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Inngangur
Árið 2013 flaggaði leikskólinn Drafnarsteinn á báðum starfsstöðum Grænfánanum. Í
starfsstöðinni Drafnarborg var flaggað í annað sinn en í starfsstöðinni Dvergasteini í
það fyrsta. Frá þeim tíma höfum við lagt mest í það að komast á sama stað, þ.e. að
leikskólinn geti talið sig vera á sama stað í umhverfismenntinni. Teljum við að á
þessum tíma hafi okkur tekist það.
Notast hefur verið við umhverfisáttmálann, markmið og leiðir. Umhverfislagið okkar
er enn notað. Vatnið var tekið inn um leið og sameining skólanna varð að veruleika
og hefur því sú fræðsla alltaf fylgt með markmiðum umhverfissáttmálans.
Þessi tvö ár hafa því einkennst af því að viðhalda því sem gott er í Drafnarborg og
koma Dvergasteini á sama stað. Það gekk vel og í raun vonum framar, en sumt tók
sinn tíma, eins og að fá moltutunnu í Dvergastein og endurvinnslutunnu með
sorptunnunum á þá stafsstöð.

1. Umhverfisnefndir
Umhverfisnefndir eru starfandi á báðum stöðum, sem samsettar eru af einum
fulltrúa starfsmanna frá hverri deild leikskólans ásamt aðstoðarleikskólastjóra,
sem einnig er umhverfisstjóri beggja staða, elstu börnum leikskólans og
fulltrúum foreldra. Hússtjórar eru á hvorri starfsstöð fyrir sig sem hefur yfirsýn
yfir vinnuna.
Í Drafnarborg voru ásamt aðstoðarleikskólastjóra,tveir fulltrúar starfsmanna og
elsti árgangur barnanna og fulltrúi foreldra.
Í Dvergasteini voru ásamt aðstoðarleikskólastjóra, fjórir fulltrúar starfsmanna,
elsti árgangur barnanna og fulltrúar foreldra.
Einnig komu báðir matráðar að þessari vinnu og eru eldhúsin virkir
þátttakendur.
Nefndirnar hafa hist öðru hvoru, bæði með starfsmönnum eingöngu og öllum
fulltrúum.
Á fundum er farið yfir stöðuna, hvað við erum að gera, hvað við þurfum að
gera og hvernig okkur gengur.
Gerðar hafa verið fundagerðir um málin og eru þær sem fylgiskjöl hér með.

1. Mat á stöðu á umhverfismálum
Farið hefur verið yfir umhverfisgátlista á báðum stöðum og var þá notast við
lista Landverndar fyrir skóla á grænni grein. Listar þessir voru unnir á
starfsmannafundum og af fulltrúum starfsmanna í umhverfisnefnd.
Margt kom fram í þessari vinnu og góðar umræður sköpuðust. Margir þættir,
sem við erum meðvituð um og annað, sem við gerum ómeðvitað. Við erum
umhverfisvænni nú en áður og höfum lært mikið í ferlinu.
Í matinu kom fram að margt af því, sem er á listanum hefur alltaf verið gert í
skólanum.

Sjá meðfylgjandi gátlista og athugasemdir þar um.

Börnin ákváðu að merkja flokkunartunnurnar

2. Áætlun um aðgerðir og markmið
Við héldum áfram að vinna að þeim markmiðum, sem voru. Fengum
moltutunnu og endurvinnslutunnu á Dvergastein en fyrir voru þessar tunnur á
Drafnarborg. Með því höfum við náð góðu samræmi milli starfsstöðva
skólans.
Á báðum stöðum eru umhverfisveggir inni á deildum, þar sem áhersluþættir
eru uppi við og hægt er að meta verkefnið reglulega. Endurvinnslutunnur og
molta eru einnig inni á deildum.
Umhverfisstundir eru reglulega í samverustundum og er þá rætt um þá vinnu
sem er í gangi hverju sinni.
Stefnt verður að því að vinna með átthagafræði í næsta verkefni, bæði innan
skólans og utan. Starfsmenn leikskólans fóru í ferð til Brigthon Í Englandi þar
sem starfsfólk kynnti sér útikennslu og umhverfisfræðslu.

3. Eftirlit og endurmat
Endurmat var gert í lok hvers skólaárs, bæði með starfsmönnum, foreldrum og
börnum.
Notast var við gátlista.
Settir voru fastir fundartímar umhverfisnefnda ásamt sameiginlegum fundi
fulltrúa foreldra, starfsmanna og barna. Hússtjórar sáu um að meta vinnuna
reglulega og fara yfir stöðuna með starfsfólki og börnum.
Halldóra Guðmundsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri, er verkefnastjóri þessa
verkefnis.
4. Námsefnisgerð og verkefni.
Öll börnin eru með í umhverfisumræðu á sinni deild, þá er rætt um
endurvinnslu og hvernig við umgöngumst umhverfi okkar. Börnin taka þátt í
að fara með moltuna og í endurvinnslutunnuna. Farnar eru ferðir í Sorpu.
Unnin hafa verið verkefni tengd vatni og fræðsla á sér stað. (sjá fundargerðir)

Sorpa heimsótt

Vinakakó - sumar, vetur, vor og haust

5. Að upplýsa og fá aðra með
Kynning á verkefninu hefur gengið vel og er það tilfinning okkar að það skili
sér heim með börnunum.
Foreldrar fá kynningu á verkefninu þegar barnið byrjar í skólanum og einnig
nýir starfsmenn. Á starfsdögum er farið yfir verkefnið og staðan tekin.
Á heimasíðunni er að finna grunnupplýsingar um verkefnið og er einnig rætt
um það í deildarfréttum.
Við leggjum upp úr því að kynna verkefnið vel , setja markvisst inn fréttir á
heimasíðu skólans og gera þann þátt um leið veglegan og sýnilegan. Við
stefnum að því að gera rafræna könnun til að sjá hvort verkefnið sé að skila
sér heim.

Umhverfisvinir

6. Umhverfissáttmálinn
Umhverfissáttmáli Drafnarborgar, sem gerður var í upphafi, er enn í fullu gildi
með viðeigandi breytingum.
1. Flokkun og endurvinnsla
2. Moltugerð
3. Minnka orkunotkun
4. Vekja áhuga á náttúrunni
5. Efla virðingu fyrir umhverfinu
Bætt var við einum flokk til viðbótar um vatnið. Börnunum er kennt að spara
vatnið og láta það ekki renna að óþörfu. Einnig er notkun sápu í lágmarki.
Markmið
Að gera börnin meðvituð um náttúruna og fjölbreytileika hennar.
Að börnin læri að elska og virða náttúru og umhverfi, og vekja með
þeim ábyrgðarkennd gagnvart umhverfinu.
Að minnka allan úrgang frá leiksólanum og endurvinna allt sem hægt
er.
Að flokka allt rusl sem möguleiki er á.
Að endurnýta það sem hægt er.
Að nýta lífrænan úrgang til moltugerðar.
Að gera starfsfólk og nemendur meðvitaða um mikilvægi endurvinnslu.
Spara rafmagn og vatn.
Að minnka notkun þvottaefna og sápu.
Hafa eigin matjurtagarð.
Leiðir
Allt er endurunnið sem möguleiki er á. Sérstök áhersla er lögð á
flokkun og nýtingu pappírs.
Allur úrgangur er flokkaður í endurvinnslutunnur.
Matarafgangar eru flokkaðir og það sem nýtanlegt er verður sett í
sérstaka tunnu til moltugerðar.
Allir eru vakandi og meðvitaðir um að ljós séu ekki kveikt ef þeirra er
ekki þörf. Börnin skiptast á að vera ljósastjórar og bera ábyrgð á að
slökkva þau ljós sem ekki þarf að nota.
Vatn er ekki látið renna að óþörfu og sápuefni ekki notuð meir en
nauðsynlegt er.
Farið er í ferðir og nánasta umhverfi nýtt til að fylgjast með náttúrunni
og árstíðarbundnum breytingum á henni,s.s.í Leynigarðinum og
Hólavallakirkjugarði. Bæði því smáa og stóra.
Efld er vitund fyrir umhverfinu og því að við þurfum að ganga vel um svo
aðrir geti notið þess með okkur og að við komum fram af virðingu við
allar lifandi verur því þeim getur líðið illa eins og okkur.

Ræktun á stjúpum
Gróðursetning
Kartöflur settar niður
og kartöflur teknar upp

Kartöflur settar niður
Kartöflur teknar upp

Fundargerðir umhverfisnefndar Dvergasteins 2013-2015
Umhverfisfundur 23.september 2013
Fyrsti fundur á nýju skólaári.
Á fundinum voru:
Doja (verkefnisstjóri) -Lilla ((Álfheimar) -Ásdís (eldhús) -Hanna (Trölladyngja) -Þórunn
(foreldri) -Hulda (Hulduhólar) -Þórunn frá Ljúflingsholti, fjarverandi. Öll börn fædd
2008 (skólahópur)
Börnin ræða hvað þau gera inni á deildum og af hverju.
Hvað gera þau:
láta vatnið ekki renna
ekki sturta oft niður
passa að slökkva ljós
endurvinna pappír
Af hverju:
við viljum eiga hreina vatnið, við viljum drekka það.
ekki alstaðar í heiminum hreint drykkjavatn
enurvinnum pappír til að passa trén
Börnunum gengur vel að flokka í samstarfi við Ásdísi. Þetta er í umsjón
umjónarmanns á Trölladyngju.
Hugmynd: Að börnin á Trölladyngju sýni börnunum á Álfheimum og Hulduhólum
"Græna hornið"
Við fáum bráðum moltutunnu!
Bráðum kemur Gerður (Landvernd) í heimsókn að meta hvort við súm tilbúin að fá
Grænfánann.
Við ræddum hvað verður um það sem við endurvinnum.
Plast: Flíspeysur
Pappír: Meiri pappír, t.d. klósettpappír.
Ál: Meira ál, ný eldhúsáhöld.
Umhvefisnefnd ákvað að hittanst einu sinni í mánuði.

Umhverfisfundur 15.janúar 2014
Mættir eru: Doja, Lilla, Hanna, Þórunn, Sammi, Ásdís -12 börn úr skólahóp
Þórunn, foreldri fjarverandi.
Hver er staðan?
Allir sammála um að vel gengur að flokka rusl og fara eð í Sorpu. Við erum dugleg
að taka til ruslið sem fýkur inn í garðinn okkar og setja í tunnurnar (í síðustu viku
fylltum við þrjá ruslapoka af drasli úr garðinum!).
Við erum á réttri leið og allir hafa umhvefið á bakvið eyrað þegar við hendum
rusli. Börnin eru mjög meðvituð um að lita báðum megin á
blöð. Niðurstaða: Gengur vel.
Getum við bætt okkur?
Við eum enn að bíða eftir moltutunnu! Börnin var sagt frá því og þau eru mjög
spennt að fá slíkt undratæki.
Næst á dagskrá:
Við ræddum um að fá Stjúpufræ hjá Ásdísi og sá þeim hér í Dvergasteini í
janúar. Það fannst öllum góð hugmynd. Ásdís ætlar að vera "yfirstjúpa" og hjálpa
okkur með þetta verkefni :)
Ákváðum fundi frá á sumar, þeir verða sem hér segir: fimmtudaginn 13.febrúar,
fimmtudagurinn 13.mars, fimmtudagurinn 10 apríl og loks 15.maí. Í júní ætlum við að
halda sameiginlegan umhvefisfund með umhverfisnefnd Drafnarborgar í
Leynigarðinum.
Næsti fundur verður fimmtudaginn 13. febrúar kl:9:00

Umhverfisfundur 13. febrúar 2014
Mættir: Doja, Hanna, Lilla, Sammi, Þórunn, Ásdís og 9 börn úr skólahóp.
fjarverandi: Þórunn foreldri og nokkur börn.

Hver er staðan?
Við erum byrjuð að rækta stjúpur og kímblöðin eru byrjuð að gægjast upp úr moldinni.
Trölladyngjubörnin skiptast á að koma inn í listaskóla með Ásdísi og vökva
stjúpurnar. Við kíktum á stjúpurnar og sáum að þær sem eru í boxi með plastloki eru
komnar lengra en þær í boxi með plastpoka.
Doja ræddi við Elínu Mjöll leikskólastjóra í gær um hvort eitthvað væri að frétta af
moltutunnunni og Elín sendi tölvupóst með fyrirspurn frá umhverfisnefnd til
borgarinnar. Vonandi fer tunnan að koma í hús :)
Trölladyngjubörn eru mjög dugleg að minna hvort annað á að slökkva ljós og skrúfa
fyrir vatn.

Við ræddum frétt sem einn nemandi kom með um veg sem á að leggja í hrauni. Um
fréttina spunnust miklar og flottar umræður og börnin höfðu miklar skoðanir.
Við töluðum um hvort börnin væru dugleg að flokka heima hjá sér og niðurstaðan var
góð.
Börnin á Trölladyngju fóru í Sorpu um daginn að ná sér í greinar til að nýta í malpoka
eins og strákurinn í Búkollu átti.
Börnin á Álfheimum eru dugleg að flokka og fara í Sorpu og sömuleiðis börnin á
Hulduhólum. Sorpa opnar á óheppilegum tíma fyrir Ljúflingsholt en þau reyna að fara
eins oft og þau geta.
Getum við bættt okkur?
Við töluðum um að nú er sólin farin að hækka á lofti og þá þurfa ljósin síður að vera
kveikt. Við ætlum að vera dugleg að muna eftir ljósunum í salnum og í fataklefa.
Næst á dagskrá:
Halda áfram að hlúa að Stjúpunum. Halda áfram að láta allt ganga svona vel.

Umhverfisfundur 20.mars 2014
Mættir: Skólahópur, Hanna, Sammi, Lilla, Doja, Ásdís, Þórunn (foreldri) og Þórunn
(ritari)
Hvernig gengur?
Gengur vel með ljósastjórann
Gengur vel með vatnið
Gengur vel með vatnið
Gengur mjög vel með endurvinnslu, komin ný tunna fyrir mjólkurfernur. Börnin eru
alveg með á hreinu hvað við erum að endurvinna. Þau eru mjög vakandi fyrir því
þegar vatn rennur eða ljós eru kveikt af óþörfu.
Ásdís sýndi okkur stjúpuræktunina. Það er svolítil breyting síðan við kíktum síðast en
samt enn bara kímblöð, engar stjúpur farnar að kíkja upp. Ásdís ætlar að gefa
blómunum næringu og athuga hvort það hjálpar.
Börnin sögðu okkur hvort það væru bláar, grænar og / eða svartar tunnur heima hjá
þeim.
Takk fyrir í dag.

Umhverfisfundur 30. maí 2014 -Matsfundur
Rætt var um:
Umhverfissáttmálann, mat á vetrinum, hvað við gerðum.
Flokkun og endurvinnsla, hvernig hefur gengið? Börnin voru sammála um að það hafi
gengið mjög vel og við fullorðna fólkið erum sammála.
Moltugerð, við erum viss um það að það gengi vel ef við hefðum tunnuna. Hvenær
ætli hún komi?
Hanna ætlar að vera dugleg ásamt börnunum í nefndinni í að vera í umhverfiseftirliti
þó þau erði ekki hér næsta vetur.
Minnka orkunotkun, hvernig? Þau vita að til dæmis rafmagn sé orka, og hana þurfi
að spara og gekk vel. Það gekk vel að spara rafmagn góð samvinna milli allra.
Bera virðingu fyrir umhverfinu. Hvað er það? Þau eru meðvituð um hvað er rusl í
umhverfinu. Passa blómin, ormana og allt sem nátturan gefur okkur.
Vatnið hvernig gengur það? Hvernig spörum við það? Vera fljótur að þvo sér t.d um
hendur.
Doja er mjög ánægð með veturinn. Stjúpuræktunin gengur sæmilega, við vonumst til
að við getum sett blómin niður fyrir sumarið.
Við buðum svo 2009 hópnum til okkar á fundinn og sögðum þeim frá stafi okkar og
afhentum þeim umhverfisnefndartitilinn.
Umhverfisfundur 02.03.2015
Moltutunna kynnt. Það verða tvær moltutunnur úti á bakvið ruslatunnurnar. Þá er
hægt að nota þær til skiptis og leyft annari að hvóla sig á meðan. Börnin spurð hvað
má setja í moltu. Þau virðast nokkuð meðvituð um hvað lífrænn úrgangur er :)
Græna tunnan - hvað má fara í hana? Umræður
Búa til grænt horn eða umhverfisvegg inná hverri deild.
Umhvefislagið sungið!
Umhverfisfundur 30.06.2015 -Matsfundur
Dagskrá:
1.Hvað erum við búin að gera í vetur?
2.Hvernig gekk okkur í því?
3.Bjóða ný börn velkomin í umhverfisnefnd.

1. Við flokkum ál, dósir, plast og pappír. Við berum virðinu fyrir öllum lífverum
jarðarinnar. Við virðum náttúruna og umhverfið. Við höfum æft okkur mikið í að nýta
blöðin þegar við erum að teikna. Við fengum moltutunnu!! Við pössum okkur að nota
ekki rafmagn sem við þurfum ekki, t.d. slökkva ljósin, taka tæki úr sambandi.
2. Þurfum að æfa okkur í að nýta blöðin enn betur þegar við erum að teikna. Við
þurfum að passa okkur á því að muna að skrúfa fyrir kranan þegar við erum búin að
þvo okkur. Annað gekk mjög vel.
3. Árgangur 2010 boðinn inn á fundinn, þau taka við í haust. Skólahópur segir þeim
hvað er gert á svona fundum.
Umhvefislagið sungið.
Á funinum eru allir í umhverfisnefnd.
Ritari: Anna Kolfinna
Fundarstjórn: Doja

Fundagerðir Umhverfisnefndar Drafnarborgar 2013-2015
Umhverfisfundur 21.september 2013
Fundargerð Umhverfisnefndar 21.septeber 2013
Fyrsti fundur skólaársins. Mættir: Doja, Erla, Anna, Fríða og öll börn fædd 2008.
Skella ætlar að vera umhverfiströll. Hún hefur áður verið í því hlutverki að þvælast um
Evrópu í Comeniusarverkefninu okkar sem lauk í vor og því vantar hana nýtt hlutverk.
Hengdur var upp borðinn fyrir Náttúruhornið sem börnin voru búin að mála.
Við töluðum um Gerði sem kemur á morgun í úttekt á Drafnarborg og um hvað Landverd
gerir.
Fórum yfir endurvinnslutunnurnar okkar.Fórum yfir rafmagnssparnað og vats- og
sápusparnað.Umhverfishópurinn ákvað að teikna fallegar myndir í Náttúruhornið okkar.

Umhvefisfundur 18.janúar 2014
Umhverfisnefnd -allir mættir
Farið yfir hvað við erum að gera og hvernig það hefur gengið. Umhvefishópur ánægður með
allt. Dagsetningar fyrir fundi vorannar ákveðnir og ákveðið að hafa sameiginlegan fund með
umhverfishóp Dvergasteins í júní með nesti og nýja skó. Ákveðið að fara sem fyst í
Sorpu. Þjónarnir taki mjólkurfernurnar um leið og Mollu.
Næstu fundir:14.bebrúar - 14.mars - 11.apríl - 16. maí.

Umhverfisfundur 14. mars 2014
Fundarmenn: Skólahópur, Doja, Erla, Kolbrún, Fríða og Jóda
Rætt var um hvenær við getum týnt ber af trjánum. Umræða um Sólber og fleiri tegundir
sem við getum týnt í Leynigarðinum.
Rætt um Sorpuferð, börnunum fannst mjög gaman að fara.
Fengum hrós hvað við erum dugleg að fara með mat handa Mollu (moltutunnu) og einnig í
grænu tunnuna. Við verðum að muna að setja sag og hræra í moltutunnunni.
Fríða gaf okkur nýrnarbaunir sem við prófuðum að gróðursetja, settum fyrst í vatn
Keypt voru fræ sem við að gróðursettum einnig í lok fundar. Stjúpufræ og basilikkufræ. Spennandi að fylgjast með því:)

Umhverfisfundur 28.maí 2014
Umhverfisfundur með skólahóp (2008), Doja, Erla, Anna Kristín, Kolbrún, Fríða og Jóda
(foreldri)

Farið yfir að í raun sé þetta síðasti fundur hjá þessari umhverfisnefnd.
Börnin íhuga hvað við höfum verið að gera í vetur, í hverju höfum við verið að standa okkur
vel?
Við erum dugleg að flokka ál, plast og pappír
Við erum dugleg í að setja í moltutunnuna Mollu
Ferðir í Sorpu
Moltugerð
Setjum hýði, skorpur, kaffikork í Mollu
Við þurfum að vera dugleg að hræra í Mollu, einu sinni á dag og fylgjast með að bæta við
sagi.
Við rifjuðum upp þegar við tæmdum Mollu síðasta sumar, að þávar allt orðið að mold.
Minnka orkunotkun
Við erum með ljósastjóra, sem passar að ljós séu ekki kveikt að óþörfu
Vekja áhuga á náttúrunni/Efla virðingu
Í umhvefisnefnd erum við dugleg að minna á.
Úti erum við mjög dugleg að passa umhvefið, trén, blóm, allt í lagi stundum að tína blóm, en
ekki þau í beðunum.
Við erum dugleg að passa dýrin, ormana í moldinni og flugur.
Vatn
Dugleg að spara vatnið
dugleg að fá litla sápu
ræddum hvað við erum heppin að hafa hreint vatn á Íslandi.
Við skoðuðum svo nýju bókina okkar, "Verum græn"
Skoðuðum svo það sem við gróðursettum síðast, fengum að smakka basilikku.
Síðast bjóðum við svo næsta hóp sem tekur við (börn fædd 2009) velkomin, en þau taka við
nefndarstörfunum í haust. - við fórum með þeim yfir það sem umhverfisnefnd gerir, eins og
að fara í Sorpu, setja niður kartöflur og halda umhverfisfundi.

September 2014
Pössum umhverfið, hvernig? Við pössum dýrin, ekki stíga á orma og kóngulær.
Ekki slíta blómin
Ekki slíta greinar eða laufblöð
Ljósastjóri – Kveikir og slekkur ljós til að spara rafmagnið, til að það sé alltaf til rafmagna og
fer vel með umhverfið okkar
Setja niður kartöflur.
Molla (Moltutunna) Breytir hýði og kaffi í mold.
Flokka pappír, sem er gott fyrir umhverfið.
Förum út að taka upp kartöflur.

10.október 2014
Skólahópur er í umhverfisnefnd
Fríða (matráður) færði okkur poka með pappír, sem er flokkað og hennt í grænutunnu. Þá er
hægt að endurvinna hann, hvað er að endurvinna?
Þá er hægt að útbúa eitthvað nýtt úr því, þá fer það ekki á ruslahaugana. Muna að sækja
poka til Fríðu í grænu tunnu, þegar Molla er sótt.
Við erum dugleg að endurvinna. Hvað ná t.d umsjónarmenn í til Fríðu? Þau ná í Mollu til að
setja ávaxtahýði, kaffikorg í hana. Svo býr hún til mold. Það þarf að muna að hræra í Mollu
og setja í hana sag.
Grænfáninn minnir okkur á að við erum umhverfisvinir.
Skoðum umhvefisbókina.
Ljósastjóri
Pappírspési
Molla
Flokka
Kartöflur
Okkur langar að gera sjónrænan umhverfissáttmála á vegginn.

Mars 2015
Farið yfir flokkun. Myndir sem teknar voru af börnunum þegar þau voru að flokka.
Farið yfir hvernig við flokkum. Við erum búin að flokka það sem fór í pappírs-Pésa, sem fór í
grænutunnu, þegar búið var að fara yfir hvað var ekki hægt að nota meira í að skrifa og
teikna á.
Við náum í pokann til Fríðu og setjum í grænu tunnuna. Og í Sorpu.
Af hverju flokkum við?
Til að passa umhefið, minnka ruslið og að hægt sé að búa til eitthvað til úr plasti, pappír...
Ljósastjóri, slekkur ljós, sparar rafmagn, verum góð við umhvefið.
Enduðum fundinn á að kíkja inn á Hlíð (yngri deildin) til að skoða hvar þau erum með
umhvefishornið sitt.
Nýjar tunnur eru komnar á Hól.

Umhvefisfundur 30.06.2015. Matsfundur
Farið yfir umhvefismennt vetrarins með skólahóp og árgangi 2010 sem mun taka við keflinu í
umhvefisnefndinni í haust.
Börnin (elstu) sögðu þeim frá hvað við gerum í nefndinni og helstu störfum vetrarins.

Umhvefislagið
Við erum græn, græn eins og grasið
Í Drafnarsteini, við hugsum um umhvefið
Við pössum blómin
og gætum að ormum
Umhvefisvinir það erum við

