikskólanum Vesturkoti. Skólinn stendur á Hvaleyrarholtinu í 

Hafnarfirði og gott útsýni er yfir bæinn. Snæfellsjökullinn skartar sínu fegursta úr vestri og 

Keilir gnæfir við í suðri. Stutt er í ósnortna náttúruna þar sem úfið hraunið er við túnfótinn og 

örstutt er í fjöruna. Það er því óhætt að segja að mikil tengsl eru við náttúruna enda 

fjölbreyttir möguleikar í boði þegar kemur að vettvangsferðum. 

Snemma árs 2011 gerðist Vesturkot skóli á grænni grein. Stofnuð var umhverfisnefnd sem 

fyllti út gátlista til að skoða stöðuna í umhverfismálum. Í framhaldi af því hófst flokkun á 

umbúðum í skólanum og hugað var betur að því hvernig hægt væri að spara orkuna.  

Starfsmenn hafa fengið fræðslu um umhverfismál og starfandi hefur verið umhverfisráð 

barna. Nú er komið að því að stíga síðustu skrefin á leið okkar að Grænfánanum og vonumst 

við til þess að fáninn blasi við á holtinu sem allra fyrst. 
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2. Um leikskólann 

Leikskólinn Vesturkot var opnaður þann 14. apríl árið 1994. Vesturkot dregur nafn sitt af 

bænum Vesturkoti sem var síðasti byggði bærinn á Hvaleyrinni. Alls dvelja að meðaltali 84 

börn á aldrinum 18 mánaða til sex ára í leikskólanum yfir daginn og er boðið upp á 

breytilegan dvalartíma. Húsnæðið er 630 m² af stærð, þar af er leikrými 308 m² og á lóð 

leikskólans hefur náttúran fengið að halda sér óbreytt að miklu leyti. Í Vesturkoti eru fjórar 

deildir. Þar sem einstaklega víðsýnt er frá Vesturkoti eru deildirnar nefndar eftir 

höfuðáttunum fjórum. Deildirnar Norðurholt og Austurholt eru staðsettar í norðausturhluta 

skólans. Þar dvelja yngri nemendur skólans, allt frá eins árs aldri til þriggja ára. Í 

suðvesturhluta skólans eru deildirnar Suðurholt og Vesturholt. Þar stunda eldri nemendur 

skólans nám, eða frá aldrinum 3ja til 6 ára.       

 

Einkunnarorð Vesturkots eru Lífsgleði – Leikni – Leikur. Í einkunnarorðunum felst að við 

höfum lífsgleðina að leiðarljósi í okkar starfi. Jafnframt hvetjum við börnin til að tileinka sér 
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það viðhorf til lífsins. Leiknina þjálfum við í daglegu starfi með því að efla þroskaþætti 

barnanna á hvetjandi og glaðlegan hátt. Leikurinn er svo okkar helsta kennslutæki til að 

þjálfa og miðla lífsgleði og leikni til barnanna. 

 

Helstu áhersluþættirnir í skólastarfinu í Vesturkoti eru skapandi starf og opinn efniviður. 

Opinn efniviður er sá efniviður sem börnin geta sjálf bjargað sér með og skapa á eigin hátt 

hvernig þau leika með. Með því að bjóða upp á opinn efnivið eykst trú barnanna á eigin getu 

og hæfni. Þau öðlast reynslu í frumkvöðlahugsun og að engin ein rétt lausn sé til. Þeirra er að 

skapa hvað sem út úr hinum einfalda efnivið er að hafa. Áhersla er lögð á að vinna út frá 

forvitni og áhuga barnanna.  Markmiðið er að börnin uppgötvi og njóti leiðarinnar frekar en 

að einblína á fallega afurð.  Í skapandi starfi er það sýn barnsins sem skiptir mestu máli.  

Áskorun barna og fullorðinna er að skapa verðmæti úr verðlausu efni þannig að það verði að 

fallegum og listrænum hlutum sem örva nám, sköpunarmátt og ímyndunarafl. Það skiptir 

ekki öllu máli hvert viðfangsefnið og útkoman úr verkinu er.  Ferlið, nálgun og vinna 

barnanna á meðan á verki stóð er það sem skiptir ekki síður máli.  Þess vegna er mikilvægt að 

vinnan sé í höndum barnanna.   
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3. Skrefin sjö 

Vinnan að skrefunum sjö hófst vorið 2011 þegar Vesturkot gerðist skóli á grænni grein. Til að 

eiga möguleika á að flagga Grænfánanum þarf að stíga þessi sjö skref.  Hér verður greint frá 

því hvernig skrefin voru stigin í Vesturkoti.   

3.1 Umhverfisnefnd.  

Sett var á laggirnar umhverfisnefnd við skólann. Í nefndinni sitja fulltrúar eldhúss, yngri 

deilda, eldri deilda, verkefnisstjóri og fulltrúi foreldra. Verkefnisstjóri er 

aðstoðarleikskólastjóri við skólann og er því einnig fulltrúi stjórnenda skólans í nefndinni.  

 

Umhverfisnefnd Vesturkots skólaárið 2013 – 2014: 

Linda Hrönn Þórisdóttir, verkefnastjóri 

Helga Kristinsdóttir, fulltrúi eldri deilda 

Sjöfn Jóhannsdóttir, fulltrúi eldhúss 

Þóra Björk Ólafsdóttir, fulltrúi yngri deilda 

Íris Björk Gylfadóttir, fulltrúi foreldra 

 

Nefndin fundar að meðaltali einu sinni í mánuði og tekur fyrir þau málefni er varða skrefin 

sjö. Einnig er umhverfisnefnd barna starfandi. Í nefndinni sitja auk verkefnisstjóra nemendur 

í elsta árgangi leikskólans og hópstjóri þeirra sem einnig er fulltrúi eldri deilda í 

umhverfisráði. Umhverfisnefnd barna hittist að meðaltali einu sinni í mánuði og á fundunum 

fá börnin fræðslu um umhverfismál og þau hvött til að tileinka sér umhverfisvæna lífshætti. 

Þá fyllir nefndin út myndrænan gátlista þar sem staða skólans í umhverfismálum er metin. 

Fundargerðir umhverfisnefnda má nálgast í fylgiskjali 1.  
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3.2 Mat á stöðu umhverfismála.  

Á fyrsta fundi umhverfisnefndar var gátlisti fylltur út til að meta stöðu skólans í 

umhverfismálum.  Haustið 2013 var gátlistinn fylltur út aftur og núverandi staða var könnuð. 

Þegar listarnir eru bornir saman kemur í ljós að gríðarlega margt hefur áunnist frá því fyrstu 

skrefin voru stigin í áttina að Grænfánanum. Í fylgiskjali 2 má sjá gátlistann. Merkt hefur 

verið við hann í tvígang til að sjá betur muninn frá því hann var fyrst lagður fram og svo í 

seinna skiptið. Nemendur taka þátt í mati á stöðu umhverfismála með því að fylla út 

myndrænan gátlista. Í fylgiskjali 3 er þennan gátlista að finna.  

 

 

 

3.3 Áætlun um aðgerðir og markmið.  

Þegar gátlistinn hafði verið fylltur út var gerð umbótaáætlun. Ljóst var að ýmislegt mátti 

bæta í umhverfismálum og var umbótaáætlun kynnt á skipulagsdegi vorið 2011. 
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3.3.1 Pappírssparnaður 

 

 

 

Hvernig: Athugasemdir: 

Minnka útprentun og ljósritun  

Prenta út og ljósrita svarthvítt – nota lit aðeins ef þarf  

Þjappa texta á sem fæst blöð til að fækka blöðum Minnka spássíur  

Prenta og ljósrita báðum megin á blöð  

Setja afgangspappír á sér stað sem er aðgengilegur öðrum Hafa pappír í vel merktum kassa 

Nýta afgangspappír til að teikna eða skrifa á og nota í 
myndsköpun með börnum 

Nota ,,hrein blöð‘‘ sem spari í 

myndsköpun 

Minnka bréfsendingar og auka notkun tölvupósts Til að minna á ýmsar uppákomur 

Nota oftar handklæði  

Draga úr notkun handþurrka – eitt bréf á barn  

Útbúa systkinalista þannig að elsta barnið fær dreifibréf  

 

Þegar áætlun var gerð um að spara pappírinn var fyrst hugað að því hvernig starfsmenn gætu 

mögulega minnkað pappírsnotkunina. Prentskipunum í tölvum var breytt á þann máta að 

sjálfkrafa er prentað báðum megin á blöðin og í svarthvítu. Ef prenta þarf út eingöngu öðrum 

megin á blað þá þarf sérstaklega að hafa fyrir því að breyta prentskipunum. Sama gildir um ef 

prenta þarf út í lit. Starfsmenn eru sérstaklega hvattir til þess að minnka útprentun eins og 

kostur er á. Í starfi með börnunum eru börnin hvött til að teikna báðum megin á blöðin. Ekki 

er keyptur inn pappír í myndsköpun heldur notast við pappír sem við höfum fengið að gjöf og 

er þá um afgangspappír að ræða sem til hefur fallið. Áður var miðum dreift í hólf til að 

auglýsa uppákomudaga og aðra viðburði í leikskólanum. Nú er tölvupóstur notaður til að 

koma upplýsingum á framfæri auk þess sem skrifað er á töflu og foreldrar minntir á hvað 

framundan er í starfinu. Ef pappír er dreift í hólfin er notast við systkinalista og fær elsta 

systkinið með sér blað heim. Þannig er tryggt að hvert heimili fær einungis eitt eintak. 

Við ætlum að:  Spara pappírinn 
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Miðar hafa verið settir upp á veggi til að minna á mikilvægi þess að spara pappír og allir eru 

hvattir til að nota einungis eitt bréf þegar hendurnar eru þurrkaðar.  

 

 

3.3.2 Umhverfisvænni innkaup 

 

Hvernig: Athugasemdir: 

Athuga hvort hægt sé að fylla á tónerhylki í stað þess að 
kaupa ný 

 

Kaupa inn minna af plastpokum Endurnota plastpoka í ruslatunnum 
Fækka ruslatunnum 
Endurnota aðra poka sem tilfalla 

Athuga umhverfismerki á öllum hreinsiefnum.  Athuga með 
hreinsisprey sem notað er á borðin. 

Gólfhreinsiefni, uppþvottalög, sápu, 
bón, pappír, tölvur og önnur tæki, 
salernis- og eldhúspappír 

Kaupa inn ólakkaða tréblýanta eða skrúfblýanta  

Kaupa vatnsleysanlegt túss á pappír og töflur og 
vatnsleysanlegt lím 

 

Forðast að kaupa inn plasthluti sem innihalda PVC  

Kaupa inn vörur í stórum einingum og minnka umbúðir  

 

Ræsting leikskólans er á vegum fyrirtækisins ISS. Fyrirtækið sér því um innkaup á ræstivörum. 

Á heimasíðu ISS kemur fram að daglegar ræstingar eru með norrænu umhverfisvottunina 

Við ætlum að:  Stuðla að umhverfisvænni innkaupum 
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Svaninn og með henni er tryggt að ISS uppfylli ströngustu kröfur um umhverfis- og gæðamál. 

Umhverfisstefna er höfð að leiðarljósi fyrir alla starfsmenn fyrirtækisins varðandi 

umhverfismál. Umhverfsissjónarmið eru höfð til hliðsjónar í öðrum innkaupum fyrir 

leikskólann. 

 

3.3.3 Flokkun á rusli 

 

 

Hvernig: Athugasemdir: 

Setja upp flokkunarstöð.  Flokkunarkassar settir í Listasmiðju.  
Kassa þarf fyrir: fernur, stíft plast, sléttan pappa,pappír, 
plastfilmu og málm 
Bylgjupappi fer beint í flokkunargám 
Gosílát í poka og fengið skilagjald fyrir 
Rafhlöður í sér kassa 
Spilliefni og fleira fer beint í flokkunargám 

Plastpokar eru í flokkunarkössum og 
þegar þeir eru fullir er farið með þá í 
flokkunargáminn. 
Umbúðir sem tilfalla í eldhúsi eru 
settar á eldri deildir og þar eru þær 
flokkaðar. 
Börnin skola fernurnar sjálf áður þær 
fara í flokkun.   

Lífrænn úrgangur fer í sér poka sem settur er í tunnu.  Þegar 
pokinn er fullur er farið með hann í lífrænu tunnuna.  Huga 
þarf að því að hafa úrgang smátt skorinn, t.d. bananahýði til 
að auðvelda niðurbrot. 

Skammta börnunum minna í einu til 
að minnka lífrænan úrgang 

Við ætlum að:  Minnka og flokka ruslið 
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Flokkunarkassar voru keyptir inn í leikskólann vorið 2011 og fengu starfsmenn fræðslu um 

flokkunina í samræmi við þær flokkunarreglur sem voru til staðar. Starfsmenn eldhúss 

söfnuðu saman í kassa þeim umbúðum sem til féllu úr eldhúsinu og börnin á eldri deildum 

voru virkjuð í að flokka umbúðirnar. Ekki fóru allar umbúðir í flokkunina heldur var 

fjölmargur efniviður nýttur til myndsköpunar og leiks.  Flokkunarkassarnir voru merktir og 

meðfylgjandi voru leiðbeiningar um flokkunina. 

 

 

Töluverðar breytingar urðu á flokkun haustið 2013. Hafnarfjarðarbær hóf aukna 

endurvinnslu á sorpi með innleiðingu á endurvinnslutunnu fyrir pappírsúrgang, Blátunnunni. 

Við þetta breyttist flokkunin í skólanum talsvert. Ekki er lengur um einn endurvinnslugám að 

ræða sem allt endurvinnanlegt efni fer saman í. Málmur fer laus í almennt rusl (Grátunnuna) 

og plastið má fara þangað líka þar sem það er notað sem stoðefni í metangasframleiðslu. 

Samt sem áður eru hinar ýmsu umbúðir sem tilfalla notaðar í skólastarfinu og reynt eins og 
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unnt er að minnka sorpmagnið. Verkefnisstjóri umhverfis- og hönnunardeildar hjá 

Hafnarfjarðarbæ er tengiliður okkar í sorphirðumálum. Samkvæmt upplýsingum frá honum 

er hagstæðara, bæði kostnaðarlega og umhverfislega séð að setja lífrænan úrgang í 

grátunnuna. Að hans sögn er hið lífræna notað sem stoðefni líkt og plastið í 

metangasframleiðslu. Kostnaður við að hafa lífræna tunnu og fá stóran bíl á svæðið til að 

tæma reglulega er ekki vænlegt að hans mati og munum við ekki sækjast eftir að flokka 

lífrænan úrgang enn um sinn. Það veldur því þó að meira magn af sorpi mælist frá okkur en 

leikskólum sem eru með sér tunnu fyrir lífrænan úrgang þó kostnaður sé líklega svipaður 

þegar á heildina er litið, bæði þegar kemur að umhverfislegum og fjárhagslegum 

sjónarmiðum. Áfram flokka börnin þó sjálf fernur og pappír. 

  

3.3.4 Bætt umgengni 

 

Hvernig: Athugasemdir: 

Ítreka þarf að vera ekki inni á útiskóm Hvetja starfsfólk að vera í inniskóm 

Opna glugga reglulega til að lofta vel út  

Setja þarf upp skilti fyrir utan þar sem bílstjórar eru hvattir til 

að drepa á bílunum 

 

Tína reglulega upp rusl af skólalóð  

Safna brauðmylsnu í krukkur á deildir og gefa fuglunum   

Allir hópar finna sér sinn uppáhaldsstað sem heimsóttur er 

reglulega, fylgst með hvernig breytist milli árstíða og hlúa vel 

að staðnum 

Sniðugt að taka mynd af hópnum á 

,,leynistaðnum‘‘ og sjá hvernig hann 

og börnin breytast á einu ári. 

Hafa sérstakan hreinsunardag  

Nota hreingerningarefni í lágmarki Oft dugar heitt vatn í hreingerningar 

Við ætlum að:  Bæta umgengni og nánasta umhverfi 
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Sérstakur hreinsunardagur hefur verið á vorin eftir að Vesturkot varð skóli á grænni grein. Þá 

er umhverfi skólans hreinsað sérstaklega vel. Allir hópar fara reglulega í vettvangsferðir og þá 

er lögð mikil áhersla á að njóta þess sem náttúran hefur upp á að bjóða. Ruslapokar eru 

yfirleitt alltaf með í för og tínt er upp það rusl sem á vegi barnanna verður. Ýmsar hugmyndir 

hafa vaknað hjá starfsmönnum um hvernig nýta megi útisvæðið sem best í hópastarfi og 

hafa sumir hópar fundið sér leynistað sem þeir hlúa sérstaklega að og fylgjast með hvernig 

breytist á milli árstíða. 

 

3.3.5 Minni uppþvottur 

 

 

Hvernig: Athugasemdir: 

Minnka notkun á smekkjum, teppum og koddum eins og 
kostur er á  

Merkja t.d. þvottaklemmur og setja á 
bollana 

Óhreinka eins lítið af tuskum og klútum og kostur er á  

 

Þegar gátlistinn var fylltur út kom fram að mikið magn af kaffibollum starfsmanna safnaðist 

upp á daginn og mikill þvottur var á þeim. Brugðið var á það ráð að hver og einn starfsmaður 

fékk þvottaklemmu sem hann mátti skreyta að vild og merkja svo bollann sinn með 

klemmunni. Þannig hafa starfsmenn haft einn og sama bollann eða glasið yfir daginn og 

uppþvottur hefur minnkað til mikilla muna.  Einnig hefur þvottur á þvottastykkjum minnkað. 
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Dæmi voru um að fyrirfram voru fjölmörg þvottastykki bleytt án þess að vera svo notuð og 

var því þvotturinn óþarfa mikill. Nú eru starfsmenn hvattir til að bleyta þvottastykkin jafn 

óðum og á þeim þarf að halda. Þannig hefur þvotturinn minnkað umtalsvert. 

 

3.3.6 Færri flutningar og bættar samgöngur  

 

 

Hvernig:  Athugasemdir: 

Hvetja foreldra og starfsfólk til að ganga, hjóla, taka 
strætó og samnýta bíla. 

Hafa t.d. bíllausa daga og átaksvikur þar 
sem hugað er að samgöngum 

Kaupa inn íslenskar vörur eins og hægt er  Forðast vörur sem koma langt að 

 

Leitast er við að versla íslenskar vörur þegar mögulegt er. Þannig er hugað að því að minnka 

flutningaleiðir eins mikið og kostur er á. Hugað er að því að panta inn vörur í miklu magni til 

að fækka þeim ferðum sem koma þarf hingað með vörur. 

 

3.3.7 Minni orku- og vatnsnotkun 

 

 

Hvernig: Athugasemdir: 

Draga gluggatjöld frá þegar bjart er úti og nýta dagsbirtuna  

Draga gluggatjöld fyrir í myrkri og á næturnar til einangrunar  

Nota sparperur í stað glópera Athuga hjá Helga húsverði 

Fækka perum í ljósastæðum Athuga hjá Helga húsverði 

Slökkva ljós í auðum herbergjum og þegar dagsbirtan er næg Setja upp miða hjá öllum 
slökkvurum til að minna á 

Setja tölvur og ljósritunarvél í orkusparandi stillingu   

Slökkva á tölvum og tækjum yfir nótt og í fríum  

Fá mánaðarlegar tölur á notkun á rafmagni, heitu og köldu 
vatni 

Athuga hjá fasteignafélaginu 

Láta ekki vatnið renna að óþörfu Setja upp miða hjá öllum 
vatnskrönum 
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Markvisst var hafist handa við að nýta dagsbirtuna sem mest og hafa ekki ljósin kveikt að 

óþörfu. Settir voru upp miðar við alla slökkvara í skólanum til að minna á það. Einnig var 

hugað að því að láta ekki vatnið renna að óþörfu og því voru settir upp miðar við hvern vask 

til að minna á það.  Ástæða þótti til að minna á mikilvægi þess að nota eins lítið af sápu og 

hægt er og því voru einnig settir upp miðar við hvern sápuskammtara til að minna á það.  

 

 

3.3.8 Aukin fræðsla og kynning á umhverfismálum 

 

 

Hvernig: Athugasemdir: 

Upplýsa foreldra um fréttir af verkefninu Nota heimasíðu leikskólans.   

Setja umhverfismenntunina í skólanámskrá leikskólans  

Boðið verður upp á markvissa útikennslu einu sinni í viku Vikulegar vettvangsferðir á sumrin og 
markviss útikennsla frá hausti 

Setja litla miða til að minna á að: 
     *Slökkva ljós þar sem ekki þarf að vera kveikt 
     *Skrúfa fyrir vatnið eftir notkun 
     *Nota eitt bréf til að þurrka hendur 
     *Fá sér eina bunu af sápu 
     *Minnka útprentun og ljósritun 
     *Prenta og ljósrita báðum megin á blöðin 
     *Prenta og ljósrita í svarthvítu nema nauðsyn sé í lit 
     *Slökkva á tölvum og ljósritunarvél í lok dags 

 

Fræða börnin um hvernig hægt er að spara pappír  
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Hver hópur fer vikulega í vettvangsferðir í hópastarfi. Lögð er áhersla á að ferðirnar séu 

fjölbreyttar og markvissar. Útikennslan er í þróun og stefnt er að því að setja upp ákveðin 

viðmið sem hafa þarf til hliðsjónar til að stuðla að aukinni umhverfisvitund barnanna. Settar 

verða upp tillögur að útikennslu sem allir hópstjórar munu geta nýtt sér. Vorið 2013 var 

sérstök umhverfisvika í Vesturkoti. Unnið var að fjölbreyttum verkefnum og má sjá nánar um 

það í fylgiskjali 4. Foreldrar fengu upplýsingar um það starf sem fram fór í umhverfisvikunni 

og öll börn fengu heim með sér poka frá Sorpu sem hægt er að nota undir umbúðir til 

flokkunar auk þess sem börnin fengu leiðbeiningar um flokkun og samstæðuspil.  

 

3.4 Eftirlit og endurmat  

Á umhverfisnefndarfundum hefur staða skólans í umhverfismálum verið endurmetin. Farið 

er í gegnum hvað hefur áunnist og skoðað um leið hvaða þættir mættu betur fara. 

Starfsmannafundir og skipulagsdagar hafa verið notaðir til að minna á umhverfismenntunina 

og lögð hefur verið áhersla á að allir starfsmenn séu ábyrgir. Reglulega eru starfsmenn 

minntir á að fylgja eftir umbótaráætluninni. Lesið er af mælum til að fylgjast með 

orkunotkuninni. Allt sorp sem frá okkur fer er vigtað og við fáum sendar tölur reglulega þar 

sem kemur fram hversu mikið magn af sorpi fer frá okkur.  Á umhverfisráðsfundum með 

börnunum er farið í gegnum þeirra gátlista. Börnunum er sýnt hvaða þætti þarf að huga að 

og þau hvött til að minna aðra á að gera slíkt hið sama. 

 

3.5 Námsefnisgerð og verkefni 

Í tengslum við umhverfisvikuna síðastliðið vor tókust börnin á við skemmtileg verkefni tengd 

umhverfismennt. Vikulega fara börnin í vettvangsferðir þar sem þau fá fjölþætta upplifun við 

að takast á við náttúruna. Verkefnin sem börnin vinna að í vettvangsferðum eru af ýmsum 

toga og eru ýmist skipulögð fyrirfram eða ákveðin eftir aðstæðum og áhuga hverju sinni. 

Vorið 2011 var unnið með vatnið sem þemaverkefni í skólanum. Þá var rætt við börnin um 

hvað við gerum við vatnið, af hverju það er mikilvægt og unnið með það á fjölbreyttan hátt. 

Ýmis verkefni voru unnin með vatnið, meðal annars í myndsköpun og börnin fengu að takast 
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á við skemmtilegar tilraunir með vatnið í mismunandi formi. Þá voru sungin lög um vatnið. Í 

vor verður annað þema tekið fyrir sem mun einnig tengjast einhverjum umhverfisþáttum.  

 

3.6. Að upplýsa og fá aðra með 

Síðastliðið vor var umhverfisvika í Vesturkoti. Börnin fengu með sér heim bækling sem 

innihélt leiðbeiningar um flokkun. Auk þess fengu börnin verkefnablöð þar sem ýmislegur 

fróðleikur um umhverfismál kom fram. Umhverfisvikan heppnaðist mjög vel og verður hér 

eftir árlega í skólanum. Stefnt er að því að börnin taki með sér gátlista heim í kringum næstu 

umhverfisviku og þá verða fjölskyldur barnanna virkjuð enn frekar til þátttöku. Í kringum 

næstu umhverfisviku verður gerð könnun á hvernig hugað er að umhverfismálum á heimilum 

barnanna. Tilgangurinn með því er fyrst og fremst að vekja fjölskyldur barnanna til 

umhugsunar um hvernig hugað er að umhverfismálum á heimilum þeirra og verður vonandi 

hvatning til að gera enn betur.    

3.7 Umhverfissáttmáli 

Umhverfisnefnd samdi umhverfissáttmála fyrir skólann. Sáttmálinn var kynntur fyrir 

deildarstjórum sem fengu plaggið til umsagnar. Þar næst var sáttmálinn lagður fyrir aðra 

starfsmenn sem fengu tækifæri til að koma sínum skoðunum á framfæri og að lokum var 

hann kynntur fyrir umhverfisráði barna. Umhverfissáttmálinn er sýnilegur öllum og var 
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kynntur sérstaklega fyrir foreldrum. Mikil áhersla er lögð á að sáttmálanum sé framfylgt og 

starfsmenn eru minntir á að hafa hann til hliðsjónar í skólastarfinu.  Umhverfissáttmáli 

Vesturkots er eftirfarandi: 
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4. Samantekt 

Þegar Vesturkot gerðist skóli á grænni grein hafði nýtt stjórnunarteymi nýlega tekið við 

stjórnartaumunum í skólanum. Mikil vinna var lögð í að móta hvernig við vildum að skólinn 

væri, hvaða áherslur við hefðum til hliðsjónar og hver markmið okkar væru. Starfsmenn 

þurftu ákveðinn aðlögunartíma til að tileinka sér ný hugtök, nýjar áherslur og ný vinnubrögð. 

Vinnan að Grænfánanum hefur verið lærdómsrík. Það kom þó á óvart hversu auðvelt var að 

bæta umhverfismenntuninni inn í starfið og gera það að föstum lið í starfinu. Börnin hafa 

notið góðs af þeirri fræðslu sem þau hafa fengið sem vonandi verður þeim gott fararnesti til 

framtíðar.  

Gríðarlega margt hefur áunnist frá því fyrstu skrefin voru stigin í áttina að Grænfánanum. 

Margt var fljótt að festast í sessi og annað þarf reglulega að minna á. Nú stendur yfir vinna 

við skólanámskrá Vesturkots og mun hún koma út nú í vor. Í námskránni er 

umhverfismenntuninni gerð góð skil enda orðin ríkur þáttur í starfi okkar. Við munum halda 

áfram á sömu braut og hlökkum til að halda áfram að móta skólann með umhverfissjónarmið 

að leiðarljósi.  

 

Fyrir hönd leikskólans Vesturkots, 

Linda Hrönn Þórisdóttir 
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Fylgiskjal 1  Fundargerðir umhverfisnefndar Vesturkots 

 

 

Fundur settur, fimmtudaginn 5. maí 2011.  

 

Í umhverfisnefnd eru 5 fulltrúar og nöfn þeirra eru, Særún, Linda,  Unnur, Sjöfn, Sólveig og 

Sigríður Dagný ritari. Sem sagt fulltrúar úr hverri deild auk starfsmanns úr eldhúsi  Vesturkots 

og einn foreldri. 

Umhverfisnefnd fundar 1x í mánuði hverjum. 

Leikskóli Vesturkots er komin með viðurkenningu sem leikskóli á Grænni grein.  

Á fundinum voru rædd skrefin 7 sem þarf til þess að fá græna fánann sem verður í 

leikskólanum í 2 ár í senn. Verkefni fundarinns var gátlisti sem svaraði já og nei spurningum, 

s.s spurningar um nýtni pappírs o.fl. Rædd var lausn á kaffibollanotkun starfsmanna. T.d 

hægt að setja þvottaklemmu með nafni starfsmanns á bollana. Einnig mátti sameina 

ruslapoka betur og flokka betur rusl. Rætt var hvað leikskólinn flokkar af rusli og hvað hann 

flokkar ekki. Hugmynd var um að fá gám sem kemur reglulega og hendir lífrænum úrgangi. 

Einnig var rætt um að minnka matarskamtana. 

Á leikskólanum eru flestar ef ekki allar sápur og hreinsivörur umhverfisvænar og  merktar 

með ,, svansmerkinu´´ . Rætt var um að ath hvort prent pappírinn væri umhverfisvænn. 

 

 

Fundargerð umhverfisnefndar Vesturkots  21. nóvember 2013.  

Mættir: Sjöfn (fulltrúi eldhúss), Helga Kristinsd. (fulltrúi eldri einingar), Þóra (fulltrúi yngri 

einingar), Íris (fulltrúi foreldra) og Linda (verkefnastjóri). 

 

1) Linda fór yfir stöðuna og kynnti brýnustu verkin sem eru framundan.  Margt hefur 

áunnist í umhverfismálum frá því verkefnið hófst en nú er stefnan sett á að fá 

Grænfánann afhentan í vor.   

2) Fylltur var út gátlisti um stöðu okkar núna í umhverfismálum. Fylltir voru út liðirnir 

innkaup og nýtni og meðhöndlun á rusli. Sjá má athugasemdir í gátlistanum.  

3) Rætt var um einstaka þætti sem huga þarf að. 

 



 

 

a) skerpa enn frekar á að starfsmenn noti klemmur til að merkja sér glös 

og spara uppvaskið 

b) huga að pokum í ruslafötum, athuga hvort þeir sem ræsta 

endurnotipokana og helli ruslinu í stærri poka.  Mætti kanna hvernig 

verkferlar þeirra sem ræsta eru. 

c) Breyta flokkunarkössum í samræmi við nýja starfshætti. Yngri deildir 

ætla að fá flokkunarkassa fyrir mjólkurfernur og pappír. 

d) Tómar fernur verða eftir á deildum og börnin skola sjálf og flokka, gildir 

á öllum deildum. 

e) Nauðsynlegt er að gera alla ábyrga fyrir flokkuninni, bæði börn og 

starfsmenn. Ein leið er að starfsmenn skipti dögum á milli sín og börnin 

flokki þegar þau eru þjónar. 

 

4) Fleira ekki gert. Á næsta fundi sem verður í desember verður klárað að fylla út 

gátlistann. Í framhaldi að því verður unnin aðgerðaráætlun. Fundirnir verða framvegis 

kl 8:30 í stað 8:15, það hentar betur upp á mannafla. 

 

 

Fundur umhverfisnefndar Vesturkots 10. desember 2013  

Mættir: Helga K, Sjöfn, Þóra og Linda. Íris boðaði forföll. 

Haldið var áfram að fara í gegnum gátlistann og hann kláraður. Ljóst er að gríðarlega margt hefur 

áunnist frá því hann var fyrst fylltur út. 

Næstu skref verða að útbúa umhverfissáttmála og verður það gert á næsta fundi sem verður í janúar. 

Linda mun sækja um Grænfánann í kringum áramótin og vonast er eftir því að honum verði flaggað á 

afmælinu okkar í apríl. 

Helga og Linda ætla að fara í gegnum flokkunarkassana á eldri deildum og merkja upp á nýtt. Ekki 

hefur gefist tími til þess frá síðasta fundi. Þóra fær sambærilegar merkingar á kassana sem verða fyrir 

yngri deildir. 

Brýna þarf fyrir starfsmönnum að allir eru ábyrgir fyrir flokkuninni og best er að skipta ábyrgðinni til 

dæmis niður á daga svo allir taki jafn mikinn þátt.  Ekki má heldur gleyma því að aðalatriðið er að 

börnin séu virkir þátttakendur í flokkuninni. 

 

 

 



 

 

 

Umhverfisnefndarfundur 21. janúar 2014 

Mættir: Helga, Sjöfn og Linda. Þóra og Íris boðuðu forföll.  

 

Útbúinn var umhverfissáttmáli Vesturkots. Sáttmálinn er í fjórum liðum og er lýsandi fyrir því hvernig 

staðið er að umhverfismálum í Vesturkoti.  Sáttmálinn verður sendur til þeirra nefndarmanna sem 

ekki voru viðstaddir til umsagnar og lagður fram á deildastjórafundi. Síðan fá aðrir starfsmenn 

sáttmálann til umsagnar og að síðustu umhverfisnefnd barna.  

 

 

Umhverfisráðsfundur barna 6.3. 2013. 

Mættir: Linda, Heiðdís Edda, Ríkharður Dan, Bríana Birta, Anthony James, Eiríkur Jón, Dan, 

Austeja, Ágúst Einar 

 

Settir voru upp miðar á veggi til að minna á mikilvægi þess að slökkva ljósin í mannlausum 

herbergjum, skrúfa fyrir kranann þegar búið er að nota vatnið, nota eingöngu eina bunu af 

sápu þegar hendur eru þvegnar og nota eitt bréf til að þurrka hendurnar. Þessa miða settu 

börnin upp víðsvegar um leikskólann og voru stolt af þessu afreki sínu. 

 

Umhverfisráðsfundur barna 11. desember 2013   

 

Mættir: Daníel, Jade, Elísabet, Inga Lind, Guðrún Elva, Tinna Líf, Natalie Lind, Katrína, Mikael, 

Tristan, Óðinn, Alexander, Maryia, Helga og Linda. 

 

Allir voru boðnir velkomnir og sýnd var myndin af Grænfánanum.  Linda fræddi börnin um 

hvað felst í Grænfánanum og mikilvægi þess að hugsa vel um umhverfið 

Börnin voru spurð hvernig við getum hugsað vel um umhverfið okkar og komu ýmis góð og 

hagnýt ráð frá þeim. Meðal annars var nefnt að við hugsum vel um umhverfið ef við flokkum 

ruslið og tökum upp það rusl sem við sjáum þegar við erum í gönguferð. 



 

 

Gátlisti barna var kynntur fyrir börnunum og gengu þau um leikskólann til að kanna hvort 

hugað væri að því að hafa ljósið slökkt í þeim herbergjum sem enginn er inni í, hvort skrúfað 

væri fyrir kranana og hvort flokkunarkassarnir væru allir á sínum stað. Síðan var farið yfir 

merkingarnar sem umhverfisnefnd barna frá í fyrra setti upp til að minna á að nota eingöngu  

eitt bréf til að þurrka sér, slökkva ljósin, nota eina bunu af sápu og skrúfa fyrir kranann þegar 

búið er að nota vatnið. 

 

Umhverfisráðsfundur barna 27. janúar 2014.  

Mættir: Inga Lind, Aleksander, Maryia, Tinna Líf, Natalie Lind,  Guðrún Elva, Jade, Óðinn, 

Elísabet, Helga og Linda 

Rifjað var upp hvað Grænfáninn er og af hverju við viljum fá að flagga honum.  Rætt var um 

hvað við þurfum að gera til að fá að flagga fánanum. Gátlisti barna var fylltur út. Börnin 

gengu um skólann og skoðuðu stöðuna. Þau tóku eftir að sums staðar vantar nýja miða til að 

minna á að nota eitt bréf af handþurrkum og eina bunu af sápu. Nýlega komu nýir 

sápuskammtarar og statíf fyrir handþurrkur og einhverjir miðar hafa týnst. Ákveðið var að 

setja upp nýja miða sem allra fyrst. Helst tóku börnin eftir því að ljósið var víða kveikt í 

mannlausum herbergjum. Börnin sögðust ætla að vera dugleg að passa upp á ljósið, líka 

heima hjá sér. 

 



  

Fylgiskjal 2   Umhverfisgátlisti 

 

 

Umhverfisgátlisti fyrir skóla á grænni grein 

Skóli: 

Leikskólinn Vesturkot 

 

Skólaárið: 

maí 2011   

nóvember 2013 



 
Fylgiskjal 3   Umhverfisgátlisti barna                                                                            
 

Innkaup / nýtni – til að spara auðlindir og minnka rusl 

 

 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Lögð er áhersla á að kaupa til skólans vandaða hluti 

sem endast vel. 

xx   

2. Pappír er sparaður;    

* skjöl sem eru meira en ein síða eru prentuð á 

báðar hliðar blaðs, 

x x  

* ljósritað er báðum megin á blöð, x x Flestir starfsmenn hafa tileinkað sér, þarf að hvetja aðra til 

þess 

* afgangs pappír er aðgengilegur þar sem verið er 

við vinnu, 

x x  

* afgangs pappír er notaður sem risspappír eða í 

föndur, 

x x Höfum nýtt að hluta til en má bæta. 

* umslög eru opnuð varlega, oft má nota þau aftur,  xx  

* tölvupóst er notaður til samskipta eins mikið og 

mögulegt er, 

   



Svart X = Maí 2011     Rautt X = Nóvember 2013 
 

 

- innan skólans, x x Þegar þörf er á, annars er skrifað á töflu 

- á milli heimila og skóla, x x Er notaður en mætti bæta, þarf að kanna áhuga hjá 

foreldrum 

* tauhandklæði eru notuð í stað pappírs þar sem 

mögulegt er, 

 xx Á yngri deildum eru notuð handklæði á eldri deildum eru 

börnin hvött til að nota einungis eitt bréf 

* tuskur eru notaðar í stað pappírs, svo sem 

eldhúspappírs, til að þurrka upp eða þrífa, 

xx   

* Systkinalisti yfir nemendur kemur í veg fyrir að 

bréf frá skólanum fari í mörgum eintökum inn á 

sama heimili. 

x x  

3. Rafhlöður eru sparaðar;    

* vasareiknar eru með sólarrafhlöðum, xx   

* hlaðanlegar rafhlöður eru notaðar í stað einnota. xx  Í myndavélum 

4. Mjólk og safi er keypt í stórum umbúðum;    

* fyrir starfsfólk, x x Er bæði í 1 líters umbúðum 

* fyrir nemendur. x x  

5. Þeir sem koma með nesti eru með það í boxum en ekki 

einnota pokum eða pappír. 

x  Á ekki við  

Starfsmenn eru hvattir til þess 



Svart X = Maí 2011     Rautt X = Nóvember 2013 
 

 

6. Aðeins eru notaðir fjölnota borðbúnaður og leirtau í 

skólanum. 

xx   

7. Allir eru með sína merktu bolla til að draga úr 

uppþvotti. 

x x Ætlum að skoða 

Notaðar eru þvottaklemmur sem merktar eru með nafni 

viðkomandi starfsmanns. Klemmurnar setja starfsmenn á 

bollana á milli notkunar 

8. Fyllt er á tónerhylki í prenturum í stað þess að kaupa 

ný. 

 xx Við fáum hylki frá Rent a prent sem er eigandi prentarans 

9. Gert er við það sem bilar eða skemmist frekar en að 

kaupa nýtt. 

xx   

10. Einnota hlutir, s.s. plastpokar í ruslafötur, eru ekki 

notaðir eða af ýtrustu sparsemi. 

x x Þarf að fækka ruslafötum og endurnota poka 

Pokar eru endurnotaðir, hellt er á milli og sameinað í poka. 



Svart X = Maí 2011     Rautt X = Nóvember 2013 
 

 

Meðhöndlun á rusli 

 

 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Flokkunarstöð er í skólanum aðgengileg öllum. x x  

2. Allir sem að skólanum standa þekkja reglur skólans um 

flokkun á rusli; 

   

* nemendur, x x  

* kennarar, x x  

* skólastjórnendur, x x  

* húsvörður, x x  

* allt annað starfsfólk skólans, x x  

* ræstingafólk, x x  

* foreldrar. x x  

3. Flokkað og sent til endurvinnslu er;    



Svart X = Maí 2011     Rautt X = Nóvember 2013 
 

 

* gæðapappír, x 

x 

  

* blandaður pappír, x 

x 

  

* fernur, x 

x 

  

* bylgjupappi, x 

x 

  

* gosílát (dósir og flöskur), x 

x 

  

* gler (krukkur o.fl.),  x 

x 

Athuga hvort tekið  sé við gleri til endurvinnslu 

Gler er endurnotað eins og hægt er en annað sett í almennt 

rusl samkvæmt flokkunarkerfi Sorpu 

* málmar ( niðursuðudósir, sprittkertabotnar, 

málmafgangar), 

x 

x 

 Sprittkertabotnar ekki í endurvinnslu, þarf að bæta 

* rafmagnsvörur og tæki, x x  

* rafhlöður, x x Fá sér kassa fyrir rafhlöður 

* spilliefni (t.d. málningarafgangar), x 

x 
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* flúrperur og sparperur (spilliefni), x 

x 

  

* föt og klæði, x 

x 

  

* kertaafgangar. x x  

4. Lífrænir afgangar eru jarðgerðir, af nesti, úr eldhúsum og 

sag frá smíðastofu. 

 x 

x 

Viljum fá tunnu fyrir lífrænan úrgang, minnka afganga með því 

að skammta börnunum minna 
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Innkaup / rekstur – til að minnka mengun 

 

 

já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Keyptar eru vörur og efni með viðurkenndum 

umhverfismerkjum; 

   

* gólfhreinsiefni,    x 

x 

  

* uppþvottalögur, x 

x 

  

* handsápa, x   

* gólfbón, x 

x 

  

* pappír, x x Ekki markvisst 

* umslög, x x  

* tölvur og skrifstofutæki,  x 

x 

Hefur ekki verið keypt inn lengi en hugað væri að því 
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* ísskápar (án KFK-efna, framleiddir eftir 1994)1,   Þarf að athuga, leikskólinn var opnaður 1994 

* rafhlöður, x x  

* salernispappír, x 

x 

  

* eldhúspappír, x 

x 

  

* kaffisíur, x 

x 

  

2. Aðeins eru notaðar rafhlöður án kadmíum og kvikasilfurs 

t.d. alkaline eða NiMH rafhlöður. 

x x  

3. Gluggatjöld, og aðrir hlutir úr taui, eru úr efni sem má þvo. x 

x 

 Erum með rúllugardínur sem strokið er af 

4. Skriffæri og skrifstofuáhöld eru keypt af yfirvegun, 

helst; 

   

* ólakkaðir tréblýantar eða skrúfblýantar, x x  

* vatnsleysanlegt túss á pappír og töflur, x x  

* vatnsleysanlegt lím, x x  

                                                           
1
x 

KFK eru klór-flúor-kolefni. Slík efni leita hátt upp í andrúmsloftið og skemma ósonlag Jarðar en ósonlagið verndar Jörðina fyrir hættulegum útfjólubláum geilsum sólar. 
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5. Forðast er að kaupa plasthluti sem innihalda PVC. Lögð 

er áhersla á að plastvörur séu úr plasti sem hægt er 

að endurvinna (pólýester) eða brotnar niður í birtu 

(PP-plast)2; 

   

* plastpokar, x x  

* límband, bókaplast, x x  

* plasthulstur, möppur, x x  

* glærur, x x  

      * leir, kennaratyggjó. x 

x 

 Leirinn er heimagerður án aukaefna 

6. Öll sápa er notuð í hófi, á Íslandi er auðvelt að þvo úr heitu 

vatni. 

x x  

7. Notaðir eru örtrefjaklútar við hreingerningu. x 

x 

  

8. Forðast er að kaupa miklar umbúðir t.d. með því að kaupa inn 

í stórum einingum. 

x 

x 

 Keypt er inn í stórum einingum en kanna mætti hvort velja sé 

hægt minni umbúðir 

                                                           
2
 Plastefni eru mjög fjölbreytt. PVC myndar díoxín þegar það brotnar niður en díoxín er eitrað. Sumt plastefni er hægt að endurvinna eins og það í gosflöskunum og annað 

efni er viðkvæmt fyrir höggum og brotnar niður í sólarljósi. Mjög oft vantar hráefnisheiti á umbúðir sem gerir umhverfishæf innkaup erfið. 
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Umgengni og nánasta umhverfi 

 

 

 

já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Enginn er á útiskóm inni. x x  Þarf samt að ítreka betur 

2. Áhersla er lögð á að hafa heilsusamlegt umhverfi innan húss 

t.d. góða loftræstingu. 

x x Þarf að bæta 

3. Öll hættuleg efni eru merkt á réttan hátt og geymd á 

öruggum stað (í ræstikompum, í náttúrustofu). 

x x   

4. Við bílastæðin eru skilti þar sem bílstjórar eru beðnir um að 

drepa á bílvél á meðan að beðið er (foreldrar, 

rútubílstjórar og flutningabílstjórar).  

x x  

5. Reglulega er farið um skólalóðina;    

* rusl tínt af lóðinni og því komið í viðeigandi förgun, x x Höfum ekki gert markvisst en þurfum að bæta 

* kannað hvort eitthvað er skemmt eða bilað og þá 

lagfært. 

x x   
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6. Á skólalóð er ekki notað skordýra- eða plöntueitur. x x   

7. Leitast er við að hafa fjölbreytt umhverfi á skólalóð;    

* svæði með “landslagi” ekki síður en slétta velli, x x   

* haldið er í náttúrulegt umhverfi, grjót, gróður, vatn, x x   

* lögð er áhersla á að hafa sem fjölbreytilegastan gróður 

bæði tré og plöntur, 

 x x  

* náttúrulegum plöntum úr nágrenninu er komið fyrir í 

viðeigandi umhverfi, þurrlendi, deiglendi, tjörn, 

 x x  

* grasflötum er haldið óslegnum, a.m.k. að hluta svo að 

plöntur fái dreift fræjum, 

x x  

* nemendur taka þátt í að rækta matjurtir í skólagarði,  x x  

* fuglar eru laðaðir að skólalóðinni t.d. með því að;    

    * gefa þeim í vetrarhörkum,  x x Ætlum að bæta 

    * útbúa fyrir þá fuglahús,  x x  

    * rækta á lóðinni tré og runna ríkuleg af berjum.  x x  

8. Nemendur eigna sér uppáhaldsstað. x x Ætlum að bæta 

Sumir hópar eiga sér uppáhaldsstað 
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9. Nemendur “taka flag í fóstur”.  x x Hugmynd um að taka jafnvel fjöruna í fóstur 

10. Skólinn tekur þátt í eða skipuleggur hreinsunardag 

hverfisins. 

 x x Ekki í hverfinu en hefur sérstakan hreinsunardag í kringum 

dag umhverfisins 

11. Nemendur þekkja vernduð eða friðlýst svæði í nágrenninu 

og taka þátt í verkefnum þar. 

 x x  
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Flutningar og ferðir 

 

 

 

já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Fólk er hvatt til að ganga/hjóla/koma í strætó í skólann;    

* nemendur,  x x  

* kennarar og annað starfsfólk,  x x  

     * foreldrar.  x x  

2. Þeir sem koma á bílum leitast við að samnýta bíla.  x x  

3. Á skólalóðinni er aðstaða til að geyma hjól undir skyggni. x x   

4. Innkaup og vöruflutningar til skólans eru vel skipulagðir til 

að halda flutningum í lágmarki. 

x x   

5. Keyptar eru íslenskar vörur eins og mögulegt er. x x   

6. Forðast er að kaupa vörur/matvæli sem hafa verið fluttar 

inn frá fjarlægum löndum.   

x x Reynum að versla íslenskt  
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Orka og vatn 

 

 

 

já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Gluggatjöld eru;    

* dregin frá þegar bjart er til að nýta dagsbirtuna,  x x  

* en dregin fyrir þegar dimmt er og um nætur til 

einangrunar. 

x x  

2. Notaðar eru sparperur í stað glópera. x x  

3. Dregið er úr lýsingu þar sem hægt er t.d. með að fækka 

perum í ljósastæðum í lofti. 

x x  

4. Ljós eru slökkt þar sem enginn er. x x  

5. Ljós eru slökkt þar sem dagsbirtan nægir. x x  

6. Skrifstofutæki skólans (t.d. tölvur og ljósritunarvélar) fara 

sjálfkrafa í orkusparandi stillingu þegar þau eru ekki í 

notkun. 

x x  
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7. Slökkt er á tölvum og tækjum yfir nótt og í fríum. x x  

8. Lækkað er á ofnum og slökkt á loftræstingu í öllum fríum. x x  

9. Fylgst er reglulega með rafmagnsnotkun í skólanum. x x   

10. Fylgst er reglulega með notkun á heitu vatni. x x   

11. Fylgst er reglulega með notkun á köldu vatni. x x   

12. Þvotta- og uppþvottavélar eru fylltar áður en þær þvo. x x   

13. Vatn er ekki látið renna að óþörfu og strax gert við leka 

krana. 

x x   

14. Ef endurnýja þarf klósett er keypt vatnssparandi klósett. x x Ekki viss 

Hugað að því samkvæmt upplýsingum frá 

pípulagningarmeistara sem tengir nýtt klósett hjá okkur. 

15. Leitast er við að nýta vatn af þökum t.d. til að viðhalda 

tjörnum og votlendi á skólalóð. 

x x  
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Kynning og menntun 

 

 

Já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Umhverfisstefna skólans er skýr og öllum aðgengileg.  x x Er í vinnslu 

2. Nýir nemendur í skólanum eru strax fræddir um 

umhverfisstefnu skólans. 

 x x Ekki markvisst 

3. Foreldrar eru vel upplýstir um umhverfisstefnu skólans og 

minntir á hana við og við. 

 x x Hefur ekki verið 

4. Nýtt starfsfólk skólans fær strax kynningu á 

umhverfisstefnu skólans. 

 x x  

5. Umhverfismennt er samþætt skólanámskrá skólans í; x x Hugum að því í skólanámskrá sem nú er í vinnslu 

* 1. bekk,    

* 2. bekk,    

* 3. bekk,    

* 4. bekk,    
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* 5. bekk,    

* 6. bekk,    

* 7. bekk,    

* 8. bekk,    

* 9. bekk,    

* 10. bekk.    

6. Nemendur fá markvissa útikennslu til að læra að þekkja og 

bera virðingu fyrir nánasta umhverfi skólans og hverfisins. 

x x Alli hópar á eldri deildum fara reglulega í vettvangsferðir  

7. Við slökkvara og rafmangstæki er fólk minnt á að slökkva. x x   

8. Í anddyri skólans er tafla þar sem hengdar eru upplýsingar 

og auglýsingar um umhverfismál. 

 x x  

9. Nemendur læra um pappír (og önnur efni).  x  

* hvernig pappír er framleiddur  x x  

* hvernig sé hægt að spara pappír x x  

* hvernig pappír er endurunninn  x x  

10. Nemendur fá þjálfun og leiðsögn í almenningsíþróttum og 

útivist; 
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* gönguferðum, x x   

* hjólreiðum,  x x  

* ganga á skíðum  x x  

* skauta (úti).  x x  

11. Skólinn hvetur til sérstakra þemadaga í hverfinu, göngu-, 

hjólreiða-, útivistar- eða hreinsunardaga. 

 x x  
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Skrefin sjö að Grænfánanum 

 

 

 

 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Í skólanum starfar umhverfisnefnd. x x   

2. Í skólanum hefur staða umhverfismála verið metin. x x   

3. Gerð hefur verið áætlun aðgerðir og markmið. x x  

4. Stöðugt eftirlit og endurmat er í gangi. x x  

5. Nemendur fá fræðslu um umhverfismál. x x  

6. Skólinn kynnir stefnu sína út á við og fær aðra með. x x Umhverfisvika haldin síðastliðið vor 

7. Skólinn hefur sett sér umhverfissáttmála.  x x Sáttmáli er í vinnslu 



 
Fylgiskjal 3   Umhverfisgátlisti barna                                                                            
 

Leikskólinn Vesturkot - Umhverfisgátlisti barna 

Mánuður:____________________ 

 

1.    Við höfum ljósin slökkt þegar ekki þarf að hafa kveikt.    

Já         ____                        Nei  ____                               

2.       Við spörum pappírinn.  Já  ____        Nei ____ 

 

3.   Við skrúfum fyrir vatnið þegar það er ekki í notkun. 

                                                Já  ____        Nei ____ 

 

4.         Við flokkum ruslið.  Já  ____         Nei ____ 

 

5.    Við slökkvum á rafmagnstækjum sem ekki er verið að nota.   

                                                 Já  ____           Nei ____ 
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 MÁNUDAGUR ÞRIÐJUDAGUR 
Listaverk 

Útbúa listaverk úr verðlausum efnivið.  Nota tilfallandi efnivið og leyfa hugmyndafluginu að 

njóta sín. 

Dæmi:   

 Gera hús úr mjólkurfernum sem límdar eru saman  

 Pappírsgerð 

 Allir koma með eitthvað ,,rusl„„ að heiman sem notað er í sameiginlegt listaverk  

 Útbúa hljóðfæri, dúkkuhús, spil eða annað sem hægt er að nota áfram í leikskólanum  

Suðurholt Vesturholt 

Ýmis styttri verkefni 

 Flokka rusl 

 Vinna verkefnablöð 

 Fara í skoðunarferð um deildina og athuga hvort öll ljós séu slökkt, skrúfað fyrir vatnið 

og fleira    

 Skoða tölvuleik á sorpa.is    

 Spila samstæðuspil frá Sorpu 

Vesturholt Suðurholt 

 

Öll vikan:  Syngja lög um umhverfið og vorið – sjá söngtexta.  Bjóða upp á grænan leir og græna liti.   

Miðvikudagur – Hafnarfjörður á iði.  Farið í gönguferð kl 10 um morguninn upp í Hvaleyrarskóla.  Sungið kl 

10:30.  Lögin sem sungin verða eru:  *Í rigningu ég syng,  *Höfuð, herðar....,  *Ávaxtalagið  

Föstudagur - Grænn dagur.  Allir klæðast einhverju grænu í dag.  Lög um umhverfið eru sungin á 

vinafundi.  Boðið verður upp á ,,grænt vatn„„ og grænmeti. 
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Öll börn fá með sér heim margnota poka, flokkunarspjald og samstæðuspil frá Sorpu. 

 MÁNUDAGUR ÞRIÐJUDAGUR 
Listaverk 

Útbúa listaverk úr verðlausum efnivið.  Nota tilfallandi efnivið og leyfa hugmyndafluginu að 

njóta sín. 

Dæmi:   

 Gera hús úr mjólkurfernum sem límdar eru saman  

 Pappírsgerð 

 Allir koma með eitthvað ,,rusl„„ að heiman sem notað er í sameiginlegt listaverk  

 Útbúa hljóðfæri, dúkkuhús, spil eða annað sem hægt er að nota áfram í leikskólanum  

Norðurholt Austurholt 

Ýmis styttri verkefni 

 Flokka rusl 

 Vinna verkefnablöð 

 Fara í skoðunarferð um deildina og athuga hvort öll ljós séu slökkt, skrúfað fyrir vatnið 

og fleira    

 Skoða tölvuleik á sorpa.is    

 Spila samstæðuspil frá Sorpu 

Austurholt Norðurholt 

 

Öll vikan:  Syngja lög um umhverfið og vorið – sjá söngtexta.  Bjóða upp á grænan leir og græna liti.   

Miðvikudagur – Hafnarfjörður á iði.  Farið í stutta göngu kl 10 um morguninn  og syngja kl 10:30 lögin: 

  *Í rigningu ég syng,  *Höfuð, herðar....,  *Ávaxtalagið  

Föstudagur - Grænn dagur.  Allir klæðast einhverju grænu í dag.  Lög um umhverfið eru sungin á vinafundi.  Boðið verður upp á ,,grænt vatn„„ 

og grænmeti.   Öll börn fá með sér heim margnota poka, flokkunarspjald og samstæðuspil frá Sorpu. 


