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Inngangur
Leikskólinn Drafnarborg fékk GRÆNFÁNANN 24.júní 2011, viku fyrir sameiningu við
Dvergastein. Sameiningunni fylgdu mannabreytingar, þar sem nýir stjórnendur tóku
við. Þáverandi leikskólastjóri Drafnarborgar og aðstoðarleikskólastjóri, sem jafnframt
var deildarstjóri, hættu og um haustið hætti annar deildarstjóri, en aðrir starfsmenn
héldu áfram. Í byrjun var nýjum stjórnendum ekki kynnt verkefnið og hafði það sín
áhrif. Hlé kom á fundi og eftirfylgni en verkefnið hélt áfram í skólastarfinu.
Eitt af stefnumálum okkar sameinaða leikskóla er að taka sterkustu þætti hvors skóla
og yfirfæra, þjóðsöguvinnuna frá Dvergasteini og umhverfismenntina frá Drafnarborg.
Á síðustu tveimur árum hefur sameinaður leikskóli einnig unnið með
Comeniusarverkefnið PUPPETS WITH A GREEN MISSION, sem er
Evrópusamstarfsverkefni um umhverfismennt. Verkefni þetta er unnið í samvinnu
við átta önnur lönd.
Í Drafnarborg var unnið áfram með þau verkefni, sem voru í gangi og haustið 2012
var ákveðið að taka fyrir notkun og meðferð vatns. Lögð voru drög að sama
markmiði í Dvergasteini og stefnt á að skólarnir stæðu jafnfætis í framtíðinni.
Notast hefur verið við umhverfisáttmála Drafnarborgar , markmið og leiðir.
Nýr leikskóli hefur fengið nafnið Drafnarsteinn en í þessari skýrslu verður notast við
gömlu nöfnin.

Ferli
Við sameiningu skólanna fór fram kynning á störfum og áherslum hvors starfsstaðar
fyrir sig. Nýttir voru starfsmannafundir og annar skipulagstími.
Á sameiginlegum starfsmannafundi 11. ágúst 2011 var sagt frá og kynnt
Grænfánaverkefni Drafnarborgar. Farið yfir ferlið í kringum það, með hvaða þætti
væri unnið og á hvaða hátt.
Á starfsdegi Drafnarborgar með nýjum stjórnendum var farið yfir verkefnið í máli og
myndum. Umhverfisbókin kynnt, sagt frá Mollu og moltugerðinni,
pappírsendurnýtingu og Pappírspésa, orkusparnaði og hlutverki ljósastjóra o.fl.
Allir voru sammála um að fara sömu leið í Dvergasteini og leggja upp með sömu
þætti og unnið var með í Drafnarborg.
Ákveðið var að fá inn fræðslu fyrir alla starfsmenn, litið var á það sem kynningu fyrir
Dvergastein og upprifjun fyrir Drafnarborg.
Á starfsmannafundi Drafnarborgar í október 2011, var farið yfir stöðu Grænfána mála.
Hvernig gengi og hvað þyrfti að bæta.





Eldhús = flokkun gengur vel og matráður safnar öllu í poka, sem hægt er að
nota í Listaskála og könnunarleik.
Moltugerð = brytja betur það sem fer í tunnuna.
Pappírs pési = Þarf að nýta betur allan ófullnýttan pappír
Ljósastjórar = Gera þá virka að nýju. Eitt barna af elstu deild sem hefur þetta
hlutverk að passa upp á ljósin.

Fimmta desember fóru leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og starfsmaður, sem
hafði fylgt verkefninu frá upphafi, á fund Landverndar, þar sem m.a. voru kynnt
leikskóla- og grunnskólaverkefni.
Á skipulagsdegi 2.janúar 2012 var fengin fræðsla frá Landvernd og umhverfismál
rædd í framhaldi af því.
Á skipulagsdegi í febrúar 2012 var staða í Grænfána málum rædd og ákveðið að
nýta Leynigarðinn betur. Kosið var í umhverfisnefnd í Dvergasteini og hittist nefndin
fljótlega eftir þann fund, ræddi umhverfismál og stöðu þeirra á hverri deild.
Á deildastjórafundi í mars voru tilnefndir tveir fulltrúar til að fara í Leynigarðinn og
koma með hugmyndir um notkun hans.
Í ágúst 2012 var deildastjórafundur með Gerði Magnúsdóttur frá Landvernd. Farið
var yfir umhverfismál í hvoru húsi fyrir sig. Ákveðið var að bæta inn vatninu. Hefja
þá viðbót í Drafnarborg og síðan í Dvergasteini. Ræddar voru hugmyndir því tengdu,
bæði varðandi vatns- og sápunotkun. Umræða var um moltugerð og áhugi er fyrir því

í Dvergasteini. Leynigarðurinn og umgengni um hann var tekinn fyrir. Einnig var
ákveðið að setja meiri upplýsingar um verkefnið á heimasíðu skólans.
Á öðrum deildarstjórafundi í ágúst var haldið áfram umræðu um Leynigarðinn.
Tillögur að nýtingu hans, haustverkefni/ útikennsla, söngstundir o. fl.
Í september kom umhverfisnefnd Dvergasteins (starfsmenn) saman og gerði
umhverfisgátlista landverndar til þess að fara yfir stöðuna í Dvergasteini.
Á foreldrafundum í september var óskað eftir áhugasömum aðilum til þess að starfa í
umhverfisnefndinni f.h. foreldra.
Helena Óladóttir, verkefnastjóri hélt fyrirlestur um sjálfbærni í námskrá og tengdi það
efni við þjóðsögur og útikennslu
Í janúar 2013 voru fyrstu fundir fullskipaðrar umhverfisnefndar með börnum,
starfsmönnum og foreldrum.
Nokkrir umhverfisfundir með nefndunum voru á árinu en sér fundur var haldinn með
eldhússtarfsfólki.
Matsfundir voru s.l. vor þar sem farið var yfir störfin og nýr nemendahópur settur inn í
nefndarstörfin.

Nefndarmenn skoða saman umhverfisbókina

1. Umhverfisnefndir
Umhverfisnefndir eru starfandi á báðum stöðum, sem samsettar eru af einum
fulltrúa starsmanna frá hverri deild leikskólans ásamt aðstoðarleikskólastjóra,
sem einnig er umhverfisstjóri beggja staða, elstu börnum leikskólans og
fulltrúum foreldra.
Í Drafnarborg voru ásamt aðstoðarleikskólastjóra,tveir fulltrúar starfsmanna og
11 börn f. 2007 og tveir fulltrúar foreldra.
Í Dvergasteini voru ásamt aðstoðarleikskólastjóra, fjórir fulltrúar starfsmanna,
17 börn f. 2007 og tveir 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.
Gerður Magnúsdóttir fulltrúi frá Landvernd, hefur komið í tvígang.
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.

Matsfundur umhverfisnefndar Drafnarborgar
vorið 2013

2. 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. Gátlistarnir voru gerðir árið 2010 í
Drafnarborg og 2012 í Dvergasteini. Þeir voru endurskoðaðir aftur vorið 2013
á báðum stöðum. 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.
Annað þarf að laga og bæta við. Suma hluti þarf að skoða með tilliti til
framkvæmda.
Munur er á gátlistunum og hvernig unnið er með marga þætti hvort heldur sem
er í Drafnarborg eða Dvergasteini. Skýringin á því er að Drafnarborg er komin
lengra í umhverfismálum. Hlutirnir gerast þó hratt í Dvergarsteini.
Nokkur atriði eru í skoðun og verða löguð…
Sjá meðfylgjandi gátlista og athugasemdir þar um.

Stoltar stelpur kynna nýjar flokkunartunnur sem þær
hafa skreytt

3. Áætlun um aðgerðir og markmið
Verið er að undirbúa nýja námskrá fyrir skólann og í þeirri vinnu munum við
taka mið af þessu verkefni. Við munum halda áfram að vinna að þeim
markmiðum, sem verið hafa, styrkja þau og dýpka. Við stefnum að því að ná
samræmi milli starfsstöðva skólans og festa útikennslu í sessi, sem hluta af
skólastarfinu. Verið er að endurskipuleggja leikvöllinn í Dvergasteini og verður
tekið mið af þessu við þá hönnun. Sett verður upp moltutunna og gert ráð fyrir
flokkun við endurgerð svæðisins.
Á báðum stöðum verður einn veggur innanhúss gerður að umhverfisvegg, þar
sem áhersluþættir eru uppi við og hægt verður að meta verkefnið reglulega og
setja upp broskarl eða fýlukarl eftir því sem við á.
Skipulagðar umhverfisstundir verða í skólanum og í þeim stundum verða valin
verkefni sem lögð verður áhersla á hverju sinni. Settur verður upp
umhverfisvefur, líkt og þjóðsöguvefurinn sem rammar verkefnið inn.
Stefnt verður að aukinni fræðslu um umhverfismál og útikennslu, bæði innan
skólans og utan. Einnig er áhugi á samvinnu við aðra skóla.

4. Eftirlit og endurmat
Endurmat verður gert í lok skólaársins 2013/2014, bæði með starfsmönnum
og foreldrum, ásamt matsfundum barna.
Notast verður við gátlista og viðeigandi kannanir.
Settir verða fastir fundartímar umhverfisnefnda ásamt sameiginlegum fundi
fulltrúa foreldra, starfsmanna og barna.
Halldóra Guðmundsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri, er verkefnastjóri þessa
verkefnis.

5. Fræðsla
Orri Páll Jóhannsson, verkefnastjóri hjá Landvernd, kom til okkar á
skipulagsdegi 2. janúar 2012 með almenna fræðslu um umhverfismál og
Helena Óladóttir, verkefnastjóri hjá Reykjavíkurborg var með okkur á
skipulagsdegi 1 nóvember 2012 með fyrirlestur og fræðslu um útikennslu og
sjálfbærni.
Einnig hefur Gerður Magnúsdóttir hjá Landvernd verið okkur innan handar.

Áhugasamir starfsmenn hlýða á Helenu í miklum
kulda á starfsdegi í nóvember 2012

6. Kynning á stefnunni
Við stefnum að því að bæta okkur verulega þegar kemur að kynningu varðandi
þetta verkefni.
Það hefur verið kynnt í byrjunarviðtölum við foreldra en ekki verið fylgt nógu
vel eftir. Á heimasíðunni er að finna grunnupplýsingar um það.
Við munum leggja upp úr því að kynna verkefnið vel, senda út
umhverfisfréttabréf, setja markvisst inn fréttir á heimasíðu skólans og gera
þann þátt um leið veglegan og sýnilegan.

Blómarósir að gróðursetja

Listsköpun

7. 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
vantið 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.

Hrær t í Mollu – moltutunnu

Kartöflur settar niður

Karföfluuppskera í Drafnarsteini

8. Comenius
Comeniusarverkefni Drafnarsteins
Leikskólinn tók þátt í comeniusarverkefni frá 2011-2013, sem heitir „Puppets
with a green mission“ . Verkefnið hafði það markmið að hvetja leikskólabörn til
að verða meðvitaðir um Evrópu, gera þá ábyrga fyrir umhverfi sýnu og náttúru
ásamt því að deila upplifun sinni á umhverfismennt með þeim skólum sem
tóku þátt í verkefninu. Í verkefninu voru níu lönd: Ísland, Belgía, Litháen,
Holland, Tyrkland, Portúgal, Spánn, Slóvenía og Rúmenía.
Í þessu verkefni notuðum við brúður til að ná til barnanna og hvert land valdi
brúðu sem fulltrúa, sem ferðaðist á milli landanna eins og skiptinemi. Verkefnið
var þannig upp byggt að hvert land útbjó ferðatösku með brúðunni sem innihélt
dagbók og vegabréf ásamt kynningu á landinu, tungumálinu, menningu og
skólanum. Einnig fékk hvert land eitt efni tengt náttúru eða umhverfi til að
einbeita sér sérstaklega að og útbúa box um það efni, sem brúðurnar ferðast
með á milli samstarfslandanna. Efnisþættirnir voru: Eldur, endurvinnsla,
grænar samgöngur, orka, gróður, dýralíf, vatn, loft og hollur matur.
Umhverfisboxið innihélt þrjár tilraunir, sögu, söng og efnivið til að búa til
einhvers konar listsköpun og allt var þetta tengt umhverfisþættinum sem landið
einbeitti sér að. Brúðurnar dvöldu í 2-3 vikur í hverjum skóla og á þeim tíma
kynntust börn og kennarar innihaldi boxins, sem leiddi til ýmis konar
skemmtilegra leikja, tilrauna og margs konar fræðslu. Á þann hátt gafst
börnum og kennurum tækifæri til að dýpka kunnáttu sína í hverjum
umhverfisþætti fyrir sig ásamt því að kynnast löndum brúðanna.
Á þessu tveggja ára tímabili héldum við einnig upp á nokkra daga sem voru
tileinkaðir umhverfisþáttum. Hver skóli gerði eitthvað sérstakt í tilefni dagsins
og deildi því svo með hinum samstarfslöndunum. Á þennan hátt vildum við
vekja athygli á nokkrum umhverfisþáttum og dögum sem voru sérstaklega
tileinkaðir þeim og gerðum þannig börnin meðvitaðir um þá.

Unnið með orku í Comeniuarstund.

Fundargerðir

Dvergasteinn:
Í nefndinni sitja elstu börn leikskólans, börn fædd 2007 (17 talsins)
Doja aðstoðarleikskólastjóri, Svava-Trölladyngju, Guðfinna –Álfheimum, Sammi –
Hulduhólum, Hulda – Ljúflingsholti.
Anna Sigurborg og Þórunn – mæður
Fyrsti fundur 5.nóvember 2012
Umræða um hvaða tilgang við höfum í nefndinni og hvað við gætum gert fyrir
umhverfið.
Hvað getum við gert? (hugflæði)
•
Ekki henda rusli
•
Hreinsa jörðina
•
Sópa
•
Safna flöskum
•
Safna mjólkurfernum
•
Setja blöð í endurvinnslu
•
Ekki láta vatnið renna
•
Ekki nota mikla sápu
•
Passa rafmagn og ljós
•
Ekki skilja raftæki eftir í sambandi
•
Ljósastjóri (að fyrirmynd Drafnarborgar)
Það sem við ætlum að gera/vantar:
 Ætlum að bjóða Ásdísi (matráði) á næsta fund til að ræða hvað við getum gert
meira í eldhúsinu.
 Ætlum að byrja á bók um það sem við ætlum að gera í endurvinnslu og í
sambandi við rafmagn og vatn.
 Ætlum að gera ljósastjóra „skjöld“ eða merki svo börnin geti skipst á að vera
ljósastjórar sem fylgjast með nýtingu rafmagns. (hvort öll ljósin sem eru kveikt
þurfi að vera það)
 Okkur vantar moltutunnu til að geta hent lífrænum úrgangi og flokkunartunnur
til að flokka.

Eldhús – fundur 13.júní 2013
Eldhús-fundur – sérfundur með Ásdísi matráði um stöðuna í eldhúsinu.
Mættir: Doja, Svava (ritari nefndar) og Ásdís matráður sátu fundinn.
Ákveðið var að fernur, pappi og niðursuðudósir yrðu flokkaðar. Nú þegar eru þær
fernur sem fara inn á deildar og tæmast þar skolaðar og skilað til Sorpu. En nú
bætum við því við að það sem tæmist inni í eldhúsi sé einnig safnað saman. Eldri
deildar skólans munu sjá um að koma þessu til Sorpu.
Nýjar endurvinnslutunnur, eða kassar hafa verið keyptir og ákveðið að þeir safni
pappa, plasti og sá þriðji getur þá geymt það sem kemur úr eldhúsinu sem þarf að
fara með reglulega.

Matsfundur Dvergasteins – 19.júní 2013 – Umhverfisnefnd sér um matið
Síðasti fundur nefndarinnar á þessu skólaári.
Mættir: Börn fædd 2007, Doja aðstoðarleikskólastjóri, Hulda-Ljúflingsholti, SammiHulduhólum, Lilla-Álfheimum (Svava í fríi, foreldrarnir komust ekki)
Farið var yfir það sem við ætluðum okkur að gera og umræða um hvað við höfum
gert. – Það sem við höfum gert og hvernig gekk?







Að skila fernum til Sorpu – Gekk vel, allar deildir nema Ljúflingsholt (sem
yngstu börnin eru) tóku þátt í að fara með poka í Sorpu. Allar deildir söfnuðu
fernum sem kláruðust inni á deild. Það sem vantaði í vetur var að eldhúsið
safnaði líka, en nú höfum við bætt því við og söfnum því öllum fernum sem
koma inn í skólann.
Að passa vatnið- Gekk vel, það hefur verið tekið fyrir s.s. í samveru, þó hefur
það verið aðeins misjafnt milli deilda.
Að fylgjast með rafmagnsnotkun – gengið vel, við höfum passað upp á að nota
ekki þau ljós sem við erum ekki að nota en við höfum ekki sett upp
ljósastjórann formlega og misjafnt er milli deilda hvernig tekist hefur til með
fræðslu inni á deildum.
Settar niður kartöflur – Börn fædd 2008 (þau sem munu taka við í
umhverfisnefndinni í haust) settu niður kartöflur.

Hvernig höldum við áfram?
Það sem við ætlum okkur í sumar:
 að hjálpa Ásdísi í eldhúsinu með því að fara í Sorpu með fernur frá henni og
niðursuðudósir og annað sem þarf að fara með til endurvinnslu.
 að útbúa umhverfisvegg sem tekur við af Comeniusar-veggnum okkar.
 að útbúa „umhverfisbók“ eins og er til í Drafnarborg með þeim markmiðum
sem við erum að vinna með.







Keyptar voru nýjar endurvinnslutunnur sem við ætlum að staðsetja við
Umhvefisvegginn. Koma nýju tunnunum í gagnið með hópnum sem tekur við
keflinu í haust, eða 2008 börnunum.
Samræming aðgerða á deildum, þ.e. að samræma um hvað við erum að
fræða börnin um og fá elsta hópinn jafnvel til að vera í fræðsluhlutverki og
koma inn í samveru á öðrum deildum til að segja frá fundum umhverfisnefndar
og fara yfir hugmyndir.
Vonum að við fáum moltutunnu og flokkunnartunnur á nýju skólaári.
Ljósa-og vatnsstjóri –hugmynd um að sá sem verður ljósastjóri, sem passar
upp á að ekki sé kveikt á ljósaperum til óþurftar sjái einnig um að athuga hvort
það sé ekki örugglega skrúfað fyrir krana og ræða sápunotkun.

Fundagerðir Drafnarborgar
Umhverfisfundur fimmtudaginn 17. janúar 2013
Fundurinn byrjaði á því að allir kynna sig.
Á fundi er aðstoðarleikskólastjóri, tveir kennarar, tveir foreldrar, matráður, 8 börn úr
elsta hóp og Gerður frá Landvernd.
Farið er yfir hvenær Drafnarborg fékk grænfánann sinn og rætt er um það að
umhverfismálin hafa aðeins verið lögð til hliðar vegna sameiningar Dvergasteins og
Drafnaborgar.
Umhverfisbók Drafnarborgar er skoðuð með börnunum, þau eru spurð út í myndirnar
í bókinni og um hlutverk ljósastjóra, pappírspésa, Mollu og börnin eru vel meðvituð
um þau hlutverk. Í bókinni eru einnig myndir af börnum flokka rusl og myndir af
ræktun í beðum út í garði.
Gerður nefnir að við séum að gera fullt af verkefnum í umhverfismálum og í staðinn
fyrir að fá úttekt í mars eins og síðast, þá er ákveðið að fá úttekt í júní. Þangað til er
ákveðið að hafa fundi einu sinni í mánuð, þá er möguleiki að hittast öll saman eins og
núna eða þá bara að vinna með börnunum.
Margt sem að við gerum er okkur eðlislægt. En ákveðið er að vinna ákveðið með
elstu börnum og þá er útskýrt hvers vegna við gerum þessa ákveðnu hluti. Á síðasta
fundi var ákveðið að vinna með vatnið. Rætt var aðeins um vatnið við börnin á
fundinum, hvort að það væri gott að nota mikla sápu, og hvort það mætti láta vatnið
renna. Það var einnig umræða um það hversu heppin við erum að fá fullt af hreinu
vatni á Íslandi. Vekja meðvitund hjá börnunum.
Gerður nefnir að það er t.d leikskóli sem vinnur mikið með vatnið og segir frá því
hvernig við getum hjálpað öðrum löndum með að fá vatn.
Góð tenging er í umhverfismennt við Comeníusarverkefni skólans, þar sem að
brúðurnar tengja okkur við vatn, loft, eld og flóru. Kekec , brúða frá Slóveníu, mætti
svo á fundinn.
Við megum ekki gleyma að það er svo margt í leikskólanum sem að við erum að
vinna með sem að kemur að umhverfismennt. Til dæmis þegar við erum að kenna
þeim við matarborðið og það að henda ekki miklum mat.
Í vettvangsferðum setum við mikið orð á hlutina, þar sjáum við kannski mikið rusl og
bendum börnunum á það, og hægt er að ræða að við viljum ekki hafa svona mikið
rusl.
Mikilvægt er að muna að vekja athygli á verkefninu út á við.

Garðar í nágrenninu eru tækifæri sem hægt er að nýta í verkefnið, bæði
leynigarðurinn og garðurinn bakvið Brekkustíg 14 „Gunnarsgarður“, eru staðir sem
gott getur verið að nýta til fundahalds.
Senda þarf Gerði umsókn um að hún komi og geri úttekt í júní, það þarf að senda
henni pappíra 1.maí.

Sorpuferð með pappa

Lífríkið skoðað

Umhverfisfundur 21.mars 2013
Á fundi eru: Elín Mjöll, Doja, Erla, Fríða og Kolbrún.
Fundur er settur og ákveðið er að fara yfir hvar við erum stödd miðað við síðasta
fund.
Margir fundir hafa verið haldnir með skólahóp. Á þessum fundum höfum við verið að
skoða myndir af sorpi og tala um það, börnin klipptu út úr dagblöðum myndir og fréttir
um þetta málefni. Matarafgangar og matur var ræddur í því samhengi. Matartímar
hafa verið nýttir til að ræða þessa hluti við börnin. Eins og til dæmis að fá sér ekki of
mikið á diskinn, betra að fá sér tvisvar, ekki meira en maður er öruggur um að borða
o.s.frv.
Vatnið hefur verið innleitt líka með Gípu sögunni, eins og með sjóinn og fuglana.
Tilraunir með vatnið, snjórinn látinn bráðna, og mælt magnið fyrir og eftir. Mikið er
rætt við börnin um vatnið og að nota ekki of mikið af vatni og sápu við baðvaskinn.
Átak hefur verið í því að nota grænu tunnuna, að hafa hana á vagninum og að skera í
smærri bita það sem fer í Mollu.
Athuga að sameining skólanna hefur áhrif á ferlið.
Ákveðið var að hafa annan fund með börnum, kennurum og foreldrum.
Talað er um að bæta við Umhverfisbókina okkar, það eru komnar tvær nýjar síður og
spurning er að setja það í möppu.

Hvað er nú þetta?
Kannað í Leynigarðinum

Umhverfisfundur 12.júní 2013
Á fundi eru: Elín Mjöll, Doja, Anna og Erla.

Tunnur hafa verið keyptar fyrir endurvinnsluna. Ál, plast og pappi. Hugmynd kom
upp um að nota sögu Belgíu úr verkefninu „Puppets with a mission“. Myndskreyta
tunnurnar.
Rætt var um skýrslugerð, innihald og frágang.

Matsfundur Umhverfisnefndar Drafnarborgar haldinn 19. júní 2013
Matið gerir umhverfisnefnd Drafnarborgar.
Mættir eru börn fædd 2007, Erla, Anna og Doja. (Foreldrar gátu ekki komið)
 Í lok fundar eru börn fædd 2008 boðuð á fundinn, þau boðin velkomin og
greint frá því hlutverki sem þau eru að fara að taka við.


















Metið var hvað við gerðum. Rifjað upp hvað við höfum gert:
Greinar klipptar út úr blöðum og hengdar upp á vegg þar sem við söfnuðum
viðeigandi efni á. – Gekk vel og við bættum við greinum um dýr og fugla.
Umræða um matinn okkar, erum við að skammta okkur of mikið? Ekki henda
matnum. – Höfum tekið okkur verulega á í vetur.
Gerðum tilraunir með vatn, náðum í snjó úti í garði - Tilraunirnar skemmtilegar,
horfa á snjóinn bráðna –breyttist í vatn.
Vettvangsferðir, börnin sammála um að þau hafi séð margt. Rusl á götum,
gangstéttum og í fjörunni. En þau tóku til hendinni í fjörunni.
Erla segir frá Mollu moltutunnu, en í henni er komin svo fín mold. Allir
sammála um að það hafi gengið mjög vel í vetur með að fara með afganga í
moltuna. Ákveðið var að hittast í ágúst og moka fínu moldinni úr mollu og
setja hana í beðin og kartöflugarðinn.
Umræða um vatnið, en það er það sem við bættum við í haust. Allir sammála
um að það hafi gengið mjög vel, allir passa sig þegar þeir umgangast vatnið,
að skrúfa fyrir þegar við erum búin að þvo okkur um hendur og nota bara einn
dropa af sápu.
Hvernig gengur í Dvergasteini, þar sem elstu börnin eru þar nú í sumar, með
vatnið, með pappír, nýtingu á blöðum, sápunotkun. Allir sammála að þau séu
áfram dugleg þar og börnin þar séu líka dugleg.
Hvað finnst okkur skemmtilegast:
Jóhanna: Setja niður kartöflur.
Konráð: Tína rusl.
Elvar: Setja niður kartöflur.
Sverrir: Taka upp kartöflur.
Úlfur: Setja í Mollu.

Hvernig höldum við áfram?
Börn fædd 2008 munu taka við nú í haust og við kosnir verða fulltrúar starfsmanna og
foreldra.
Okkur finnst mikilvægt að sem flestir komist að, en bara að hluta svo annar
stafsmannanna og annað foreldrið heldur áfram svo reynslan fylgi einnig með.
Anna, bendir hópnum á að þau verði að segja krökkunum og öllum í grunnskólanum
að hugsa vel um umhverfið.
Nýjum nefndarmönnum boðið inn á fundin, sem höfðu með sér nýjar flokkunartunnur
og kynntu þær fyrir nefndinni. Þau hafa skreytt þær og ákveðið hvað skal flokka .
 Plast - grænt lok, Hvað býr Sorpa til úr plasti? Flíspeysur!
 Ál, rautt lok, þar geimum við ál, ál má alls ekki fara í jörðinni.
 Pappi-blátt lok.
Tunnurnar eru nýjar og erum við byrjuð að nota þær og munum við enn skerpa á
hlutverki þeirra í haust.
Við ætlum alltaf að passa upp á umhverfið. Gamla nefndin hefur skilaboð til nýrrar
nefndar: (skilaboð barnanna til þeirra yngri)
 Rusl er ekki gott fyrir umhverfið.
 Þau þurfa að kunna að taka upp kartöflur.
 Halda áfram að passa vatnið, sápuna, og úti –ormanna og moldina.
 Við viljum ekki að jörðin verði kölluð Ruslaplánetan!
 Ef skordýrin væru ekki til værum við ekki til.
 Ekki nóg að vera vinur umhverfisins maður verður að vera vinir.
 Ætlum að vera duglegri að safna mjólkurfernum inni á deildum og fara með
þær sjálf.

Umhverfisstundir á Hóli – börn fædd 2007, skólahópur
31.janúar -2013 -Skoðuðum dagblöð með myndum af sorpi, klipptum út myndir og
límdum á pappa. Skoðuðum einnig Bændablaðið og klipptum út myndir af dýrum.
Umræða um vatnið.
26. febrúar -2013 -Náðum í ís og snjó í ílát og fórum með inn. Fylgst var með hvað
hann var lengi að bráðna og síðan fylgdust þau með hvað vatnið var lengi að gufa
upp.
12. mars -2013 -Tekið til í garðinum. Hrært í moltunni.
19. mars -2013 -Pappírsflokkun – allur pappír tekinn úr Pappírspésa og úr
kaffistofunni og hann flokkaður.
26. mars -2013 -Umræður um vatnið, hvernig gengur að spara vatnið og nota litla
sápu, allir sammála að það gangi vel og að allir séu að passa sig. Umræða um
sjóinn, hvort sápan skaði ekki lífríki sjávar. Einnig var umræða um fugla og
skoðaðar myndir í bókum.
2. apríl -2013 -Umræða um matarafganga. Eftir umræðu í fjölmiðlum um mikla
matarafganga sem verður eftir. Ákváðum að gera átak í að skammta okkur lítið og fá
okkur frekar oftar á diskinn heldur en að henda.
9. apríl -2013 – Grænfáninn kom úr viðgerð (en hann hafði rifnað og ein handlagin í
Dvergasteini saumaði hann fyrir okkur) Börnin tóku þátt í að flagga honum á ný.
Umhverfisfundur í samverustund. Umhverfismálin rædd og öll börnin lögðu til
málanna.
Í apríl var einnig verkstæðisvinna úr verðlausu efni sem var safnað saman úr
eldhúsinu og fl. í vetur. Skapandi starf þar sem bátar voru „smíðaðir“ í tengslum við
þjóðsöguvinnu okkar með söguna um Gípu.
Í maí var sjórinn tekinn fyrir. Farið var á Sjóminjasafnið og skoðaðar bækur um fiska
og fiskaplakat sett upp á deildinni.
Í júní hófust útidagar elstu barnanna. Þá fer hópurinn í ferðir þrisvar í viku og eru úti
allan daginn. Þau hafa ferðast um og meðal annars farið í fjöruferð, þar sem tekið
var til hendinni og ruslið týnt, þar sem börnunum ofbauð draslið.

14.júní -2013 – 2008 hópurinn setti niður kartöflur.
19. júní -2013 –Lokafundur Skólahóps, farið yfir hvað við höfum gert í vetur. Í lok
fundar kom svo hópurinn sem tekur við keflinu, hópurinn fæddur 2008. Línur lagðar
fyrir næsta ár. (sjá fundargerð)

Vinakakó

Endurvinnsla

