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Inngangur

Leikskólinn Drafnarsteinn er sex deilda leikskóli í vesturbæ Reykjavíkur. Hann er sameinaður
skóli Drafnarborgar og Dvergasteins með tvær starfsstöðvar. Árið 2015 flaggaði Drafnarborg í
þriðja sinn og Dvergasteinn í annað skiptið. Á báðum stöðum hefur gengið vel að viðhalda
þeirri vinnu sem hófst með fyrri verkefnum, þ.e. að flokka, vera með moltutunnu,
grænmetisgarð og sparalega með rafmagn og vatn. Áherslan á þessu tímabili voru
átthagarnir og segja má að það verkefni hafi þvælst aðeins fyrir okkur í byrjun en fundir urðu
ekki reglulegir og svolítið los kom á hópinn vegna óvæntra breytinga í starfsmannhópnum á
vorönn 2016. Á síðasta ári voru gerðar breytingar sem leiddu til þess að fundir urðu
reglulegir og vinnan markvissari, þegar allt kom til alls var þemað mjög skemmtilegt og
nærumhverfi skólans gerð góð skil. Mörg góð verkefni urðu til og samvinna milli elstu
deildanna og þeirra yngri jókst, hóparnir unnu mörg skemmtileg verkefni sem enduðu t.d.
með sýningu á Barnamenningarhátíð vorið 2017.

Umhverfisnefnd
Umhverfisnefnd skólans er skipuð öllum elstu börnum skólans, einum starfsmanni frá
hverri deild, matráði og tveimur foreldrum. Sú hefð hefur skapast að öll elstu börnin
taka þátt í fundum og því ekki kosið um nefndarmeðlimi, það fá allir að vera með. Hver
deild velur fulltrúa af sinni deild, matráðurinn er sjálfkjörinn og foreldrum er boðið að
vera með. Það sýndu margir foreldrar áhuga í byrjun en að lokum enduðu tvær mæður í
nefndinni. Fundir gengu ekki nógu vel fyrra árið og unnum við í tveimur hópum, en
seinna árið hagræddum við og sameinuðum hópana frá báðum starfsstöðum, breyttum
fundartíma og þá gekk allt betur.
Mat á stöðu umhverfismála
Tvisvar á ári metum við stöðu skólans í hinum ýmsu þáttum, m.a. í umhverfismálum. Við
gerum þetta á starfsdögum, deildarstjórafundum sem og með börnunum. Á þennan hátt
gefst öllum færi á að taka þátt í matinu.
Ákveðið var að taka átthagana fyrir næst, en rætt var sérstaklega um að halda því inni
sem hafði áunnist, þ.e.a.s. endurvinnsla, vatn, rafmagn og molta. Við fórum í náms-og
kynnisferð til Brighton, þar sem lögð var áhersla á að skoða útikennslu.
Elstu börnin tóku þátt í matinu með því að fara yfir og fylla út gátlistann sem fylgdi
átthagafræðinni ásamt því að taka þátt í umræðum.
Áætlun um aðgerðir og markmið
Markmið skólans í umhverfismálum eru eftirfarandi:
Markmið
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Að gera börnin meðvituð um náttúruna og fjölbreytileika hennar.
Að börnin læri að elska og virða náttúru og umhverfi og vekja með þeim
ábyrgðakennd gagnvart umhverfinu.
Að minnka allan úrgang frá leikskólanum og endurvinna allt sem hægt er.
Að flokka allt rusl sem möguleiki er á.
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.
Efld er vitund fyrir umhverfinu og því að við þurfum að ganga vel um, svo öllum
lifandi verum líði vel.
Við vorum sammála því að markmiðin sem við unnum að náðust, þ.e. að leggja áherslu á
átthagana.
Í upphafi tímabilsins héldum við fund með umhverfisnefndinni. Þessi fundur var án
barna og var hann hugsaður sem hugarflugsfundur, þar sem allir gátu komið með
hugmyndir að vinnu fyrir næstu tvö árin.
Markmiðin eru sýnileg á heimasíðu skólans og á umhverfisveggjum beggja starfsstöðva.
Farið er yfir markmiðin á starfsdegi að hausti á hverju ári og umræða um sérstök
markmið tekin upp á fleiri fundum ef þarf.
Í heildina hefur vel tekist til að framfylgja öllum markmiðum. Utanumhaldið er talsvert
þar sem við erum á tveimur starfsstöðvum og í þremur húsum, tvö eldhús. Í hvorri
starfsstöð fyrir sig er hússtjóri, þeirra verkefni er að hafa yfirumsjón yfir sinni stöð. Þeir
ásamt verkefnisstjóra mynda svo umsjónarnefnd, það fyrirkomulag hefur gefist vel.

Eftirlit og endurmat
Umhverfisnefndarfundir voru óreglulegir og fáir fyrra árið. Unnið var í verkefninu á
hverri deild fyrir sig og í samstarfi. Fundir voru teknir með börnunum í almennum
samverustundum inni á deild en engin skráning gerð á þeim fundum nema þá helst
teknar myndir. Á seinna árinu var þetta m.a. sett inn í dagskipulag deildanna sem varð til
þess að mun skipulagðara starf var unnið í umhverfismennt. Í átthagaþemanu var
áhersla á nærumhverfið og allar deildar voru með skipulagðar vettvangsferðir. Þrjár
elstu deildarnar unnu saman og skipulögðu ferðir og vinnu í kringum þær. Ferðirnar
voru skráðar og unnið úr þeim dagana á eftir. Þá komu oft upp hugmyndir um hvað
hópurinn gæti gert næst og hvernig við gætum unnið úr þeim.

Námsefnisgerð og tenging við aðalnámskrá
Öll börn leikskólans vinna í verkefnum Grænfánans.
Verkefnin sem snúa að Grænfánavinnunni eru án efa mjög tengd aðalnámskrá leikskóla.
Læsi , sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sköpun koma
öll við sögu.
Úr námskrá leikskólans: Lögð er áhersla á umhverfismennt í leikskólanum. Markmið þess
er að gera börnin læs á náttúru og umhverfi og þann fjölbreytileika sem þar býr. Börnin
læra um mikilvægi náttúrunnar, um leið viljum við vekja með þeim ábyrgðarkennd
gagnvart umhverfinu og að þau umgangist það af natni og virðingu. Þetta fléttast inn í leik
og starf leikskólans s.s. hópastarf, í vinnu okkar með Ótrúleg eru ævintýrin, í
samverustundum, í útivist og vettvangsferðum.
Unnið er árstíðarbundið þar sem fylgst er með þeim breytingum sem verða á náttúrunni
hverju sinni eins og gróðri og dýralífi. Starfið helgast af því að fylgjast með hringrás
náttúrunnar á hinum ýmsu tímum ársins.
Útivera er stór þáttur í okkar starfi, þar fá börnin tækifæri til að styrkja umhverfisvitund
sína, efla hreyfigetu og þor ásamt því að vera mikilvægur þáttur fyrir andlega og líkamlega
heilsu.

Að upplýsa og fá aðra með
Starfsmenn:
Á fyrsta starfsdegi vetrar fer verkefnisstjóri yfir markmið, leiðir, sáttmála og þau
verkefni sem þegar hafa verið unninn og þau sem framundan eru. Í byrjun fyrra ársins
var farið yfir þann nýja áhersluþátt sem ákveðin hafði verið og fengnar hugmyndir frá
hópnum. Á slíkum fundi á seinna árinu var það sama gert en með það að leiðarljósi að fá
hugmyndir hvað betur mætti fara og hvað þyrfti að gera til að bæta hluti. Málefni
Grænfánans hefur einnig verið á borði á deildarfundum.
Foreldar
Á heimasíðu skólans er sérstakur linkur fyrir Grænfánann, þar er fjallað um verkefnið
almennt, okkar verkefni, fyrri skýrslur, markmið, leiðir og fundargerðir. Á
myndasíðunni eru svo myndir frá starfinu. Á haustin er kynningarfundur fyrir foreldra
og starfið kynnt. Foreldrum er boðið að vera með í umhverfisnefndinni. Á tímabilinu
byrjuðu sex mæður sem tóku þátt í hugmyndavinnunni um átthagana en svo lágu
formlegir fundir niðri fyrra árið. Á seinna árinu tóku tvær mæður sæti í nefndinni.

Umhverfisfundur

Könnun
Hvernig komum við í
leikskólann?
Á bíl
Gangandi
Á hjóli
Í kerru

Á umhverfisvegg skólans voru skráningar og
myndir út frá verkefninu.

Garðurinn okkar - Nærsamfélagið –Stofnanir

Garðurinn okkar
Í görðum leikskólans er margt að gera, við erum með moltu, grænmetisgarð, svo er gaman að
hafa vinakakó, söngstundir, fylgjast með náttúrunni o.fl. Nýtt verkefni er að foreldrar taka sig
saman og koma að vori og hjálpa okkur að taka til í görðunum og eiga notalega stund saman og
ljúka degi með því að grilla.

Í vinakakó koma allir
saman á Drafnarborg og
hópar frá Dvergasteini.
Við kveikjum eld,
syngjum saman
umhverfis –og vinalög og
drekkum kakó

Við eigum tvo kartöflugarða, einn í
hvoru húsi.
Næstelsti hópurinn setur niður útsæði
að vori og taka þær svo upp sem elsti
hópur að hausti.

Allar deildir eiga sínar vikur þar sem þau tæma úr
sameiginlegu flokkunartunnunum okkar

Foreldar koma að vori til að taka til
í garðinum okkar. Það er gott
tækifæri til að leggja sitt af
mörkum og svo grilla allir saman í
lokin.

Margir skemmtilegir staðir, stofnanir og fyrirtæki eru í nærsamfélagi , en ákveðið var að starfa
markvisst með Myndlistaskóla Reykjavíkur, Borgarbókasafninu og Vesturbæjarskóla.
Myndlistaskóli Reykjavíkur
Næst elstu börn skólans sækja námskeið í Myndlistaskóla Reykjavíkur og því tilvalið að rannsaka þær
leiðir sem hægt er að fara þangað til og frá leikskólanum. Kennarar Myndlistaskólans tóku þátt í
þessu með okkur með umræðu og verkefnum. Hvað er að sjá í umhverfi okkar, veður, litir, áferð o.fl.

Borgarbókasafnið
Við unnum markvisst með Borgarbókasafninu, sóttum sögustundir, fengum lánaðar bækur, sungum á
degi íslenskrar tungu og héldum sýningu á Barnamenningarhátíðinni vorið 2017.

Lesið á bókasafninu. Sungið fyrir foreldra á Degi íslenskrar
tungu og sýningin Ótrúleg eru ævintýrin á
Barnamenningarhátíð.

Vesturbæjarskóli

Vesturbæjarskóli er sá skóli sem flest börnin frá leikskólanum fara í þegar þau hefja grunnskólanám.
Börnin fara í heimsóknir þangað og á frístundaheimili skólans. Því var kjörið tækifæri að setja þetta
samstarf inn í verkefnið okkar. Skoða umhverfi Vesturbæjarskóla og mismunandi leiðir á milli
staðana og hvað væri þar að finna.

Elstu börnin heimsækja Vesturbæjarskóla með það að markmiði að kynnast því
hvað grunnskóli er. Einnig koma nemendur úr 1.bekk í heimsókn til okkar, til
þess að rifja upp hvað við erum að gera í leikskóla.

Fleiri staðir og verkefni

Í Hólavallakirkjugarði eru ótrúlega margar trjátegundir og
fjölbreyttur gróður. Þar fylgist t.d. ein deild með einu tré
og hvernig það tekur breytingum eftir árstíðum. Tilvalið
er að tala um lífið og dauðann.

Höfnin er í námunda við
leikskólann og þangað er
tilvalið að fara til að fylgjast
með umferð skipa og horfa á
sjóinn.

Þau sem hafa enn stuttar fætur fara í
gönguferðir í nærumhverfi skólans og
er þar margt að finna. T.d. hafa tvær
deildir yngri barna myndaskráð
kisurnar í hverfinu.

Leynigarðurinn er lóð í eigu borgarinnar á
Brekkustíg. Í garðinn fara allir reglulega,
taka til, tína ber á haustin, leika sér og
halda samverur, fundi og söngstundir

Börnin gerðu tilraun þar sem þau ákváðu hvaða hluti væri spennandi að
grafa í jörðu að hausti og athuga síðan hvernig hluturinn væri að vori
þegar við myndum grafa hlutina upp. Útbúin voru lítil skilti til þess að
vita hvað væri hvar. Umbúðir, snuð og bananahýði voru meðal annars
hlutir sem börnin ákváðu að grafa niður í jörðu.
Einnig útbjuggu börnin kort af Leynigarðinum og hengdu á
umhverfisvegginn.

Leikskólinn er í námunda við fjöru og því tilvalið að kanna hana. Þriggja ára börnin fara t.d.
árlega í fjöruferð. Það er bæði gaman að leika sér þar og svo finnum við alltaf eitthvað
sniðugt sem við tökum með heim í skóla og vinnum með.

Umhverfið okkar í Vesturbænum er
fjölbreytt, þessi hópur rannsakaði
veggjakrot og list í umhverfi
leikskólans.

Myndlistakennari
skólans fer oft með
hópa gangandi eða í
strætó á
myndlistasýningar
til þess að fá
hugmyndir og til
þess að fræðast.

Oft er verið að bíða eftir strætó og
má þá fara aðeins lengra
T.d. á Þjóðminjasafnið, Norræna
húsið, Árbæjarsafnið,
Náttúrugripasafnið í Kópavogi.
Hægt er að fá leiðsögn í
Grasagarðinum, heimsækja
húsdýragarðinn og aðra garða sem
til eru.

Sumarið áður en elstu börnin hefja grunnskólanám fara þau í flakkarahóp í leikskólanum. Þau fara
tvisvar til þrisvar í viku með nesti í bakpokum í ýmsar ferðir. Það reynir á sjálfstæði þeirra að fylgja
hópnum og passa upp á dótið sitt og nesti.

Dagskrá Flakkara fram að sumarfríi

12.júní Allir í Grasagarðinn. Strætó 15 kl. 9:31 frá Meistaravöllum fyrir annan hópinn
og strætó 14 kl. 9:33 fyrir hinn hópinn frá Mýrargötu.
14.júní Hópur 2 í fjöruferð í stóra Skerjó.
15.júní Hópur 1 í fjöruferð í stóra Skerjó
19.júní Kvenréttindadagurinn. Förum í ferð sem við getum tengt við daginn.
21.júní Hópur 1 í Varðskipið Óðinn
22.júní Hópur 2 í Varðskipið Óðinn
26.júní Nauthólsvík.
28.júní Hópur 2 í Sjóminja- eða Árbæjarsafn
29.júní Hópur 1 í Sjóminja- eða Árbæjarsafn
3.júlí Síðasta ferð fyrir sumarfrí – allir saman.

Fundargerðir Umhverfisnefndar 2015-2017
5.nóvember 2015
Ákveðið var að þeir starfsmenn sem eru í nefndinni myndu hittast ásamt þeim foreldrum sem vildu
koma. Sex foreldrar mættu á fundinn  Einn starfsmaður frá hverri deild og tveir matráðir. Þetta
var hugarflugsfundur.
Mættir: Doja, Kolbrún, Dóra , Anna, Linda, Stefanía, Matthildur, ásdís, Brynja. Foreldarar: Lára,
Hugrún, Auður, Þórunn, Helga, Hulda.
Nú höfum við fengið fána í annað/þriðja sinn. Nú byrjar nýtt verkefni, við höfum ákveðið: Átthaga.
Hvað finnum við í nærumhverfinu? Hvaða stofnanir eru í kringum okkur? Margar hugmyndir á
heimasíðu Landverndar. Sammála að við erum alltaf að vinna með umhverfið. Förum í
vettvangsferðir og heimsóknir. Hugmynd að taka eitt fyrirtæki og heimsækja það, Ráðhúsið eða
bókasafnið. Finna eitthvaqð samfélagslegt þar sem heimili og skóli geta unnið saman. Sjórinn og
fjaran er hægt að taka líka. Erum með aðgengi að flottri fjöru.
Björgunarsveitin er einnig í nágrenninu. Faxaflóahafnir - Sjáfarklasinn. Vorferð í Gróttu, eða fara og
gróðursetja. Förum í leynigarðinn og vinnum þar. Höfum grafið niður hluti til að athuga hvernig þeir
verða eftir veturinn. Settum merki hjá hverjum hlut. Ber þar til að týna.
Er eitthvað fyrirtæki sem myndi vilja smíða eitthvað fyrir okkur? Menningarnótt – Töfrateppi.

26.janúar 2017
Mættir: Doja, Elín Mjöll, Dóra, Erla, Lína, Sigurrós.
Staðan tekin. Rafmagn, vatn, flokkun. Átthagar.
Skólahópur (elstu börnin) fara í undirbúnar ferðir.
Í hópastarfi á deildum geta þau valið sér stað til að kortleggja og hugsað um.
Merkingar, skólahópur ætla að merkja í húsunum til þess að minna á að spara vatn og rafmagn.
Fundir dagsettir, verða fyrsta miðvikudag í mánuði.
Í samverustundum á deildum verði umhverfisáhersla
Sameina börn úr báðum húsum í eina nefnd (í stað tveggja eins og hefur verið)
Okkur vantar foreldra í nefndina.

1.febrúar 2017
Upprifjun af síðustu fundum.
Hverjir eru í umhverfisnefndinni: Elstu börn skólans (30 talsins) Doja, Dóra, Anna, Lína, Brynja, Erla og
Sigurrós.
Umræður:
Hvað gerum við ?
-Syngjum umhverfislagið
-Verum góð hvort annað og umhverfið
-hvað þurfum við að passa á öllum deildum?
-Flokkunartunnurnar okkar
-Merkin (Búið er að setja upp merki sem mynnir okkur á að nota ekki mikla sápu, verna lífríkið í
sjónum, spara vatnið, slökkva ljósin, spara rafmagnið.
Moltutunnan hvað fer í hana – umræður
Átthagafræði, hvað þýðir það orð, umræður:
Dæmi frá barni: Ísland er friðsælt land og við höfum ekki stríð, Donald Trump bannar fólki að
koma til landsins síns, það er ekki gott.
Rætt um ferðirnar sem hafa verið farnar og mismunandi rusl.

8.mars 2017
Mættir: Börn, Doja, Íris, Sigurrós, Dóra ,Erla, Anna, Brynja, Jódís og þrír norskir
leikskólakennaranemar.
Upprifjun hvað við ræddum síðast, merkingarnar eru að virka vel.
Umhverfisveggurinn frammi í sal, setjum upp verkefni úr átthafaverkefninu.
Hvað viljum við setja meira á vegginn?
Færa fréttir á vegginn tengdu umhverfinu
Ljósastjórar eru á Trölladyngju og Álfheimum, Hulduhólar ætla að taka það upp og Ljúflingsholtið
ætla að athuga það fyrir elstu börnin þar.
Talað um að fara í heimsókn í Ljúflingsholt, jafnvel halda þar næsta fund. Magnús (starfsmaður)
hefur teiknað umhverfislagið mjög fallega.
Hugmyndir fyrir fulglana, fræ, brauð, fitu og epli.
Markmið fyrir næsta fund:
Setja nýju moltutunnuna saman (viðbót við aðra), hvað setjum við í tunnuna? (upprifjun) Ávaxtahýði,
brauð (án smjörs) ekkert álegg! Næsta miðvikudag, 15. mars verður hún sett saman og byrjum þá
að nota hana.
Finna tíma dagsins hvenær er besti tíminn til að fara út með í moltuna. Þjónninn sér um það.
Ætlum að setja niður fræ, kartöflur, basiliku
Nýtum grænmetisgarðinn í sumar, þá verður að passa að vökva, því það verður geggjað veður í sumar
;)
Muna að nota umhverfislagið

Fundur 19.apríl 2017
Mættir: Anna, Erla, Brynja, Dóra. Foreldri: Júlía Embla
Elstu börn leikskólans af Trölladyngju, Álfheimum og Hóli
Moltan: Ekki komin í gagnið á Dvergasteini. Þarf að tæma hana.
Átthagar: Krakkarnir fóru í Gufunesið í ferð, þau fóru með strætó. Þar voru álfar!
Leynigarðurinn: Svolítið mikið rusl í Leynigarðinum.
Umræða um hvað er endurnýtanlegt.

Markmið: Að hreinsa, tína rusl í Leynigarðinum. Koma moltunni af stað. Allir að gróðursetja inn á
deildum. Sumarblóm, graslaukur, basilikka og spínat.
Umhverfislagið sungið að lokum.
Júlía Embla kom með innlegg um plast.

3. Maí 2017
Mættir: Dóra, Lína, Doja, Sigurrós, Anna, Brynja.
Börn: elstu börn Trölladyngju, Álfheima og Hóls
Foreldri: Júlía Embla
Rætt um nýju börnin sem eru að byrja og að það þurfi að vera varkár í útiveru. (af því að þau eru svo
lítil)
Karlar frá Reykjarvíkurborg hafa komið og eru að gera garðana fína. Svo þurfum við að halda því við.
Ekki setja sand og möl á stéttina, því að það er hættulegt.
Umræða frá börnum: Rætt um dýr í útrýmingarhættu og hvað það þýðir, að fá dýr séu eftir af
tegund.. Rætt um Geirfulginn.
Markmið: Mikið talað um ánamaðka, fyrir næsta fund að kanna ánamaðkana, staðreyndir um
ánamaðka.
Taka til í Leynigarði þar sem það tókst ekki að klára það fyrir þennan fund
Athuga frétt um lifrur sem borða plast!
Hóll er búin að vera að búa til áburð í beðin, uppskriftin er: Eggjaskurn, Bananahýði, Kaffikorkur, vatn.
Í blandara og út í beð!
Júlía Embla sagði okkur frá hreinsunardegi næsta laugardag á Snæfellsnesi, Týna rusl og plast
Halda áfram að gróðursetja inná deildum. Ljúflingsholt er búin að gróðursetja persil.

