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Úr Aðalnámskrá leikskóla 2011 

 
 ,,Umhverfið og þar með náttúran umlykja allt mannlegt samfélag. Sjálfbær þróun 

getur ekki átt sér stað nema innan þeirra takmarka sem vistkerfi jarðar setja okkur. 

Því er skilningur á þeim takmörkum, ásamt ferlum, lögmálum og hringrásum í 

náttúrunni, mikilvægur grundvöllur þess að okkur takist að vinna eftir hugmyndafræði 

sjálfbærrar þróunar. Þannig þurfa nemendur að þekkja, skilja og virða náttúruna, 

bæði vegna sjálfgildis hennar og þeirrar þjónustu sem hún innir af hendi við 

mannfólkið. Umhverfisvernd, loftslagsbreytingar og lífbreytileiki eru dæmi um 

úrlausnarefni.  

Í samfélagslegu tilliti snýst hugmyndafræðin um jöfnuð, innan kynslóðar og á milli 

kynslóða. Til þess að ná jöfnuði þurfum við að viðhafa lýðræðisleg vinnubrögð, hafa 

skilning á fjölbreytileika mannlífs og tryggja að fjölbreyttri menningu mismunandi 

hópa sé gert jafn hátt undir höfði. Í margbreytileika felst styrkur sem getur unnið bug 

á fátækt, stuðlað að friði og tryggt lífsskilyrði og lífsgæði fyrir alla hvar í heiminum 

sem þeir búa. Að gera sér grein fyrir mikilvægi eigin velferðar og annarra er forsenda 

sjálfbærrar þróunar “. 

Leiðarljós leikskóla segja m.a. 

Starfshættir leikskóla eiga að hvetja til samvinnu og samstarfs milli barna, starfsfólks, 

foreldra og nærsamfélags.  

Leikskóli á að vera félags- og menningarlegur vettvangur þar sem þjóðararfur og gildi 

íslensks samfélags skipa veglegan sess.  

Menntun til sjálfbærni á að endurspeglast í öllu starfi leikskóla í virku samstarfi við 

heimili og nærsamfélag.  

Starfshættir leikskóla eiga að stuðla að því að börn læri að bera virðingu og 

umhyggju fyrir öðru fólki, þrói með sér samkennd, tillitssemi og vináttu.  

Í leikskóla á að byggja á reynsluheimi barna og skapa þeim merkingarbæra reynslu.  

Starfshættir leikskóla eiga að stuðla að virðingu barna fyrir náttúru og umhverfi sínu.   
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Greinagerð með umsókn um Grænfána 

 

1. Umhverfisnefndin  
Hvernig var valið í umhverfisnefndina? Hverjir eiga þar fulltrúa? Hversu oft er 
fundað? Hverjar eru helstu ákvarðanirnar sem nefndin hefur tekið? Gott er að 
fá dæmi um fundargerðir í fylgigögnum. 

 
Tvær umhverfisnefndir hafa starfað innan leikskólans síðan sótt var um að vera 
Leikskóli á grænni grein. Umhverfisnefnd starfsfólks er skipuð fulltrúum frá hverri 
deild, auk verkefnastjóra. Leikskólastjóri og starfsmaður úr eldhúsi hafa einnig 
sótt nokkra fundi. Markmið fundanna er að fara yfir stöðu umhverfismála í 
leikskólanum, endurmeta hvað má betur fara og koma með nýjar hugmyndir.. 
Fundargerðir eru prentaðar út og starfsfólk kvittar fyrir því að hafa lesið. Fundir 
eru haldnir einu sinni í mánuði. Umhverfisnefnd barna er skipuð elstu börnum 
leikskólans og starfsfólki. Fundir eru auglýstir á tilkynningartöflu og einnig á 
heimasíðu leikskólans. Foreldrar eru hvattir til að mæta á fundina.  Fundir eru 
haldnir einu sinni í mánuði. 
 

2. Mat á stöðu umhverfismála 
Hvernig var staða umhverfismála metin? Var gátlistinn fylltur út? Hverjir gerðu 
það? Gott er að fá afrit af útfylltum listanum sem fylgigögn með greinargerð 
jafnvel eins og hann var áður en hafist var handa og eins á þeim tíma sem sótt er 
um fánann. 
 
Staða umhverfismála í leikskólanum er metin á umhverfisnefndarfundum. Gátlisti 
var fyrst fylltur út í upphafi verkefnisins og svo aftur þegar sótt var um 
Grænfánann. Verkefnastjóri og leikskólastjóri fylltu út gátlistann sem var svo farið 
yfir á umhverfisnefndarfundi. 
 

3. Áætlun um aðgerðir og markmið 
Hvaða markmið voru sett? Hverjir settu markmiðin? Hvernig gekk að ná settum 
markmiðum? 
Að börnin kynnist sögu, menningu og liðnum tíma þorpsins. 
Að börnin kynnist eldri borgurum þorpsins 
Að efla heilbrigði, hreyfingu og hollustu 
Að draga úr sorpi, flokka og skila á viðeigandi staði 
Að hafa starfandi umhverfisráð í leikskólanum 
 
Umhverfisráð setti markmiðin og vel hefur gengið að vinna að þeim. 
 

4. Eftirlit og endurmat 
Á hvern hátt er litið eftir að skólinn haldi ótrauður áfram að settum markmiðum? 
Hefur staða umhverfismála verið metin að nýju eftir úrbætur? 
 
Staða umhverfismála er stöðugt endurmetin á umhverfisnefndarfundum og borin 
svo undir starfsfólk leikskólans með fundargerðum. Einnig er rætt um 
umhverfisstefnu leikskólans á starfsmannafundum. Settur var upp “lifandi veggur” 
á kaffistofu leikskólans þar sem allir starfsmenn leikskólans gátu skráð niður 
hugmyndir sínar um markmið leikskólans. Á fundi umhverfisnefndar barna var 
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leitað eftir hugmyndum barnanna og þær skráðar niður. Til að tryggja þátttöku 
allra starfsmanna og að þeir yrðu meðvitaðir um þá ábyrgð sem við berum öll á 
umhverfismálum í leikskólanum, var haldinn fundur sérstaklega tileinkaður þeim 
málaflokki. Lýðræðisleg vinnubrögð voru höfð að leiðarljósi og allir fengu tækifæri 
til að segja sínar hugmyndir og hverju þeir vilja stefna að í starfinu á leikskólanum.  
 

5. Fræðsla 
Á hvern hátt eru nemendur fræddir um umhverfismál? Hafa t.d. verið þróuð 
sérstök námsverkefni um umhverfismál? Gott er að gera grein fyrir dæmum um 
slík verkefni. 
 
Þar sem aðalþema leikskólans hefur verið átthagarnir, þá hefur verið lögð 
megináhersla á að börnin fræðist um fólk, staði og atburði sem tengjast þorpinu. 
Það hefur m.a. verið gert í samstarfi við Hjúkrunarheimilið Lund, sem börnin hafa 
heimsótt reglulega. Það hafa verið einstaklega ánægjulegar heimsóknir, bæði fyrir 
börn, starfsfólk og heimilisfólk á Lundi. Skoðaðar hafa verið gamlar myndir úr 
þorpinu og skoðaðar þær breytingar sem orðið hafa í áranna rás. Börnin hafa 
einnig fengið að kynnast gömlu handverki hjá heimilisfólki á Lundi. Leikskólinn 
fékk til liðs við sig íbúa úr þorpinu sem gátu farið í gönguferð með börnunum og 
sagt þeim sögur um fólk og atburði í þorpinu. Það var mjög ánægjuleg upplifun 
fyrir alla. 
Á umhverfisnefndarfundum barna og starfsfólks, hafa börnin fengið góða fræðslu 
um endurvinnslu, hringrás lífræns úrgangs og flokkun á rusli. Samanburðartilraun 
hefur verið í gangi allan veturinn. Þá var settur lífrænn úrgangur í eina fötu og 
ýmiskonar rusl í aðra sem börnin fundu úti. Fylgst er reglulega með breytingum 
sem verða í fötunum og teknar myndir til að gera sér betur grein fyrir þeim 
breytingum sem verða. Við höfum verið dugleg við að finna hænur og svín sem 
við getum glatt með matarafgöngum frá okkur. Þess má að gamni geta að sl 
sumar gáfum við svínunum á Helluvaði um 35 kg af matarafgöngum  Hjá elstu 
börnum leikskólans var gert sérstakt átak í að æfa sig að skammta á diskinn sinn í 
hádeginu. Maður borðar það sem maður setur á diskinn. Afgangar af diskunum 
voru settir í sérstakar skálar og metið var hvort afgangur var mikill eða lítill, síðan 
var allt skráð niður. Átakið gekk mjög vel og eru börnin nú mjög meðvituð um 
hvað þau ætla að borða mikið hverju sinni. Einnig hefur verið átak á öðrum 
deildum leikskólans að skammta hæfilega á diska barnanna. Eldhússtarfsfólk 
talar um sjáanlegan mun eftir að þetta var tekið í gegn  
 

6. Kynning á stefnunni 
Á hvern hátt hefur skólinn kynnt stefnu sína út á við, með kynningum, 
foreldrafundum, opnum húsum, útgáfu og fleiru? Hefur umhverfisstefna skólans 
haft áhrif út fyrir skólann sjálfan? 
Haldnir hafa verið sérstakir fundir þar sem heimsóknir á Lund hafa verið kynntar 
fyrir foreldrum og hvernig það verkefni tengist Grænfánaverkefninu. Fundargerðir 
og fréttir hafa farið inn á heimasíðu leikskólans. Leikskólastjóri skrifaði grein í 
Dagskránna sem birtist í desember. Sú grein fékk mjög jákvæð viðbrögð í 
samfélaginu. Þar segir frá leikskólastarfinu og hvernig Grænfánaverkefnið fléttast 
inn í starfið. Hægt er að skoða greinina hér 
 
 

http://www.dfs.is/vefblod/2122/#/20/


Greinargerð með umsókn um Grænfána  Leikskólinn Heklukot 

  Árið 2011-2012 

 6 

7. Umhverfissáttmálinn 
Skólinn þarf að hafa gert umhverfissáttmála og sett 
sér ákveðnar og skjalfestar starfsreglur hvað varðar 
umhverfismál. Hvernig var sáttmálinn unnin og þær 
reglur settar, hverjir tóku þátt í að setja þær og 
hvernig? Nauðsynlegt er að umhverfissáttmáli skólans 
fylgi með greinargerðinni sem fylgir umsókn um 
Grænfána. 
 
 
Umhverfissáttmáli Heklukots 
 
Umhverfissáttmáli Heklukots var gerður með þátttöku barna á 
umhverfisnefndarfundum. Starfsfólk hittist á starfsmannafundi og var skipt í tvo 
hópa. Hringborðsumræðum var stjórnað og allir fengu að koma með sýnar 
hugmyndir. Þær voru svo settar á “tré” sem er á kaffistofu starfsfólks og allir geta 
skoðað. 
 
Umhverfisstefna skólans hefur það að markmiði að börn og starfsfólk beri virðingu 
fyrir náttúru, samfélagi og menningu. Við viljum hugsa vel um átthagana og 
samfélagið, ganga vel um leikskólann, fara vel með efnivið, rækta, nýta það sem 
getum, og skila öðru í endurvinnslu. Við viljum læra um átthagana, náttúru og 
menningu og koma fram við það virðingu. Við viljum hafa jákvæð áhrif og vera 
góð fyrirmynd í umhverfismennt. Á þennan hátt getum við haft áhrif á að þeir sem 
hjá okkur dvelja og starfa og þeir sem á eftir okkur koma, njóti þess í leik og starfi 
sem jörðin hefur upp á að bjóða. Þar sem við erum minnug þess að við fengum 
jörðina ekki í arf frá forfeðrum okkar heldur höfum hana að láni frá börnum okkar. 
Með þessu viljum við leggja áherslu á heilbrigði og hollustu þar sem góð 
umgengni um náttúruna hefur áhrif á fæðu okkar og heilbrigði. Í leikskólanum er 
lögð áhersla á holla fæðu sem er undirstaða þess að börn og kennarar geti notið 
sín í ferðum og leikjum úti í náttúru og samfélagi. 
 
Með umhverfissáttmálanum viljum við: 

 Ganga vel um efnivið, leikskólann og náttúruna 

 Endurnýta það sem við getum og skila úrgangi í endurvinnslu 

 Upplifa átthagana í gegn um leikskólastarfið 

 Efla umhyggju og heilbrigði fyrir okkur sjálfum, öðrum og umhverfi okkar 

 Að allir séu þátttakendur 
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Í gildandi skólanámskrá Heklukots segir: 
 
Náttúra og umhverfi 
Stór hluti af kennslu ungra nemenda er að kenna þeim að njóta náttúrunnar og þess 
umhverfis sem við búum í. Að bera virðingu fyrir lífi plantna og dýra rétt eins og 
manna. Að hlusta á þau hljóð sem koma úr umhverfinu, finna lyktina og taka eftir því 
sem er í okkar nánasta umhverfi og kynnast betur þeim heimi sem við lifum í. Þekkja 
hætturnar sem leynast hér og þar og hvernig við getum forðast þær en líka að njóta 
þeirrar fegurðar og fjölbreytileika sem náttúran býður okkur. Við notum t.d. ýmsan 
efnivið úr náttúrunni til listsköpunar og leikja, s.s. skeljar, laufblöð, sand og við.  
Menning og samfélag 
Við kennum nemendum á samfélagið m.a. með því að þeir upplifi það í hinum ýmsu 
vettvangsferðum þar sem sameinast fræðsla og skemmtun. Við gerum okkur far um 
að nemendur læri um íslenska menningu ásamt því að læra um ólíka menningu og 
siði í öðrum löndum og ekki síst hvað okkar eigin menning hefur breyst í gengum ár 
og aldir. Við sköpum okkur líka okkar eigin menningu í Heklukoti sem markast af því 
umhverfi sem við búum í og þeim hefðum sem hafa skapast í skólanum. Við búum í 
fjölmenningarsamfélagi og tökum mið af því við val á verkefnum og gerum okkur far 
um að okkar fjölmenning sé sýnileg á öllum deildum. 
 
Gildandi skólanámskrá er nú til endurskoðunar líkt og í öðrum leikskólum landsins. 
Ný Aðalnámskrá leikskóla kom út árið 2011 og á að aðlaga skólanámskrár 
leikskólanna að henni.  
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Umhverfisgátlisti fyrir skóla á grænni grein 

 
 
 
 

Skóli: 
 

Leikskólinn Heklukot 
 

Skólaárið: 
 

2011-2012 
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X=áður en ákveðið var að sækja um verkefnið, X= Staðan þegar sótt er um Grænfána 

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. 

X 
X 

  

2. Pappír er sparaður; X 
x 

  

* skjöl sem eru meira en ein 
síða eru prentuð á báðar 

hliðar blaðs, 

x X  

* ljósritað er báðum megin á 
blöð, 

x X  

* afgangs pappír er 
aðgengilegur þar sem verið 

er við vinnu, 

 X  

* afgangs pappír er notaður 
sem risspappír eða í föndur, 

X 
x 

  

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

X 
X 

  

* tölvupóst er notaður til 
samskipta eins mikið og 

mögulegt er, 

X 
X 

  

- innan skólans, X 
X 

  

- á milli heimila og skóla, X 
X 

  

* tauhandklæði eru notuð í stað 
pappírs þar sem mögulegt er, 

X X Á Starfsmannasalernum eru 
notuð þvottastykki í stað 

pappírs til að þurrka hendur 

* tuskur eru notaðar í stað 
pappírs, svo sem 

eldhúspappírs, til að þurrka 
upp eða þrífa, 

X X  

* Systkinalisti yfir nemendur 
kemur í veg fyrir að bréf frá 

skólanum fari í mörgum 

X 
X 
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eintökum inn á sama heimili. 

 
 

3. Rafhlöður eru sparaðar; 

   

* vasareiknar eru með 
sólarrafhlöðum, 

   

* hlaðanlegar rafhlöður eru 
notaðar í stað einnota. 

X 
X 

  

4. Mjólk og safi er keypt í stórum 
umbúðum; 

 X 
X 

Vorum með stórar umbúðir 
en mikið fór til spillis 

* fyrir starfsfólk,  X 
X 

 

* fyrir nemendur.  X 
X 

 

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

einnota pokum eða pappír. 

   

6. Aðeins eru notaðir fjölnota 
borðbúnaður og leirtau í 

skólanum. 

X 
X 

  

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

X 
X 

 Flestir eiga sitt glas 

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

 X 
X 

 

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

nýtt. 

X 
X 

  

10. Einnota hlutir, s.s. plastpokar í 
ruslafötur, eru ekki notaðir eða af 

ýtrustu sparsemi. 

X X  

 

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; 

X x  

* nemendur, X x  
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* 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; 

   

* gæðapappír, x x  

* blandaður pappír, x x  

* fernur, x x  

* bylgjupappi, x x  

* gosílát (dósir og flöskur), X 
x 

 Sett í endurvinnslu 

* gler (krukkur o.fl.), x x Höfum endurnýtt krukkur ofl í 
föndur 

* málmar ( niðursuðudósir, 
sprittkertabotnar, 
málmafgangar), 

x x Lítið komið inn af málmum en 
það hefur þá helst verið notað í 

föndur 

* rafmagnsvörur og tæki, x x Börnunum stundum leyft að 
skrúfa í sundur og skoða 

* rafhlöður, x x Rafhlöður settar í sérstök ílát 
og komið til urðunar 

* spilliefni (t.d. 
málningarafgangar), 

x x Fáum lítil sem engin spilliefni á 
leikskólann 

* flúrperur og sparperur 
(spilliefni), 

x x Húsvörður sér um að koma 
perum til urðunar 

* föt og klæði, x x Endurnýtt í leik eða búið til 
eitthvað annað úr efninu 

* kertaafgangar. x x Lítið hefur verið um 
kertaafganga 

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

smíðastofu. 

x x Lífrænn úrgangur fer að 
einhverju leyti til 

hænsnabónda, einnig höfum 
við aðgang að moltugerð 

grunnskólans 
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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; 

 X  

* gólfhreinsiefni, X X  

* uppþvottalögur, wc hreinsir X X  

* handsápa, þvottavéladuft X X  

* gólfbón, uppþvottavéladuft X X  

* pappír, X X  

* umslög, X X  

* tölvur og skrifstofutæki,  X  

* ísskápar (án KFK-efna, 
framleiddir eftir 1994)1, 

 X  

* rafhlöður,  X  

* salernispappír,  X  

* eldhúspappír,  X Notum ekki eldhúspappír 

* 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 

  

4. Skriffæri og skrifstofuáhöld eru 
keypt af yfirvegun, helst; 

X   

* ólakkaðir tréblýantar eða 
skrúfblýantar, 

X 
x 

  

* vatnsleysanlegt túss á pappír 
og töflur, 

X 
x 

  

* vatnsleysanlegt lím,  X  

5. Forðast er að kaupa plasthluti 
sem innihalda PVC. Lögð er 

áhersla á að plastvörur séu úr 

 X Innkaupum á plastvörum er stillt 
mjög í hóf. 

                                                 
1
 

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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plasti sem hægt er að 
endurvinna (pólýester) eða 

brotnar niður í birtu (PP-plast)2; 

* plastpokar, X X Reynt að nota eins lítið og 
mögulegt er af plastpokum 

* límband, bókaplast,  X  

* plasthulstur, möppur,  X Við nýtum það sem er til og 
verslum lítið af svona hlutum 

* glærur, X X Notum ekki glærur 

* leir, kennaratyggjó. X X Við búum til okkar leir sem er 
umhverfisvænn. Sama 

Kennaratyggjóið er notað ár eftir 
ár 

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  

  

                                                 
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 

Enginn á útiskóm inni 

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

t.d. góða loftræstingu. 

X 
X 

  

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; 

X X Deildar skiptast á eftir vikum að 
fara yfir leikskólalóðina 

* rusl tínt af lóðinni og því komið 
í viðeigandi förgun, 

x x  

* kannað hvort eitthvað er 
skemmt eða bilað og þá lagfært. 

X 
X 

  

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

 X 
X 

 

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

X 
X 

  

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

X 
X 

  

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

X 
X 

 Mætti vera meira 
Von er á úrbótum 

* lögð er áhersla á að hafa sem 
fjölbreytilegastan gróður bæði tré 

og plöntur, 

X x Mætti vera fjölbreyttara 
Börnin hafa verið dugleg að 

setja niður lauka á lóðinni og í 
nágrenni leikskólans. Hver deild 
gróðursetti tré sem leikskólinn 

fékk að gjöf frá Landgræðslunni 

* náttúrulegum plöntum úr 
nágrenninu er komið fyrir í 

 X  
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viðeigandi umhverfi, þurrlendi, 
deiglendi, tjörn, 

* 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 Nemendur og kennarar fengu til 
afnota stóran matjurtagarð sl. 
Sumar með góðum árangri. 
Reiknað með að það verði 

endurtekið 

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

   

* gefa þeim í vetrarhörkum, X 
X 

 Afgangar af brauði og 
eplakjarnar 

* útbúa fyrir þá fuglahús,  X 
X 

 

* rækta á lóðinni tré og runna 
ríkuleg af berjum. 

X 
X 

  

8. Nemendur eigna sér 
uppáhaldsstað. 

 X 
X 

 

9. Nemendur “taka flag í fóstur”.  X 
X 

 

10. Skólinn tekur þátt í eða 
skipuleggur hreinsunardag 

hverfisins. 

 X  

11. Nemendur þekkja vernduð eða 
friðlýst svæði í nágrenninu og 

taka þátt í verkefnum þar. 

X 
X 

 Nemendur þekkja Fílaskóg, en 
hann er langt frá leikskólanum. 

Nemendur hafa fræðst enn 
frekar um ýmis svæði í 

nágrenninu eins og t.d Rangá, 
þar er fjölbreytt fugla og dýralíf 

 

Flutningar og ferðir 

 

 já nei Athugasemd – áætlun um 
aðgerð 

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

skólann; 

 x  

* nemendur,  x  
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* 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 Reynt eins og kostur er að 
kaupa íslenskar vörur. Verslað 
eins og hægt er í heimabyggð, 

t.d. bakaríið 

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

fluttar inn frá fjarlægum löndum. 

X x Reynt er eftir fremsta megni að 
kaupa íslenskar vörur. 

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 Hefur batnað mjög mikið 

2. Notaðar eru sparperur í stað 
glópera. 

X 
X 

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 Börn og starfsfólk hafa verið í 
átaki að slökkva ljósin  

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  
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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 Fylgst er vel með ofnum og 
stillingum á þeim 

11. Fylgst er reglulega með notkun 
á köldu vatni. 

X X Reynt er að passa upp á að 
kalda vatnið sé ekki látið renna 
að ástæðulausu 

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 Miklar úrbætur hafa verið gerðar 
í þessum efnum. Börnum á elstu 
deild var kennt að nýta vatnið 
þegar þau þvo sér um 
hendurnar. Einnig voru sett skilti 
við alla vaska sem hvetja börn 
og starfsfólk til að spara vatnið 

14. Ef endurnýja þarf klósett er 
keypt vatnssparandi klósett. 

X X  

15. Leitast er við að nýta vatn af 
þökum t.d. til að viðhalda 
tjörnum og votlendi á skólalóð. 

 X 
X 

 

 

Kynning og menntun 

 

 Já nei Athugasemd – áætlun um 
aðgerð 

1. Umhverfisstefna skólans er skýr 
og öllum aðgengileg. 

X X  

2. Nýir nemendur í skólanum eru 
strax fræddir um 
umhverfisstefnu skólans. 

X X Miðað er við aldur og þroska 

3. Foreldrar eru vel upplýstir um 
umhverfisstefnu skólans og 
minntir á hana við og við. 

X X  

4. Nýtt starfsfólk skólans fær strax 
kynningu á umhverfisstefnu 

X X  
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skólans. 

5. Umhverfismennt er samþætt 
skólanámskrá skólans í; 

X X Verið er að vinna nýja 
skólanámskrá út frá nýrri 
Aðalnámskrá leikskóla 2011 

* 1. bekk,    

* 2. bekk,    

* 3. bekk,    

* 4. bekk,    

* 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 Ekki markviss útikennsla 
Skólagarðar og ferðir á Lund 
auk vettvangsferða um þorpið 

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 Nei upplýsingar um 
umhverfismál eru ekki hengdar 
á töfluna, aðeins almennar 
upplýsingar fyrir foreldra. 
Fundargerðir frá 
umhverfisnefndarfundum barna, 
fróðleikur um Grænfánann, í 
anddyrum allra deilda er skjal 
um að Heklukot sé skóli á 
grænni grein 

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; 

   

* gönguferðum, X 
X 

  

* hjólreiðum, X x Hjóladagar eru haldnir á vorin 
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og þá kemur lögreglan og fræðir 
börnin um búnað á hjólum og 
notkun hjálma 

* ganga á skíðum  x  

* skauta (úti).  x  

11. Skólinn hvetur til sérstakra 
þemadaga í hverfinu, göngu-, 
hjólreiða-, útivistar- eða 
hreinsunardaga. 

X 
X 

 Sjá nr 10 

 

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  

7. Skólinn hefur sett sér 
umhverfissáttmála. 

X x  

 
  



Greinargerð með umsókn um Grænfána  Leikskólinn Heklukot 

  Árið 2011-2012 

 20 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fundargerðir 

-umhverfisnefnd barna, foreldra og kennara 
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26.september 2011 
1. fundur umhverfisnefndar elstu barna og kennara 
 
Dísa setti fundinn og kynnti börnunum hvað stæði til að gera. Við ræddum um hugtakið 
umhverfi og börnin voru beðin að segja hvað þau héldu að væri umhverfi. Við ræddum 
um hvernig við getum farið betur með umhverfið okkar, m.a. ekki henda rusli, spara 
vatn, ganga fallega um. Við gerðum stórt hugtakakort með hugmyndum barnanna. 
Kortið ætlum við svo að setja upp á vegg á Trölladeild. 
Börnin á Trölladeild hafa að undanförnu verið að safna rusli í gönguferðum um bæinn. 
Ruslið var svo sett í plastfötu. Við höfum einnig safnað lífrænum úrgangi sem við settum 
í aðra fötu. Í vetur ætlum við svo að fylgjast með hvað gerist í fötunum og ræða þær 
breytingar þegar líða fer á veturinn. 
Að loknum fundi fórum við inn á allar deildar og afhentum kennurum þar skjal frá 
Landvernd þar sem stendur að við á Heklukoti séum formlega orðin Leikskóli á grænni 
grein. 
 
Fundi slitið 
Sigdís Oddsdóttir ritar fundargerð 

 
Umhverfisfundur hjá börnum og kennurum 31.október 2011 
 
Við rifjuðum upp hvað við vorum að gera á síðasta umhverfisnefndarfundi og skoðuðum 
hugtakakortið frá því síðast. Börnin settu myndir við viðeigandi hugtök en þær verða til 
bráðabirgða því við ætlum að fara í gönguferð fljótlega og taka myndir úr okkar 
umhverfi. Ásta Brynja náði í föturnar okkar sem við geymum í leikfangaskúrnum og viti 
menn....fatan með ruslinu hefur ekkert breyst, það er bara vond lykt upp úr henni.  Í 
hinni fötunni sem hafði að geyma lífrænan úrgang, var margt að gerast og augljóst að 
það er byrjað að rotna í henni. Við fylgjumst spennt með og ætlum að hræra í fötunum á 
næsta fundi. Eins og oft vill vera á mánudögum, þá vill vera dálítil óværa í fólki, en við 
ræddum málin og vorum sammála um að passa okkur betur næst  
 
Fundi slitið 
 
Dísa ritar fundargerð 
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Umhverfisnefndarfundur barna og kennara    28-11-2011 

 
Við töluðum um hvað við gætum gert til að passa betur hvernig við göngum um hluti í 
leikskólanum. Ekki gengur að krota á borð og stóla því allir hlutir kosta peninga og ef við 
göngum ekki vel um og förum vel með þá er ekki víst að við getum keypt nýtt. Græni 
hópur er búin að fara í Lundarferðirnar og næst fer blái hópur. Græni hópur að þrífa 
styttuna af Ingólfi því einhver var búin að spreyja á hana málningu. Það þótti okkur ljótt 
að sjá.  
Græni hópur er búin að fá góða átthagakynningu og nokkrir gátu sagt hinum í bláa 
hópnum hvað þau hefðu verið að gera og læra um þorpið okkar. 
Kennarar sögðu börnunum frá moltugerðinni í skólanum og ætlum við að skoða það 
nánar síðar. 
Við skoðuðum föturnar okkar og hvernig komið væri fyrir þeim. Ruslafatan hefur ekkert 
breyst en í hinni fötunni er líf og fjör. Kennari reyndi að útskýra að lífrænn úrgangur 
rotnar og verður á endanum að mold en ruslið í hinni fötunni hverfur ekki. 
Hegðun barnanna á fundinum var því miður ekki til fyrirmyndar og ræddu kennarar við 
þau um hvernig maður hagar sér í ýmsum aðstæðum. Við hefðum getað notað tímann 
betur í annað en því miður fór ansi mikill tími í þessar umræður. Upp komu umræður 
hvort hægt væri að hafa fleiri svona fundi. Úr varð að hópnum verður næst skipt í 
tvennt. 
Fundi slitið 
 
Umhverfisfundur barna og kennara  4. janúar 2012 
 
Mætt 16 börn sem eru fædd 2006, Hrafnhildur, Inese, Sigga Birna og Fúsi. 
Fundurinn var tvískiptur og var farið yfir sama efnið á báðum fundunum. Þetta 
gekk mjög vel og börnin voru dugleg og tóku virkan þátt í umræðum. Mjög gaman 
og góður fundur  

 Dagatalið 2012 - Inese talaði um dagatalið sem Halldóra kom með handa okkur. 

Dagatalið er frá SORPU þar er ýmis fróðleikur og hugmyndir um endurvinnslu og 

Grænfánann. Mjög skemmtilegt og verður dagatalið notað í daglegu starfi á Trölladeild. 

Stefnum á að fá svona dagatöl fyrir Fíla- og Bangsadeild 

 

 Fúsi húsvörður mætti og sagði okkur frá moltugerð sem er í Grunnskólanum. Talaði um 

hvað verður um matarafganga. Hér eru hænur að fá matarafgangana okkar.  Hann talaði 

um hvað má setja þar ofan moltutunnuna. Við megum fara með bananahýði, kaffikorg og 

appelsínubörk í moltugerðina í skólanum þar sem hænurnar eru ekki duglegar að borða 

það. Fúsi sagði að við værum ávallt velkomin og hann ætlar að taka á móti okkur þegar 

við mætum með afganga sem mega fara i moltugerðina. 
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 Horfðum á myndband um hvað verður úr pappír og umbúðum því sem fer í blátunnuna. 

Hér er hægt að sjá myndbandið http://www.sorpa.is/Fjolmidlarasin/Auglysingar/Pappir/ 

Við sáum að það er t.d. hægt að búa til bækur úr því sem við skilum í Blátunnuna. 

 

 Börnunum var sýnt endurvinnslumerkið og voru þau beðin um að finna merkið á flöskum. 

Umræður um hvað hægt er að gera við flöskur sem skilað er í endurvinnslu. Skoðuðum 

flíspeysur sem gerðar eru úr plastflöskum. Töluðum um hvaða við fáum ullina í 

lopapeysur. 

 

 Töluðum um átthaga okkar hér á Hellu og hvernig við viljum ganga um bæinn okkar. 

Þegar við förum í gönguferðir tökum við upp það rusl sem við sjáum og skilum t.d. 

flöskum í endurvinnslu. 

 

 Enduðum á að fá hugmyndir frá börnunum um hvað við viljum hafa í Umhverfissáttmála 

leikskólans. Hugmyndir sem komu voru skrifaðar niður á laufblöð sem við munum setja á 

hugmynda tréð okkar. Hugmyndir sem komu „Flokka pappír og flöskur“, passa blöðin, 

ekki henda þeim í ruslið“, „fara vel með bækurnar“, „spara blöðin“, „fara vel með dótið“.  

  

http://www.sorpa.is/Fjolmidlarasin/Auglysingar/Pappir/
http://www.sorpa.is/Fjolmidlarasin/Auglysingar/Pappir/
http://www.landvernd.is/graenfaninn/yflokkar.asp?flokkur=1042
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Fundargerðir 

Umhverfisráð kennara  
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1. Fundur umhverfisráðs        23.05.2011 
 
Mættar eru: Sigga Birna, Dísa, Ásta Brynja, Inese og Hrafnhildur 
 

Rætt var um hvaða tilgang umhverfisráð hefur í leikskólanum. Hverjir eru í 
umhverfisráði og þátttöku elstu barna leikskólans. Þau munu koma til með að sitja fundi 
með okkur af og til og vinna þá einhver verkefni um leið. Upp komu hugmyndir af því 
hvað hægt er að leyfa þeim að gera, þá aðallega í formi tilrauna eins og til dæmis 
moltugerð í fötu.  

Einnig var rætt um hlutverk þeirra sem eru í umhverfisráði, þeir sjá um að miðla til 
sinnar deildar því sem er verið að gera hverju sinni. 

Sigga Birna fór aðeins yfir skrefin sjö sem við þurfum að vinna að til að fá 
Grænfánann. Það er í mörg horn að líta þegar unnið er að svona stóru verkefni en 
þegar við erum komin af stað þá verður þetta hluti af okkar daglega lífi.  

Umhverfisnefnd var sammála um að leggja mesta áherslu á að reyna að minnka 
magn á sorpi meðal annars með því að flokka það. Pappír mun því fara í sér tunnur 
sem kallaðar verða “Pappírspési” og setjum við allan pappír í þær tunnur. 
Ávaxtaafgangar, grænmeti og brauð mun fara í hvítar fötur sem koma á vögnunum á 
morgnanna og síðan skilum við þeim inn í eldhús eftir nónhressingu. Þessi úrgangur fer 
svo til hans Venna vinar okkar á Helluvaði, hann mun borða hann með bestu lyst. Lítil 
tunna verður sett inn á baðherbergin og poki í hana. Gráar tunnur með loki verða inni á 
öllum deildum og engir pokar verða í þeim. Það sem sópað er upp af gólfinu verður því 
að fara í tunnuna á baðherberginu. Myndum af ljósaperum verður komið upp við flesta 
ljósrofa í húsinu og eru þær til að minna okkur og börnin á að slökkva ljósin þegar við 
erum ekki að nota þau. Einnig verða settar myndir við flesta krana í húsinu sem benda 
okkur á að láta ekki vatnið renna að óþörfu. Nefndin var einnig sammála um að leggja 
skildi ríka áherslu á leikskólann og umhverfi hans, fegra það og bæta. 

 
Næsti fundur umhverfisnefndar er áætlaður mánudaginn 6.júní kl 10.15 

 
2. fundur umhverfisráðs         06.06.2011 
 
Mættar eru: Inese, Ásta Brynja, Hrafnhildur og Dísa 
 
 Nokkuð vel gengur á öllum deildum að flokka rusl. Verum dugleg að virkja börnin 
með okkur og segja þeim af hverju við erum að flokka rusl. Starfsfólk hverrar deildar sér 
um að tæma Pappírspésa reglulega. Pappírinn er þá settur í tætarann. Síðan er 
pappírinn sendur til Ástu Brynju þar sem hún ætlar að endurvinna hann. Upplagt er að 
leyfa börnunum að vera með í að fylgjast með þessari hringrás og sjá hvað hægt er að 



Greinargerð með umsókn um Grænfána  Leikskólinn Heklukot 

  Árið 2011-2012 

 26 

gera úr pappírnum. Hugsunin var að búnar yrðu til pappírsarkir sem notaðar yrðu svo 
sem forsíða á matreiðslubókina okkar. 
 
 Venni vinur (grísinn á Helluvaði) er búin að fá 12 kg af lífrænum úrgangi frá okkur 
 Enn sem komið er höfum við aðeins sett afganga af ávöxtum, grænmeti, hafragraut 
og brauði. 
 

Ákveðið var að fara með mjólkurfernur í gámana hjá búðinni einu sinni í viku. 
Hver deild fer því með mjólkurfernurnar í sömu viku og hún á að vera með lóðatiltekt. 
Starfsfólk verður að skipta þessum ferðum á milli sín. 

 
Matjurtagarðurinn hjá Lundi fer vonandi að verða tilbúin. Tröll og Fílar  

(árg 2006-2007 til að byrja með) fara eins reglulega og kostur er (helst1x í viku). 
Hugsunin var sú að einn starfsmaður á hvorri deild tæki með sér 4-5 börn og færu síðan 
saman. Ákveðið var að festa engar dagsetningar niður í þessu samhengi, þeir 
starfsmenn sem sjá um þá viku ákveða saman hvenær þeir vilja fara*. Einhverjir munu 
koma til með að setja niður matjurtir, aðrir fara í garðinn til að reyta arfa, vökva ofl. 
 
   Tröll   Fílar 
Vika 1   Inese   Dísa 
Vika 2   Unnur    Einar 
Vika 3   Rósa   Hrafnhildur 
Vika 4   Linda   Agga 
Vika 5   Stína   Dísa 
Vika 6   Inese   Einar 
Vika 7   Unnur   Hrafnhildur 
* Athugið að þessar vikur koma ekki endilega í röð, það er að segja, sumarfrí og annað 
kemur inn á milli. Mælst er til þess að allir taki þátt. 
Sett verður upp blað á báðum deildum þar sem skrifað verður hvað var gert í ferðinni og 
hverjir fóru með. 
 
3. fundur umhverfisráðs       22. september 2011 
 
Mættar eru Sigga Birna, Inese, Hrafnhildur, Ásta Brynja og Dísa sem jafnframt er 
fundarritari. 
Umræður um Grænfánaverkefnið okkar. Dísa og Sigga Birna sögðu frá heimsókn 
fulltrúa Landverndar um daginn. Í þeirri heimsókn komu margar gagnlegar hugmyndir 
fram. Þegar ákörðun um að verða leikskóli á grænni grein hefur verið tekin, verður að 
ákveða þema sem mun vera rauði þráðurinn í starfinu. Sigga Birna og Dísa ákváðu í 
sameiningu að þema okkar yrðu átthagar og falla því ferðir á Lund sérstaklega vel inn í 
það. En auðvitað höldum við áfram að flokka rusl og endurnýta eins og við erum vön að 
gera. Allar hugmyndir sem gætu tengst átthögum eru vel þegnar. Við munum reyna eftir 
fremsta megni að fara eftir þeim skrefum sem Landvernd gefur upp svo að við getum 

http://www.landvernd.is/graenfaninn/yflokkar.asp?flokkur=1371
http://www.landvernd.is/graenfaninn/yflokkar.asp?flokkur=1042
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fengið Grænfánann. Hægt er að skoða og kynna sér Grænfánaverkefni Landverndar 
HÉR. 
 
Fyrsti umhverfisnefndarfundur barna verður á mánudaginn kl 10.15. Elstu börn 
leikskólans taka þátt í þessum fundum en auðvitað er æskilegt að ræða umhverfismál 
við alla aldurshópa þó það sé ekki endilega í formi funda heldur flétta það inn í daglegt 
starf. Á fundi með elstu börnunum verður farið í að kynna verkefnið fyrir börnunum og 
velta fyrir sér hugtakinu "umhverfi".  Á hliðarlínunni ætlum við að vera með 
tilraunaverkefni sem felst í því að notaðar verða tvær fötur. Í annarri fötunni verður rusl 
sem börnin hjálpast að við að safna, í hinni verður lífrænn úrgangur og  náttúruleg efni 
eins og t.d. laufblöð. Föturnar verða svo geymdar í dótaskúrnum og ætlum við að 
fylgjast reglulega með þeim breytingum sem verða í fötunum. Öllum deildum er 
velkomið að taka þátt í að fylgjast með og t.d. er hægt í kjölfarið að ræða um hringrásir í 
náttúrunni. Að loknum fundi ætlum við að hengja upp ramma á hverri deild þar sem fram 
kemur að leikskólinn okkar sé formlega Leikskóli á grænni grein.  
 
Til að draga úr pappírsnotkun ætlum við að prófa að taka út handþurrkur á 
starfsmannaklósettinu niðri og notum þess í stað þvottastykki til að þurrka hendurnar. 
Eftir notkun setjum við þvottastykkin í þar til gerða fötu. Þar sem lítið er til af 
þvottastykkjum væri jafnvel ráð ef einhver á gömul handklæði, að koma með svo við 
getum klippt niður í búta. 
 
Kennum börnunum handþvott. Notum handþvottaleiðbeiningarnar. Góð regla til að 
spara vatn er að setja sápu á hendurnar-nudda vel-skrúfa svo frá vatninu-skola-skrúfa 
fyrir og þurrka. Nota eina handþurrku. 
 
Dísa ætlar að gera smá tilraun með elstu börnunum í matartímanum. Við ætlum að vigta 
matinn sem við erum að henda af diskunum  og reikna saman eftir hverja viku. Síðan 
verða sett upp súlurit að þar til gert blað og geta börnin fylgst með hversu dugleg þau 
eru að klára það sem þau skammta á diskana sína. Þessi tilraun hefst þó ekki fyrr en í 
nóvember. 
 
Nauðsynlegt er að allir sem koma að starfinu í leikskólanum séu meðvitaðir um 
Grænfánaverkefnið og út á hvað það gengur. Ef einhverjar spurningar vakna um mál 
sem virðast vera óljós þá má endilega leita svara hjá Dísu eða Siggu Birnu. 
 

http://www.landvernd.is/graenfaninn/default.asp
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4. fundur Umhverfisráðs        25. nóv 2011

        

Mættar eru  
Dísa, Inese, Hrafnhildur og Ásta Brynja 
Jólagjafir: 
Bangsar eru að gera gifshendur, kort til foreldra eru úr endurunnum pappír. Fílar eru að 
gera dagatöl (eldri), yngri fílar eru að gera skálar úr pappamassa. Skálarnar verða 
málaðar. Tröll: græni og rauði hópur eru að gera myndaramma úr pappamassa. 
Ramminn er skreyttur með allskonar efnivið. Merkimiðar á pakka verða úr endurunnum 
pappír. Ætlunin er að nota jólapappír, efni eða e-ð annað til að skreyta kortin.  
Við þurfum að skrifa niður lista yfir þá sem leikskólinn ætlar að senda jólakort. Skipta 
svo listanum á milli deilda.  
Haustlaukar frá Sæmundi og Eyrúnu fóru á allar deildar. Margir búnir að setja niður á 
ýmsum stöðum í þorpinu og fara líka með heim.  
Ferðir á Lund ganga vel. Nú hafa Fílar og svo Græni hópur. Græni hópur er búin að fá 
góða átthagakynningu. Þau hafa skoðað gamla og nýja sláturhúsið, séð hvar gamla 
brúin var einusinni, skoðað gamlar myndir af Hellubíói og fengið að vita hvað var gert 
þar í gamla daga. Þau fengu einnig heimsókn frá Braga og Unni sem fóru með þau 
ásamt hópstjórum í göngutúr um þorpið. Börnin tóku sig líka til og þrifu styttuna af Ingólfi 
þar sem einhver var búin að spreyja á hana.Vel lukkaðist til með allt saman. 
Ræddum um gerð umhverfissáttmála sem við þurfum að fara að gera mjög fljótlega. 
Dísa kom með bækling um blátunnuna sem stendur til að allir í þorpinu fái. Leikskólinn 
hefur áhuga á að taka þátt. 
Ekki fleira gert og fundi slitið 
Sigdís Oddsdóttir. 
 
5. fundur Umhverfisráðs       3.janúar 2012  
 
Mættar eru Sigga Birna, Dísa, Inese, Ásta Brynja, Hrafnhildur og Helga Dagrún 
 
Við ætlum að senda umsóknina okkar um Grænfánann mjög fljótlega. En fyrst þarf að 
klára nokkur atriði sem þurfa að fylgja með. Við þurfum að geta gert grein fyrir því 
hvernig við höfum stigið skrefin sjö. Við þurfum að skila inn umhverfismati fyrir 
leikskólann, fundargerðum, verkefnum tengdum Grænfánavinnu og fl. Þetta er allt á 
réttri leið og höfum við flestar af þessum upplýsingum í höndunum nú þegar. Aðeins er 
fínpússningavinna eftir. Við reiknum með að fulltrúi Landverndar, Orri Páll, muni koma 
hingað í mars til að gera úttekt á leikskólanum. Síðan er draumurinn að geta flaggað 
Grænfánanum á vorhátíð leikskólans  
 
Farið var yfir skrefin sjö sem við erum að vinna að til að geta fengið Grænfánann. Við 
höfum náð að fara nokkuð vel í flest skrefin og erum alltaf að bæta okkur. Þó eigum við 
eftir að gera umhverfissáttmála fyrir leikskólann. Hann gerum við í samstarfi við börn og 
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starfsfólk. Starfsfólk leikskólans er sérstaklega hvatt til að skrifa á laufblöðin sem eru á 
kaffistofunni og líma á tréð. Á laufblöðin má setja nýjar hugmyndir um það sem hægt 
væri að gera enn betur í leikskólanum og einnig má skrifa það sem við erum nú þegar 
að gera. Við munum einnig safna hugmyndum frá börnum á fundi sem haldin verður 
með þeim 4. janúar nk. Þegar sú vinna er búin verður farið yfir hugmyndirnar og þær 
nýttar að einhverju eða öllu leyti við gerð umhverfissáttmálans og einnig við 
námsskráargerð. 
 
Á næsta fundi umhverfisnefndar barna verður hópnum skipt í tvennt. Þá gefst betra 
næði og svigrúm til umræðna og spurninga. Hver fundur um sig verður að hámarki 30 
mínútur. 
 
Munum að slökkva ljós þegar við þurfum ekki að nota þau. Það er örlítið áberandi að 
kveikt sé á öllum ljósum en enginn í herberginu. Hluti að grænfánavinnu er að spara 
vatn og rafmagn. 
 
Við skulum vera dugleg að prenta báðum megin á pappír. Það má setja pappír sem 
prenta má á aftur í bakka við tölvurnar niðri. 
 
Ekki henda rusli í gömlu grænu gámana úti, heldur í nýja gáminn. Blátunnurnar 
(pappírstunnurnar) eru ekki enn komnar. Ekki henda matarafgöngum í ruslið, það fer í 
sérstakar tunnur í eldhúsinu. Sá úrgangur fer annaðhvort til hænsnabænda eða í 
moltugerð í grunnskólanum. Merkja þarf vandlega hvað má fara í hvora tunnu.  
 
Nú eiga aðeins tveir hópar eftir að fara á Lund, guli og rauði hópur. 
 
Hópstjórar gera samantektir á ferðunum á Lund sem við munum svo senda með 
greinargerðinni okkar.  
 
Að lokum: 
Okkur gengur vel að halda okkur við þau markmið sem við höfum sett okkur, með þessu 
áframhaldi getum við stolt flaggað Grænfánanum næsta vor . Við erum frábær!!!! 
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Greinargerðir kennara um vettvangsferðir á Lund 
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Elstu börn frá Fíladeild, ferðir á Lund 

Skráning úr fyrstu ferð  
4. október 2011 – Lýsing á fyrstu ferð barna að Lundi sem eru fædd 2008 
Í dag fór ég með fyrsta hóp barna að Lundi. Börnin voru sex fædd árið 2008. Auk mín 
voru tveir kennarar með í för. Við lögðum af stað um kl. 10:20  við okkur blasti áin og ég 
spurði hvort þau vissu hvað hún héti. Það stóð ekki á svari „Þetta er áninn mín, hún 
heitir Rangá“ (drengur f. 2008).  Á göngu okkar sáum við mörg hús t.d. gamla bíóið á 
Hellu, týndum laufblöð og ákváðum að koma við í Áhaldahúsinu til að „heimsækja 
Guðna frænda“ (drengur f. 2008).  Þegar við komum að Áhaldahúsinu heyrðum við í 
flugvél. Öll litum við upp til himins og sáum litla flugvél fljúga yfir okkur „sjáðu þetta er 
flugvélin mín“ (stúlka f. 2008). Horfði glaðleg til himins með bros á vör og benti á 
flugvélina sína. Við fórum inn í Áhaldahúsið og skoðuðum myndir og kort af Hellu sem 
eru þar upp á veggjum. Þarna eru gamlar myndir sem gaman er að skoða. Börnunum 
var bent á hvar heimilin þeirra eru á kortunum. Þetta var skemmtilegt og fræðandi. Við 
hittum engan þarna inni þar sem allir voru úti að vinna. Það var góð æfing að ganga upp 
og niður stigann. Allir æfðu sig í því að fara rólega og ekki ýta á næsta. Þetta gekk mjög 
vel. Við tókum stefnuna á Lund og gengum fram hjá húsi þar sem margir bílar gamlir og 
nýir voru fyrir utan þetta var áhugavert. Börnin voru dugleg að koma þekkingu sinni til 
skila t.d. hver ætti heima hvar. Við sáum líka húsin þeirra þar sem við löbbuðum fram 
hjá sumum en gátum bent á önnur. Við sáum líka mörg hús frá kennurum leikskólans og 
öðrum nemendum. Falleg kisa vakti líka athygli en hún elti okkur smá spotta. Við 
fundum nokkrar flöskur og dósir sem við tókum í pokann okkar og týndum upp rusl. 
Þegar við komum að Lundi um kl. 11:10 gengum við frá fötunum okkar. 
Hjúkrunarforstjórinn tók á móti okkur og bauð okkur velkomin. Við fórum inn í lyftuna 
það var mjög spennandi. Þegar við komum upp hittum við konurnar sem elda matinn 
handa okkur og heimilisfólk. Einn kennarinn hitti ömmur sínar og afa og kynnt þau fyrir 
hópnum. Börnin skoðuðu sig um og sáu fiskabúr sem vakti athygli þeirra. Þau fengu að 
sjá þegar fiskunum var gefið að borða. Þarna voru líka tveir páfagaukar sem gerðu 
mikla lukku. Börnin skoðuðu sig um en þau voru mis örugg með sig eitt barnið vildi fá 
sér sæti við mataborðið og var hissa á félögum sínum sem tóku stundum á sprett og 
benti þeim á að „það á að ganga hérna inni“. Börnunum var svo boðið að hjálpa til við 
það að aka heimilisfólki sem er í  hjólastólum inn í matsalinn. Þau voru viljug til verksins 
og ábyrgðarfull. Heimilisfólkið virtist gleðjast við nærveru barnanna „ert þú með þennan 
yndislega ljóshærða dreng sem er að leika sér við kisuna frammi“ sagði ein við mig 
þegar ég var að koma til að athuga með ljóshærða drenginn. Það sem ég heyrði var t.d. 
„Yndisleg þau lífga svo upp á hjá okkur“,  „gaman að sjá börnin“ yndisleg var orð sem 
ég heyrði oft og sá bros. Okkur var boðið til borðs þegar við vorum sest segir einn 
drengur „það er svo kósý hér hjá okkur“. Við fengum kjötbollur, kál, kartöflur og smjör. Í 
eftirrétt voru ábrystir með kanilsykri og mjólk. Börnin voru dugleg að borða og við 
fengum fróðleik um hvað ábrystir eru en þeir eru gerðir úr broddamjólk sem innihalda 
mörg lífsnauðsynleg efni sem gefa afkvæminu gott „start“ og hjálpa því að þroskast og 
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verjast sjúkdómum. Úr broddmjólk kúa eru búnir til ábrystir. Eftir matinn var róleg stund 
þar sem lesið var fyrir börnin. Við settumst inn í gömlu setustofuna og skoðuðum þar 
marga gamla hluti sem eru ekki lengur inni á hverju heimili. Við reyndum að koma því í 
orð sem við vorum að skoða. Börnin léku sér í smá stund, skoðuðu páfagaukana, 
fiskana og kisu betur og svo var búist til heimferðar. Við fórum aftur í lyftuna sem var 
mjög spennandi. Þegar við gengum til baka í leikskólann fórum við aðra leið. Nú sáum 
við önnur hús og aðrar götur. Við fórum upp á hólinn og börnin tóku vel eftir því ef 
einhverstaðar var rusl á leið okkar. Allt rusl var týnt upp. Við gengum fram hjá vegg sem 
búið var að krota á og það fannst okkur ekki vera fallegt. Þetta var mikill og góður 
göngutúr þar sem við spáðum mikið í það hver ætti heima hvar.  
Hér var glaður og skemmtilegur hópur á ferð. Þau sáu margt og reyndu, heyrðu ný orð 
og hugtök. Þau voru full sjálfstraust og áttu allan heiminn, Rangánna og flugvél. Lífið 
getur verið svo ljúft og gott. Börnin sýndu hjálpsemi og umhyggju. Yndislegur dagur í 
vinnunni. 
 
Mat kennara á verkefninu 
Börnin upplifðu margt sem vakti áhuga þeirra í gegnum ferðir sínar að Lundi. Í 
gönguferðum voru þau meðvituð um að taka upp rusl þeim fannst ekki fallegt að hafa 
það liggjandi um allt. Þau voru mjög áhugasöm að skoða kisu, páfagauka og fiskana. 
Þau fengu aukna þekkingu á samfélaginu þar sem kennarar og börn voru dugleg að tala 
saman um það sem þau sáu. Það var mikið talað um Hellu og það sem við sáum í 
umhverfi okkar eins og Rangá og Heklu. Börnin fengu tækifæti til að sýna hjálpsemi 
sem þau voru mjög ánægð með og fannst greinilega gaman að sinna því eins og að 
aðstoða eldri borgara. Það var þeim svo eðlilegt að vera með eldra fólki að það var ekki 
hægt að finna annað en að það veitti þeim gleði og ánægju. Börnunum var gefið 
grænmeti paprikur og tómatar sem vaxa á plöntum á Lundi. Þetta fannst þeim vera mjög 
spennandi og voru þau ánægð með þessa gjöf. Þau skoðuðu þessar plöntur í hverri 
heimsókn að Lundi og fannst þeim þetta vera mjög áhugavert að þarna yxi þetta 
góðgæti. Ferðirnar hafa aukið þekkingu barna á heilbrigðum lífsháttum. Við tölum um 
hollustu hreyfingar og fæðu. Ferðirnar hafa eflt virðingu og umhyggju barnanna fyrir 
sjálfum sér og öðrum. Það kom vel fram í hegðun og samskiptum barnanna þar sem 
þeim fór fram við hverja ferð. Það má lýsa þessu þannig að börnin áttu betra og betra 
með að sína tillitsemi og virða það sem þeim var leiðbeint með eins og að ganga inni, 
nota inni röddina og vera með hópnum. Með hverri ferð sem farin var efldust börnin og 
urðu öruggari með sig. Þau voru líka farin að mynda sér ákveðnar skoðanir um hvað 
það var sem þeim langaði til að sjá og gera. Börnin heyrðu mörg ný orð og lærðu 
örugglega einhver.  
Þessi hópur fékk góðar gönguferðir í sínum ferðum að Lundi þau skoðuðu margt og sáu 
margt sem vakti athygli og áhuga. Allar ferðirnar voru mjög ánægjulegar og það var 
tilhlökkunarefni að fara í ferðirnar. Börnin komust að Helluvaði í einni ferðinni og fóru þar 
í fjósið og skoðuðu þar kálfa. Það var mjög margt áhugavert að skoða og sjá þar. Þar er 
líka útsýnið til fjalla og yfir samfélagið hér mjög gott. Það mynduðust góð tengsl við 
heimilisfólkið á Lundi. Þar er kona sem spilar á píanó og spilaði hún og börnin sungu. 

http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%81brystir
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Þetta var gert í hverri ferð. Börnin sá líka heimilisfólkið í handavinnu og fengu þau að sjá 
og heyra hvað verið var að gera. 
Kennarar lærðu 
Kennurum fannst gaman að takast á við verkefnið. Þetta er mikil útikennsla sem heillar 
kennara sem voru með þennan hóp. Þekking kennara á skráningarleiðum jókst en hér 
voru það ljósmyndir sem mest voru notaðar og umræður, þar sem hver ferð var 
skipulögð út frá síðustu ferð. Þessar umræður gerðu það að verkum að kennara voru 
stöðugt að meta hverja ferð og sáu þannig hvað það var sem þeir þurftu að gæta að. 
Þeir sá líka hvað það var sem vakti áhuga og ánægju hjá börnunum og skipulögðu 
næstu ferð út frá því. Í lok verkefnis settust kennara niður og töluðu um það sem þeir 
upplifðu í verkefninu og lögðu mat á það. Þekking kennara á Hellu og umhverfinu hefur 
aukist þar sem þeir lærðu hver af öðrum eins og af börnunum. Það er misjafnt hvað 
kennarahópurinn er kunnugur umhverfinu. Hér eru innfæddir kennarar sem þekkja vel til 
og svo eru aðrir sem þekkja lítið sem ekkert til staðhátta. Kennara urðu meðvitaðri um 
sjálfbærni í menntun eins og að í þessu verkefni er verið að nýta það sem er hér til 
staðar en um leið erum við að vonast til að hafa jákvæð áhrif á samfélag, menningu og 
náttúru. Við vonumst til að þetta verið þannig að við getum bæði gefið og þegið án þess 
að ganga á eða fara illa með. Kennurum fannst þeir hafa haft mjög gott og gaman af því 
að taka þátt í verkefninu. Þeim fannst það geta dregið úr fordómum að vinna á þennan 
hátt. Þar sem það að sjá, vera með og reyna á eigin skinni eykur þekkingu og eflir 
skilning. Það veitir ánægju að finna að það sem við erum að gera eflir hjá börnunum 
umhyggju og hjálpsemi, eykur virðingu og gleði. Þetta eru góða tilfinningar. Þessir 
kennarar voru fyrstir til að ljúka sínu verkefni en þeir gerðu það með söknuði og sögðust 
vel geta farið með næstu hópum ef kennarar þar forfölluðust. Þetta var gaman og það 
mátti vel finna fyrir því að hér höfðu kennara upplifa starfsánægju. Þar sem þeir upplifðu 
það að börnin voru að læra og þroskast á jákvæðan hátt í gegnum þessa vinnu. 
 

 

 
Auður Erla Logadóttir 

Hrafnhildur Andrésdóttir 
Agnieszka M. Pawlak 
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Hér hjálpast allir að og okkur finnst það 
gott og gaman. Okkur líður vel þegar við 
erum góð við aðra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elstu börn á Fíladeild á leið á Lund með 
kennurum sínum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                           

 
 
 
 
Hér er Anna María bóndi á Helluvaði að 
sýna börnunum kálfana 
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Glæsilegar tómata-og paprikuplöntur. 
Við fengum að smakka og taka með 
okkur heim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Börnin í haustgönguferð. Elsta húsið á 
Hellu er framundan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auður Erla sýnir börnunum loftmynd af 
Hellu 
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Greinargerð um heimsóknir leikskólanemenda á dvalarheimilið Lund 

(börn fædd 2006)Blái hópur 1. – 22. desember 2011 

 
Leikskólinn hefur verið að vinna að Grænfánaverkefni þar sem átthagarnir hafa verið 
teknir fyrir og ákveðið var að tengja verkefnið Lundarferðum.  Tveir hópstjórar fóru með 
8 börn sem eru í bláa hóp á Trölladeild í fjórar heimsóknir á Lund nú í desember.  Þessi 
hópur hefur hist reglulega í vetur eða 3 í viku og verið í ART tímum.  Þar er unnið 
markvisst með félagsfærni, siðferði og sjálfsstjórn.  ART vinnan reyndist vera mjög 
góður undirbúningur fyrir börnin fyrir ferðirnar á Lund.  Þau sýndu góða sjálfsstjórn, 
almenna kurteisi og þau tóku tillit til íbúa Lundar.  Áður en farið var í ferðirnar lásum við 
færnisögur fyrir allan hópinn þar sem farið var yfir æskilega hegðun og ART reglur, sem 
börnin sömdu, rifjaðar upp.   
Gönguferðirnar á Lund nýttust vel til að ræða um átthagana, umhverfið var skoðað í 
öðru ljósi og dýralíf þorpsins varð áhugaefni og uppspretta umræðna.  Má þar nefna 
hrafna, smáfugla, dýraspor og ketti sem fönguðu athygli barnanna.  Við hugsuðum mikið 
um gamla tíma, skoðuðum styttuna af Ingólfi Jónssyni og sáum elsta húsið á Hellu.  
Einnig fórum við á hreppskrifstofuna og skoðuðum þar gamlar myndir af Hellu, eitt 
barnið orðaði það svo skemmtilega: Við ætlum að fara að sjá þegar Hella var lítil!  Við 
skoðuðum líka götuskilti og hverjir ættu heima í næsta nágrenni.  Eitt skiltið gaf okkur 
vísbendingu um áhugaverðan stað sem var Hekla handverkshús, við fengum að kíkja 
þar inn og skoða mjög áhugavert handverk frá fólki í sveitafélaginu okkar.  Þar ber fyrst 
að nefna tauma og fleira frá honum Geira sem við kynntumst á Lundi og sáum hann búa 
til þar.   
Á Lundi var mjög vel tekið á móti okkur.  Þar kynntust börnin mörgum skemmtilegum 
íbúum og starfsmönnum, þar má helst nefna Önnu sem spilaði alltaf undir á píanó þegar 
við sungum í matsalnum, Geira sem við hittum í handavinnunni og var að spinna og 
vinna ull og svo hann Diego sem er sjúkraþjálfari.  Hann er frá Spáni og urðu börnin 
mjög spennt fyrir því að hitta hann og læra spænsk orð.  Hann tók þau í hópleikfimi með 
íbúunum og hélt tónleika fyrir okkur í sjúkraþjálfunaraðstöðunni þar sem hann spilaði á 
fiðlu.  Einhverjir af krökkunum áttu ömmu og afa á Lundi, sem voru ýmist starfsmenn 
eða íbúar og það var alltaf tilhlökkunarefni að hitta þau. 
Upplifun okkar kennaranna er mjög jákvæð.  Hver ferð varð jákvæð upplifun fyrir okkur 
og börnin, þau stóðu sig mjög vel og við kennararnir vorum svo stoltar og montnar af 
hópnum okkar, þau fengu mikið hrós frá starfsmönnum og íbúum á Lundi.  Það var 
gaman að verða svona sýnileg í samfélaginu og var hegðun barnanna leikskólanum til 
sóma.  Vinnan sem við höfum verið að vinna með börnunum á leikskólanum í vetur var 
þarna að skila sér út í daglegt líf.   Upplifanir barnanna urðu margar og einnig nýjar fyrir 
þeim eins og t.d. ullarvinnslan sem þau sáu hjá Geira þar sem hann var að lyppa og 
spinna ull og einnig var svar hans við því hversu gamall hann væri mjög merkilegt.  
Hann svaraði því til að hann hefði fæðst á þriðjudegi í átjándu viku sumars árið sem 
Katla gaus. Eftir smá krókaleiðum var komist að þeirri niðurstöðu að dagsetningin væri 
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20.08.1918.   Rólegheitin á staðnum voru mjög notaleg og jákvæð upplifun fyrir hópinn 
og öll jákvæða athyglin sem þau fengu var af hinu góða.  Börnin nutu samvistanna við 
íbúana og starfsfólkið, dýrin vöktu áhuga hjá þeim og eins grænmetisræktunin sem við 
fengum að bragða á.   
Það sem okkur finnst standa upp úr sem kennarar er að við fengum að víkka 
sjóndeildarhringinn okkar, kynnast frábæru fólki og eiga góð og uppbyggileg samskipti 
við það og innan hópsins.  Það var líka svo góð tilfinning að finna til stolts og gleði yfir 
duglegum og flottum krökkum sem við fengum að fylgja í þessar ævintýralegu ferðir. 
 
Rósa Hlín Óskarsdóttir 
Eyrún Ósk Sigurðardóttir 
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Viðtöl við bláa hóp vegna Lundaferða des. 2011 

 
Edda Siv 
 
Hvað lærðir þú á Lundi? 
Edda Siv: Man ekki... Bannað að hlaupa 
 
Hvað fannst þér skemmtilegt að gera á Lundi? 
Edda Siv: Að puttaprjóna 
 
Fannst þér eitthvað leiðinlegt á Lundi? 
Edda Siv: Ekkert 
 
Kynntist þú einhverjum á Lundi? 
Edda Siv: Já... Geira... og Önnu ... man ekki meira 
 
Hvernig fannst þér þú standa þig í Lundarferðunum? 
Edda Siv: Vel 
 
 
 
Halla Þuríður 
 
Hvað lærðir þú á Lundi? 
Halla Þuríður: Bannað að hlaupa, sitja fallega, leika sér fallega með dótið.... segja 
fyrirgefðu ef maður meiðir einhvern 
 
Hvað fannst þér skemmtilegt að gera á Lundi? 
Halla Þuríður: Leika... og fara í hvíld og borða 
 
Var þetta góður matur?  
Halla Þuríður: Já 
 
Fannst þér eitthvað leiðinlegt á Lundi? 
Halla Þuríður: Að gá hver væri elstur 
 
Kynntist þú einhverjum á Lundi? 
Halla Þuríður: Já... þeirri sem var að spila á píanóið 
 
Hvernig fannst þér þú standa þig í Lundarferðunum? 
Halla Þuríður: Vel 
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Hvernig veistu það? 
Halla Þuríður: Út af því ég var ekki að hlaupa 
 
 
 
 
 
 
Jakob Ingi 
 
Hvað lærðir þú á Lundi? 
Jakob Ingi: Syngja lög 
 
Hvað fannst þér skemmtilegt að gera á Lundi? 
Jakob Ingi: Leika...með dótið 
 
Fannst þér eitthvað leiðinlegt á Lundi? 
Jakob Ingi: Nei 
 
Kynntist þú einhverjum á Lundi? 
Jakob Ingi: Áður en ég fór á Lund var ég búin að kynnast einni...ein af gömlu konunum, 
ég veit ekki hvað hún heitir (Jóna)... Ég á frænda á Lundi 
Hittir þú hann?  Nei ég man ekki hvað hann heitir 
Kynntist þú einhverjum fleirum? 
Jakob Ingi: Geira 
 
Hvernig fannst þér þú standa þig í Lundarferðunum? 
Jakob Ingi: Vel 
 
Hvernig veistu það? 
Jakob Ingi: Bara af því ... ég stóð mig vel á Lundi 
 
 
 
Jónína: 
 
Hvað lærðir þú á Lundi? 
Jónína: Vera góð, borða fallega, ekki leika með matinn 
 
Hvað fannst þér skemmtilegt að gera á Lundi? 
Jónína: Að sjá fiskana 
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Fannst þér eitthvað leiðinlegt á Lundi? 
Jónína: Nei 
 
Kynntist þú einhverjum á Lundi? 
Jónína: Nei 
 
Hvernig fannst þér þú standa þig í Lundarferðunum? 
Jónína: Yppir öxlum... dugleg 
 
Hvernig veistu það? 
Jónína: yppir öxlum 
Sagði einhver við þig að þú værir dugleg? 
Jónína: Já 
 
 
 
Benjamín Rökkvi: 
 
Hvað lærðir þú á Lundi? 
Benjamín Rökkvi: Að hlusta.. og labba... og líka hérna að passa hendur 
 
Hvað fannst þér skemmtilegt að gera á Lundi? 
Benjamín Rökkvi: Að syngja 
Með hverjum varstu að syngja? 
Benjamín Rökkvi: Með leikskólanum, bláa hóp 
 
 
Fannst þér eitthvað leiðinlegt á Lundi? 
Benjamín Rökkvi: Já mér fannst tvennt leiðinlegt, að elsta konan er dáin og líka pabbi 
bláa blue, æ hvað heitir hann aftur græni fuglinn, stelpan 
Páfagaukurinn? 
Benjamín Rökkvi: Já pabbi páfagauksins er dáinn, en það voru foreldrar eins fugls 
 
Kynntist þú einhverjum á Lundi? 
Benjamín Rökkvi: EEE ég þekki einhverja á Lundi 
Hverja þekkirðu? 
Benjamín Rökkvi: Ömmu, Helgu, Kristínu 
Kynntist þú einhverjum nýjum? 
Benjamín Rökkvi: Já ömmu hans Kristins 
 
Hvernig fannst þér þú standa þig í Lundarferðunum? 
Benjamín Rökkvi:Vel 
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Hvernig veistu það? 
Benjamín Rökkvi: Af því ég sá það 
 
Viltu segja mér eitthvað meira frá Lundarferðunum? 
Benjamín Rökkvi: Eitt í viðbót... Sko mér fannst leiðinlegt að ganga og ganga og 
ganga... á Lund 
 
 
Vakaris 
 
Hvað lærðir þú á Lundi? 
Vakaris:Passa hendur, sitja fallega og líka passa fætur, bíða eftir kennaranum og líka 
hérna bíða hvernig við förum heim og líka hlusta á kennarann og líka leiða krakka 
 
Hvað fannst þér skemmtilegt að gera á Lundi? 
Vakaris: Ö hérna ... lita, perla og líka púsla... ég veit ekki um fleira 
 
Fannst þér eitthvað leiðinlegt á Lundi? 
Vakaris:Nei skemmtilegt 
 
Kynntist þú einhverjum á Lundi? 
Vakaris:já 
 Hverum? 
Vakaris: Ég veit ekki ... æfingar... 
Diegó? 
Vakaris: Já 
 
Hvernig fannst þér þú standa þig í Lundarferðunum? 
Vakaris: Flott 
 
Hvernig veistu það? 
Vakaris: ég bara veit ekki 
Var einhver sem sagði þér að þú hefðir verið duglegur? 
Vakaris: Já 
 
Viltu segja mér eitthvað fleira frá Lundarferðunum? 
Vakaris: Ég veit ekki fleira sem ég get sagt 
 
Ari Rafn 
 
Hvað lærðir þú á Lundi? 
Ari Rafn:  Sitja fallega, ekki hlaupa,  ekki stríða, lesa bók og ég man ekki hvað meira. 
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Hvað fannst þér skemmtilegt að gera á Lundi? 
Ari Rafn: Að borða. Spilin voru líka skemmtileg og að lita 
 
Hvar sast þú þegar þú varst að borða? 
Ari Rafn:  Hjá afa. 
 
Fannst þér eitthvað leiðinlegt á Lundi? 
Ari Rafn: ekki dótið skemmtilegt 
 
Kynntist þú einhverjum á Lundi? 
Ari Rafn: Ömmu hans Kristins Viðars, hún spilaði á píanó 
 
Hvernig fannst þér þú standa þig í Lundarferðunum? 
Ari Rafn: Ég stóð mig vel 
 
Viltu segja okkur eitthvað fleira frá Lundarferðunum 
Ari Rafn: Við fórum með skólabíl, það var skemmtilegt 
 
 
 
Kristinn Viðar 
 
Hvað lærðir þú á Lundi? 
Kristinn Viðar: Ekki hlaupa og ekki hafa læti. Hjálpa gamla fólkinu 
 
Hvað fannst þér skemmtilegt að gera á Lundi? 
Kristinn Viðar: Að syngja með ömmu Önnu og leika 
 
Fannst þér eitthvað leiðinlegt á Lundi? 
Kristinn Viðar: Nei 
 
Kynntist þú einhverjum á Lundi? 
Kristinn Viðar: Já hann er í handavinnunnunni 
 
Hvernig fannst þér þú standa þig í Lundarferðunum? 
Kristinn Viðar:Vel 
 
Hvernig veistu það? 
Kristinn Viðar: Út af við vorum ekki óþekk 
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Blái hópur-myndir 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heimsókn í Áhaldahúsið   Börnin fá kynningu á Blátunnunni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kærkomin hvíld á Lundi      Börnin í hópleikfimi með heimilisfólki á Lundi 
 
 

 
 
 
 
 
Geiri frá Minni-Völlum býr til ýmsa hluti úr 
hrossahárum og ull eftir kúnstarinnar reglum 
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Greinargerð um heimsóknir leikskólanemenda á dvalarheimilið Lund 

Græni hópur 3. –24 . nóvember 2011 (börn fædd 2006) 

 
 

Þróunarverkefnið  “Lundaferðir” er tengt grænafánaverkefninu okkar og getum við tengt 
það beint við átthagana sem er okkar aðalþema. Lundarferðunum er ætlað að virkja 
börn og starfsfólk enn betur í að sýna umhyggju, kærleik og mannleg samskipti.  
 
Strax í upphafi verkefnisins gerðum við okkur grein fyrir því að það var ansi mikið hægt 
að vinna með átthagana. Við ákváðum að nýta gönguferðirnar á Lund til þess. Auk þess 
notuðum við ART tíma sem börnin áttu daginn eftir til upprifjunar á því sem var gert 
daginn áður. Börnin höfðu fengið fræðslu um nærumhverfi sitt á umhverfisnefndarfundi 
og voru því vel meðvituð um hvað væri í vændum í gönguferðunum. Fyrsta ferðin á 
Lund fór í að átta okkur á aðstæðum, kynnast heimilisfólki, skoða starfsemi í húsinu eins 
og t.d. handavinnu. Við komumst einnig að því að á Lundi bjó kona að nafni Halldóra, 
hún var elsti íbúinn þar, 101 árs. Það voru miklar vangaveltur um hvaða ár hún hafi 
fæðst, hvernig maður geti orðið svona gamall osfrv. Ákveðið var að við fengjum að hitta 
hana Halldóru næst þegar við færum á Lund. Á stöðufundi daginn eftir gátu börnin tjáð 
sig um upplifun sína á Lundi og ákveðið var að við mundum skoða umhverfið okkar 
betur í næstu ferð. Við ákváðum að gera hugarkort til að sjá hvað við vitum um bæinn 
okkar og hvað okkur langar að vita meira og hvernig geta átthaganir okkar hjálpa okkur 
með það. Það komu fullt að hugmyndum um hvað er hægt að skoða betur og hvernig. 
Ákveðið var að fara á skrifstofu Rangárþings ytra og skoða gamlar myndir og kort af 
Hellu. Einnig var ákveðið að taka viðtal við íbúa á Lundi til að fá meira upplýsingar um 
hvernig lífið var í gamla daga. Við ræddum um hvernig væri heppilegast að hafa viðtölin. 
Það var vel tekið á móti börnunum þegar þau tóku viðtölin og við vorum mjög heppin að 
fá heyra fleiri sögur um bærinn okkar og íbúa.  
Í næstu ferð fengum við að hitta hana Halldóru. Börnin sungu fyrir hana og teiknuðu 
myndir. Það var áhugavert fyrir okkur kennarana að fylgjast með hvernig börnin 
umgengust heimilisfólkið á Lundi og öfugt. Snerting var gamla fólkinu greinilega mjög 
mikilvæg því ítrekað var verið að klappa á mjúkar kinnar barnanna og skoða litlu 
hendurnar. Fyrst um sinn voru börnin feimin við þetta en svo var eins og ekkert væri 
eðlilegra. Börnin voru líka dugleg að hjálpa starfsfólki á Lundi við að sækja fólk inn á 
herbergi og keyra um í hjólastólum. Á Lundi býr gamall maður sem heitir Geiri. Hann býr 
til tauma og hnappheldur úr hrossahárum og ull. Allt er þetta gert eftir kúnstarinnar 
reglum og fannst börnunum mjög áhugavert að fá að fylgjast með þessu. Það er 
mikilvægt fyrir komandi kynslóðir að kynnast því hvernig hlutirnir voru gerðir hér áður og 
var þetta kjörið tækifæri til þess. Stuttu eftir Lundarferðirnar okkar lést hún Halldóra. 
Auðvitað fannst okkur öllum það mjög leiðinlegt en kennarar sáu þar tækifæri til að fjalla 
um dauðann og hvernig við bregðumst við honum. Í góðu næði fengu börnin að skoða 
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myndir af Halldóru frá heimsóknum okkar, við rifjuðum upp hvað það var gaman að 
syngja fyrir hana og hvað hún var falleg og fín. Umræður um hvað gerist eftir dauðann 
urðu mjög athyglisverðar og höfðu börnin greinilega ýmsar kenningar um það efni. 
Ekkert var þó neikvætt. Kennari ákvað að leyfa börnunum að teikna myndir af Halldóru 
og voru þær mjög fjölbreyttar. Sum börnin teiknuðu mynd af henni þar sem hún var lítil 
stelpa úti að leika sér á meðan önnur teiknuðu mynd af henni í hjólastólnum. Upplifun 
þeirra á þessu sérstaka efni var jákvæð og opin og þau hikuðu ekki við að spyrja um 
það sem þeim lá á hjarta og kennarar svöruðu jafnframt eftir bestu getu. 
Í gönguferðum okkar á Lund skoðuðum við gamla sláturhúsið , Hellubíó, pósthúsið og 
búðina svo dæmi séu tekin. Kennarar ákváðu að reyna að finna myndir af þessum 
húsum eins og þau litu út í gamla daga. Það tókst mjög vel og fannst börnunum gaman 
að sjá hvaða breytingar hafa orðið á þorpinu okkar. Umræður um umgengni við 
náttúruna voru ofarlega á baugi í gönguferðunum og höfðum við oftast ruslapoka 
meðferðis til að týna í hann rusl. Í einni gönguferðinni tóku börnin eftir því að það var 
búið að mála á styttu sem við gengum alltaf framhjá á hverjum degi. Börnunum varð 
mjög um þetta skemmdarverk og vildu ólm þrífa styttuna. Það var auðvitað gert og allir 
hjálpuðust að. Við kennararnir teljum að börnin hafi lært heilmikið um umgengni við 
umhverfið sem við búum í og að við viljum hafa fallegt í kringum okkur. Við fengum 
einnig til liðs við okkur  íbúa úr bænum, þau Unni og Braga, sem eru sérlega fróð um 
sögu bæjarins. Við fórum í gönguferð með þeim einn morguninn og þau sögðu 
börnunum sögur af bæjarlífinu. Unnur gat sagt okkur frá því þegar gamla kaupfélagið 
brann árið 1953, þá var hún að vinna þar. Eftir brunann var reist nýtt kaupfélag sem nú 
er nýtt sem íbúðarhúsnæði. Bragi sagði okkur söguna um Áakallinn, sem er gömul 
munnmælasaga, hann á að hafa búið í Rangánni og hrætt þá sem komu auga á hann. 
Þessi saga hefur gengið kynslóð fram að kynslóð og er tilgangurinn sennilega sá að 
hræða börn frá því að vera að leika sér nálægt ánni. Okkur kennurunum fannst þetta 
ekki síður skemmtilegt en börnunum því við fræddumst sjálfar heilmikið um sögu 
þorpsins.   
 
Að lokum: 
Við erum mjög ánægðar með okkar hluta af þessu stóra verkefni. Við sjálfar og börnin 
líka lærðum heilmikið um sögu og menningu bæjarins og höfum áhuga á að læra enn 
meira. Sú þekking sem börnin fengu í þessum ferðum á vonandi eftir að fylgja þeim 
áfram í lífinu. Við teljum að allir hafi haft gott og gaman af heimsóknunum á Lund, hvort 
sem það var að umgangast eldra fólk, sýna umhyggju eða læra um gamalt handverk.  

 

Sigdís Oddsdóttir og Inese Kuciere
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Græni hópur-myndir 

 
 

Börnin í græna hóp sendu 
bréf til foreldra sinna með 
pósti. Þau fengu fræðslu um 
hvað verður um bréfin á 
pósthúsinu, í hvaða hólf þau 
fara og meira segja í hvaða 
bakka bréfið fer ef maður 
ætlar að senda það til 
Afríku!!!! Já það er sko hægt 
að senda póst til Afríku frá 
pósthúsinu á Hellu. Þetta 
fannst börnunum mjög 
merkilegt. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Sungið með ömmu Önnu á 
Lundi. Það var alltaf fastur 
liður að syngja með henni 
Önnu áður en við borðuðum 
hádegismat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.leikskolinn.is/heklukot/megin.php?vsnid=10&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3720212611136260&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=9&mynd_man=11&mynd_ar=2011&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=30&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+
http://www.leikskolinn.is/heklukot/megin.php?vsnid=10&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3720212611136260&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=9&mynd_man=11&mynd_ar=2011&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=40&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+
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haustlaukar settir niður í garðinum hjá 
Lundi. Við bíðum spennt til vorsins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Börnin fylgjast með Geira á meðan 
hann gerir taum úr hrossahárum. Á 
meðan eru þau sjálf að þæfa ull sem 
nota á í jólaskraut. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leikskolinn.is/heklukot/megin.php?vsnid=10&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3720212611136260&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=9&mynd_man=11&mynd_ar=2011&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=60&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+
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Ingólfur þrifinn. Börnin 
komu auga á að einhver 
hafði málað á styttuna af 
Ingólfi Jónssyni. Þetta þótti 
auðvitað hið versta mál 
enda er ljótt að ganga 
svona um. Það var því 
ekkert annað í stöðunni en 
að koma með tuskur og 
sápuvatn og þrífa hann 
Ingólf. Allir duglegir að 
bíða eftir að fá að taka þátt 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Hún Halldóra okkar náði 
þeim merka áfanga í lífinu 
að verða 101 árs!!! Hún 
var falleg og fín og átti 
ótrúlega fallegt sjal og 
vettlinga því henni var 
stundum kalt á höndunum 
eins og gerist oft hjá eldra 
fólki  Við erum þakklát 
fyrir að hafa fengið að hitta 
Halldóru 
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Greinargerð um heimsóknir leikskólanemenda á dvalarheimilið Lund 

Rauði hópur 6. – 27. janúar 2012 

 

 
Framhald verkefni “Lundarferðir”. Tveir hópstjórar og sjö drengir eru í rauða hóp. Fyrsta 
ferðin fór í að kynnast fólki og nýju umhverfi. Hjúkrunarfræðingur á Lundi tók á móti 
okkur og fræddi okkur um starfsemina, hún sagði frá mikilvægi umhyggju og 
umönnunnar. Við ræddum almennar reglur sem við þurftum að fylgja á Lundi og af 
hverju við þyrftum að fylgja þessum reglum.  Við gerðum okkur grein fyrir að á 
leikskólanum er verið að hugsa um börnin en á Lundi er verið að hugsa um gamalt fólk 
og veikt fólk. Við ræddum um kærleikann og hvernig við gætum sýnt hann, með því á 
hlusta á þau sem eru að tala við okkur, svara, nota snertingu, hjálpa og bera virðingu 
fyrir getu hvers og eins. Við notuðum gönguferðirnar til að fræðast um þorpið okkar. Við 
fengum að upplifa íslenska vetrar veðráttu, snjór, frost, rok og rigningu og einn daginn 
fengum við far í mikilli hálku sem var mikil upplifun fyrir strákana. Einnig notuðum við 
ferðirnar til að tína rusl og spjalla um flokkun og endurnýtingu þess. Börnunum fannst 
gaman að komast í nýtt umhverfi og kynnast nýju fólki, sýna umhyggju, tillitsemi og 
hjálpsemi. Við sungum íslensk vetralög við undirtektir fólksins á Lundi. Fólkið og börnin 
upplifðu gleði með söngnum. Strákarnir tóku þátt í fimleikum með gamla fólkinu og tóku 
tillit til hreyfigetu þeirra og fóru mjög varlega. Við fórum og skoðuðum handavinnustofu 
og þar hittum við hann Geira sem er 94 ára. Hann var að lyppa, þæfa, spinna og búa til 
þráð úr ull, úr þessu býr hann svo til tauma úr ull og hrosshárum. Við ræddum hversu 
hress hann væri miðað við aldur. Þannig fræddumst við um hvernig var unnið með 
þennan efnivið í gamla daga. Strákarnir sýndu þakklæti sitt með því að færa þeim gjöf 
sem þeir bjuggu til sjálfir. Það sem við kennararnir lærðum af þessu verkefni er að 
mikilvægt er að kynna vel fyrir börnunum hvað við erum að fara gera, hafa skýrar reglur, 
tala um það sem er að gerast svo að þau upplifi sig örugg á nýjum stað og geti 
umgengist fólkið. Okkur fannst skemmtilegt að fylgjast með breytingum hjá strákunum, 
frá því að vera feimnir og hlédrægir í að verða opnir og frjálslegir. Við upplifðum að 
börnin hafi lært mikið um þorpið sitt og hvernig beri að umgangast annað fólk með 
virðingu. Börnunum fannst gaman að þessu verkefni og eru oft að tala um það í 
leikskólanum. 
Við sem kennarar erum þakklátar fyrir þetta tækifæri og erum hlynntar því að leikskólinn 
taki þátt í svona samfélagsverkefnum.          
 
Hér fyrir neðan eru nokkrar myndir af verkefninu. 
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Rauði hópur-myndir 

 

     

                Söngstund.                                      Strákarnir í rútunni.  

    

               Geiri að vinna.                                         Fimleikar.  

 

                   

                Vinna með dúk.                          Gjöfin afhent, gaman, gaman!!!! 
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Ýmsar myndir úr daglegu starfi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venni vinur og Slaufa     Gamlir litir endurunnir og búnir til nýir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venni vinur í grænmetisveislu                           Bragi segir okkur sögu um Áakallinn
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Fundur hjá umhverfisráði barna og kennara. 
Kennarar og börn gerðu hugtakakort til að átta 
sig betur á hvað hugtakið umhverfi þýðir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Líf og fjör í skólagörðunum. Við settum niður 
fjölbreytt grænmeti og vorum dugleg að vökva 
allt sumarið. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Stórglæsilegt handverk frá honum 
Geira á Lundi er til sölu í 
Handverkshúsinu. Einusinni var 
sláturhús þar sem Handverkshúsið er 
nú til húsa.  
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Ari Rafn með Lárusi afa sínum sem býr á 
Lundi. Tveir flottir saman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Hvað ungur nemur, gamall temur 
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Samanburðartilraunin okkar....lífrænn úrgangur í einni fötu og svo rusl sem börnin fundu 
í gönguferð í annarri fötu. Við skoðum alltaf hvernig innihaldið lítur út þegar við höldum 

fundi hjá umhverfisnefndinni. Það hefur breyst töluvert í lífrænu fötunni og gefur það 
tilefni til að ræða um hringrásir í náttúrunni. Ruslið í hinni fötunni hefur hinsvegar ekki 
mikið breyst og ræðum við þá um hvað verður um rusl sem sumir henda frá sér úti á 
götu. Af þessu tilefni hafa börnin orðið mjög meðvituð um að vilja hafa umhverfi sitt 

fallegt og eru dugleg að tína rusl í gönguferðum og á leikskólalóðinni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Við vorum dugleg að rækta sumarblóm og endurnýta fernur og skyrdósir í leiðinni. 
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Smáfuglunum gefnir afgangar af brauði  Fylgst með sauðburði á Helluvaði 
 

 
 

 
Börnin voru dugleg að reyta arfa í 
beðunum hjá leikskólanum.  Síðan voru 
settir niður haustlaukar og vökvað vel 
og vandlega á eftir  
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Handbók fyrir umhverfismennt í Heklukoti 



Greinargerð með umsókn um Grænfána  Leikskólinn Heklukot 

  Árið 2011-2012 

 57 

 Handbók fyrir umhverfismennt í Heklukoti 
Umhverfisnefnd starfar við skólann og skipuleggur og stýrir verkefninu. Í nefndinni sitja 
fulltrúar nemenda, kennara, ræstingafólks, umsjónarfólks, foreldra og stjórnenda 
skólans. Nefndin á að starfa samkvæmt lýðræðislegum leikreglum og nemendur eiga að 
hafa þar mikið vægi. Mikilvægt er að nefndin haldi reglulega fundi, þar séu skráðar 
fundargerðir og séð til þess að nemendum sé leiðbeint um hlutverk sitt sem fulltrúar 
samnemenda sinna við stjórnun skólans hvað umhverfisstefnu varðar. Þannig gegnir 
umhverfisnefndin mikilvægu hlutverki í kennslu í lýðræðislegum vinnubrögðum og 
lífsleikni. 
 
Vinnum með átthaga 

 Hella  

 Helluvað 

 Lundur 

 Áhaldahúsið 

 Handverkshúsið 

 Landgræðslan   

 Oddakirkja   

 Sögur úr Rangárþingi 
 

Endurvinnsla 

 matarafgangar fara í hænur eða svín 

 Flokkum, endurvinnum og skilum pappír 

 Nýtum verðlausan efnivið í sköpun 

 Kaffikorgur í blómabeð 

 Tilraun með moltugerð – hringrásir verkefni barna 

Ræktun 

 Skólagarðar 

 Sáning sumarblóm 

 Kartöflur 

 Gulrætur 

 Haustlaukar 

 Kál 
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Leikur og daglegt starf 
Umhverfismenntin á að flæða í gegnum allt starf leikskólans. Hlutverk kennarans er að 
vera góð fyrirmynd, grípa tækifæri og vera minnugir þess að leikurinn er námsleið í 
leikskóla. Þema-verkefnin og markmið verða að taka mið af aldri, áhuga og getu 
barnanna hverju sinni.  
Árstíðarskipulagið okkar - haust, vetur, vor og sumar. 

Haust 

 Pappírsgerð – Börn leikskólans – Umhverfisráð fær að auki fræðslu og upprifjun 

á fundum  

 Gróðursetning haustlaukar út í samfélaginu 

 Moltugerð – Umhverfisráð hefur tilraun setja ofan í fötu það sem fellur frá í 

eldhúsinu og kemur frá móður jörð. Hvað gerist ofan í fötunni?  

 Gönguferðir – Öll börn - umræður um náttúruna og umgengni við hana.  

 Gönguferðir – Að tína rusl, flokka og skila. 

 Nýta í myndlist náttúrulegan og endurnýtanlegan efnivið. 

Vetur 

 Nýtum okkur hugmyndir og fróðleik frá námsgagnastofnun um veturinn  

 Moltugerð tilraun Umhverfisráðs heldur áfram. Hvað er að gerast ofan í fötunni. 

Upplifun, umræður og fræðsla. 

 Gönguferðir – Öll börn - umræður um veturinn, náttúru og umgengni  

 Krummi og fuglarnir – Gefum fuglum matarafganga. Skoðum krumma og aðra 

fugla úti og á Fuglavefnum  

 Hænur – Öll börnin byrja á þema vinnu um hænur fyrir páska þar sem börnin 

fara með matarafganga í hænsnakofa. Fróðleikur um hænur á vef Íslensku 

húsdýrin. Skoða hringrás matur, afgangar, hænur, egg, ungar og hænsnaskítur. 

Hvernig má nýta þessar afurðir? 

 Sáning á fræjum inni í mars. Öll börn en Umhverfisráð fær vinnufund og fræðslu. 

Börnin sjá um að vökva. Skoða með börnunum vef Lífsferlar í náttúrunni um 

blómaplöntur  

http://wiki.khi.is/index.php/Moltuger%C3%B0
http://vefir.nams.is/snjor/index.html
http://sorpa.is/resources/Files/Ymis-skjol/jardgerdarbaekl_00041.pdf
http://wiki.khi.is/index.php/Moltuger%C3%B0
http://www1.nams.is/fuglar/
http://www1.nams.is/husdyr/animal.php?id=8
http://www1.nams.is/husdyr/animal.php?id=8
http://vefir.nams.is/lifsfer/blom1.html
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 Hver deild hefur gróðursett tré á lóð leikskólans til að fylgjast með og hugsa um 

á meðan þau dvelja í leikskólanum  

 Umhverfisráð flokkar, endurnýtir eða skilar á viðeigandi svæði eða gáma. 

 

 

Vor og sumar 

Umhverfisþema er frá apríl til október þar sem áhersla er á útivist, náttúru og umhverfi. 

Nýtum okkur Plöntuvefinn - fuglavefinn  - Greiningarlyklar um smádýr - 

Neðansjávarmyndir  

 Að fara út með plöntur sem börnin hafa sáð og koma þeim fyrir í beðum úti í 

samfélaginu eða pottum. Börnin fara líka heim með plöntur sem þau hafa sáð. 

 Hlúa að plöntum og gróðri á lóð leikskólans  

 Gönguferðir verða lengri – Öll börn - umræður um vorið, fuglana náttúru og 

umgengni. 

 Lamba og sveitaferð að Helluvaði.   

 Þema- Gróðursetning hjá öllum börnum. Eldri börnin geta dvalið lengur í úti  en 

yngri börnin í leikskólanum. Umhverfisráð fær fræðslu á fundum sem geta verið 

úti í náttúrunni. Nýtum okkur námsefni á vefi námsgagnastofnunar Heimurinn 

minn  

 Pappírsgerð úti þar sem börnin geta týnt blóm og gras til að skreyta og bæta út í 

pappírinn. 

 Að vera þátttakendur með sveitafélaginu að fegra bæinn í kring um Degi 

umhverfisins. 

 Flokka, endurnýta og skilar úrgangi í viðeigandi gáma sem fellur frá.   

Samverustundir 

Þar eru notaðar umræður, bækur, lestur og söngur sem tengist umhverfismennt s.s. 

veðurfari, árstíðum, jurtum, dýrum, heilsu og líðan. Nýtum okkur almanak Sorpu til að 

http://www1.nams.is/flora/
http://www1.nams.is/fuglar/
http://www1.nams.is/smadyr/index.php
http://nams.is/nedansjavar/
http://www.heimurinn.is/
http://www.heimurinn.is/
http://sorpa.is/resources/Files/Almanak/almanak_2012.pdf
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fylgjast með dögum og fróðleik á hverri deild. 

 

Listsköpun 

Unnið er með endurnýtanlegan efnivið og efnivið sem börnin finna úti í náttúrunni í 

listsköpun. Listsköpun getur bæði farið fram úti og inni. Börnin týna og finna efniviður 

eins og t.d. sand, blóm, trjágreinar og grjót sem þau nýta til listsköpunar. Í 

sandkassanum verða oft til listaverk og börnin hafa aðgang að krítum til að teikna úti á 

stétt. Pappírsgerð getur farið fram úti og inni. Inni á deildum hafa börnin aðganga að 

efnivið sem hvetur til listsköpunar. Inn í listsköpun fléttast tónlist og söngur þar sem 

textar tengjast t.d. árstíðunum, umhverfi og náttúru. 

 

 

Hreyfing  

Að börnin fari út á hverjum degi og upplifi náttúru, veðurfar og umhverfi í gegnum leik. 

Gönguferðir eru skipulagðar þar sem börnin fá góða hreyfingu og njóta þess að fara um 

og skoða. Börnin geta upplifað fjölbreytta hreyfingu með því að ganga, hlaupa, klifra og 

hoppa þar sem landslagið býður upp á móa og brekkur. Það er svo fátt betra en að 

setjast niður og slakað á eftir góðan sprett og njóta þess sem náttúran býður okkur upp 

á.     

 

Vettvangsferðir 

Farið er í gönguferðir allt árið um kring með börnin. Þar upplifum við árstíðirnar, náttúru, 

dýralíf, umhverfi og menningu okkar. Fylgjumst með breytingum í náttúrunni og nýtum 

náttúruefni til listsköpunar. Njótum, leikum og sköpum úti í náttúrunni. 

Í umhverfisþema er farið í gönguferðir þar sem við tínum rusl, flokkum og skilum. 

Dagur umhverfisins 25. apríl er alþjóðlegur dagur Umhverfisins. Í þeirri viku eru 

skipulögð verkefni úti fyrir börn og starfsfólk þar sem foreldrar eru hvattir til þátttöku og 

vera meðvitaður um náttúruvernd.  

http://www.umhverfisraduneyti.is/dagurumhverfisins
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Kennarar 

Mikilvægt er að kennarinn sé góð fyrirmynd og hafi það hugfast að svo læra börnin sem 

fyrir þeim er haft. Leggja á áherslu á lýðræðisleg vinnubrögð með því að tryggja þátttöku 

sem flestra og stuðla að sjálfbærni með því að nýta það sem við höfum vel og ganga vel 

um  

 

 Hlutverk þeirra er að: 

-stuðla að lýðræðislegum vinnubrögðum og tryggja þátttöku allra 

· tileinka sér umhverfisstefnu skólans og hugmyndafræði um verndun náttúrunnar 

· vera vakandi fyrir tækifærum til að efla átthagafræði og umhverfismennt hjá börnunum   

· læra að flokka og leiðbeina börnunum  

· fara vel með allar eigur leikskólans og ganga vel um 

· fara vel með pappír 

· nota ekki rafmagn að óþörfu  

· láta vatn ekki renna að óþörfu 

Að meta reglulega hvar við stöndum og hvert við stefnum í umhverfismennt. 

Kennarar nýti Árstíðarskipulagið í umhverfismennt - vetur, sumar, vor og haust. 

Vefslóðir sem við nýtum okkur 
Umhverfisstofnun 
Grænfáninn  
Landvernd  
Vistvernd 
Alviðra 
Sorpa 
Fenúr 
Námsgagnastofnun 
Fjaran og hafið 
Fuglavefurinn 
Greiningarlyklar um sádýr 
Heimurinn minn - leikir og fróðleikur  
Íslensku landspendýrin 

http://www.ust.is/
http://www.landvernd.is/graenfaninn/default.asp
http://www.landvernd.is/default.asp
http://www.landvernd.is/vistvernd/
http://www.landvernd.is/vistvernd/page3.asp?ID=1325
http://www.sorpa.is/
http://www.fenur.is/
http://www.namsgagnastofnun.is/
http://www1.nams.is/hafid/
http://www1.nams.is/fuglar/
http://www1.nams.is/smadyr/index.php
http://www.heimurinn.is/
http://www1.nams.is/landspendyr/index.php
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Íslensku húsdýrin 
Komdu og skoðaðu 
Lífsferlar í náttúrunni 
Neðansjávarmyndir 
Plöntuvefurinn 
Vetur 
Yrkjuvefurinn 
Vísindavefurinn 
Hafrannsóknarstofnun 
Landgræðslan 
Grænn lífsstíll 
Grænn apríl 
Rangárþing  ytra 
Rangárþing ytra – Aðalskipulag 2010-2022 
Hella 
Hekla 
Ytri Rangá 
Helluvað 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www1.nams.is/husdyr/
http://vefir.nams.is/komdu/index.htm
http://vefir.nams.is/lifsfer/index.html
http://nams.is/nedansjavar/
http://www1.nams.is/flora/
http://vefir.nams.is/snjor/index.html
http://www.yrkja.is/
http://visindavefur.hi.is/
http://www.hafro.is/
http://www.land.is/
http://www.ust.is/einstaklingar/graenn-lifsstill/
http://graennapril.is/
http://www.rangarthingytra.is/
http://www.rangarthingytra.is/Vefsidan/data/MediaArchive/PDF/Byggingarmal/adalskipulag/Samthykkt%20adalskipulag/Greinargerd_Rangytra.pdf
http://nat.is/travelguide/hella_ferdavisir.htm
http://is.wikipedia.org/wiki/Hekla
http://www.lax-a.is/islenska/island/stangveidi/laxveidi-full-thjonusta/ytri-ranga/
http://www.bondi.is/Pages/936
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FYLGD 

Komdu litli ljúfur, 
labbi, pabba stúfur, 
látum draumsins dúfur 
dvelja inni' um sinn, 
- heiður er himininn. 
Blærinn faðmar bæinn, 
býður út í daginn. 
Komdu, Kalli minn. 

Göngum upp með ánni, 
inn hjá mosaflánni, 
fram með gljúfragjánni, 
gegnum móans lyng, 
- heyrirðu hvað ég syng,-  
líkt og lambamóðir 
leiti' á fornar slóðir 
innst í hlíðahring. 

Hér bjó afi' og amma 
eins og pabbi' og mamma. 
Eina ævi skamma 
eignast hver um sig, 
- stundum þröngan stig. 
En þú átt að muna 
alla tilveruna 
að þetta land á þig. 

Göngum langar leiðir, 
landið faðminn breiðir. 
Allar götur greiðir 
gamla landið mitt, 
sýnir hjarta sitt. 
Mundu, mömmu ljúfur, 
mundu, pabba stúfur, 
að þetta er landið þitt 
 
Texti: Guðmundur Böðvarsson 
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Lokaorð: 

 
Að taka þá ákvörðun að leikskóli ætli að reyna að fá Grænfánann er meira en að segja 
það. Þetta er stór ákvörðun og verða allir sem að leikskólanum koma að vera meðvitaðir 
um hvað felst í henni. Þetta er engu að síður góð ákvörðun sem hefur gert okkur, börn, 
starfsfólk og foreldra meðvitaðri um umhverfi okkar og náttúru. Verkefnið okkar hefur 
sannarlega smitað út frá sér, bæði til ættingja barnanna og til nærsamfélagsins. Svona 
stórt verkefni krefst þess að haldið sé vel utan um það, alltaf og alla daga.  
Við höfum öll lært og notið þess að vera þátttakendur í þessu verkefni í gegn um leik og 
starf. 

 

Fyrir hönd starfsfólks og barna í Heklukoti 

 

Sigríður Birna Birgisdóttir 

Sigdís Oddsdóttir 

 


