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Inngangur
Leikskólinn Fífuborg stendur við Fífurima 13 í Reykjavík. Hann tók formlega til starfa 18. janúar 1993. Í
upphafi var skólinn þriggja deilda en árið 1997 var byggt við skólann og eru nú fjórar deildir starfandi
innan hans. Í leikskólanum eru 80 börn samtímis. Í Fífuborg er lögð áhersla á barnið sem skapandi,
virkan og hugsandi einstakling sem læri af eigin reynslu, virkni og áhuga. Litið er svo á, að áhugi
barnsins á viðfangsefninu sé forsenda þess að það nýtist því til náms. Lögð er áhersla á að samskipti
barns og fullorðins séu gagnkvæm. Þótt hinn fullorðni sé leiðandi í starfseminni er besta
skólaumhverfið það sem gefur barninu tækifæri til að velja sjálft og ákveða. Markmið Fífuborgar er,
að úr leikskólanum útskrifist virkir, sjálfstæðir einstaklingar sem eru færir um að velja og hafna,
einstaklingar sem bera virðingu fyrir sjálfum sér og umhverfi sínu og eru færir í samskiptum.
Fyrstu árin var ekki lögð áhersla á umhverfismennt nema að litlu leyti. Hún fólst aðallega í umræðum
um breytingar á náttúrunni eftir árstíðum og gönguferðum en einnig vorum við dugleg að fara í
Hallsholt sem er við hlið leikskólans. Þar áttu börnin sér leynistaði sem þau fylgdust með og héldu
snyrtilegum. Þá höfum við verið dugleg að nýta verðlausan efnivið til sköpunar.
Starfsfólk leikskólans hefur síðustu árin fengið æ meiri áhuga á umhverfismennt og útikennslu og
hefur verið duglegt að kynna sér hvað aðrir eru að gera í þeim málum. Árið 2009 var stofnuð
umhverfisnefnd í leikskólanum og 19. maí 2011 varð Fífuborg leikskóli á grænni grein. Í apríl 2012 tók
leikskólinn fyrsta skrefið af fjórum í verkefninu um græn skref hjá Reykjavíkurborg og stefnt er á að
taka skref tvö fyrir árslok 2012. Nú er svo komið, að mikill áhugi er að fá grænfánann og flagga
honum í fyrsta skipti á 20 ára afmæli leikskólans, 18. janúar 2013.

Hreinsað til í umhverfinu

Yngstu börnin í Hallsholti
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Umhverfisnefnd.
Umhverfisnefnd hefur starfað í Fífuborg síðan í október 2009. Í fyrstu voru eingöngu fulltrúar deilda,
leikskólastjóri og matráður í henni. Haustið 2011 var ákveðið að hún yrði skipuð leikskólastjóra,
aðstoðarleikskólastjóra, einum fulltrúa starfsmanna og matráði. Í september 2012 bættust svo fulltrúi
foreldra og ræstingarstjóri við í nefndina. Haustið 2011 var einnig stofnuð umhverfisnefnd barna en í
henni sitja elstu börn leikskólans hverju sinni.
Þegar þessi skýrsla er skrifuð, skipa eftirfarandi umhverfisnefnd: Elín Ásgrímsdóttir leikskólastjóri,
Ásgerður Guðnadóttir aðstoðarleikskólastjóri, Sigríður Sunna Hannesdóttir fulltrúi starfsmanna,
Laufey H. Finnsdóttir matráður, Aðalheiður Gylfadóttir fulltrúi foreldra og Anna Poplawska fulltrúi
ræstingar. Í umhverfisnefnd barna skólaárið 2012-2013 eru börn fædd 2007 og eru á Hulduheimum.
Fundargerðir umhverfisnefnda má sjá í fylgiskjölum.

Starfsmenn í Hallsholti á námskeiði um útikennslu

Mat á stöðu umhverfismála
Mat á stöðu okkar í umhverfismálum hefur verið framkvæmt á skipulagsdögum meðal starfsmanna. Á
skipulagsdögum hefur reglulega verið notast við umhverfisgátlista fyrir skóla á grænni grein og
gátlista Grænna skrefa. Sjá umhverfisgátlista frá 2010 og svo aftur frá 2012 í fylgiskjölum.
Út frá þeim listum hefur verið rætt um hvað við erum að gera í þessum málum og hvaða skref við
sjáum okkur taka næst. Þá hafa verið sett markmið og leiðir í umhverfismálum í Starfsáætlunum
Fífuborgar 2010-2011, 2011-2012 og 2012-2013.
Mat með börnunum hefur farið fram í umræðum við þau þar sem rætt er um hugmyndir þeirra um
umhverfismál, hvað við getum gert í þeim málum og hvað við séum nú þegar farin að gera. Matið
hefur aðallega verið unnið með eldri börnum leikskólans. Eftir gönguferðir og aðrar vettvangsferðir
s.s. haustferð í Heiðmörk eru umræður í öllum hópum um upplifun barnahópsins af umhverfinu.
Þegar komið var að því að skrifa þessa skýrslu, settust starfsmenn niður ásamt börnunum og ræddu
um hvað við værum að gera í umhverfismálum. Niðurstöður þeirra umræðna má sjá í fylgiskjali 3.
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Hreinsunardagur í Fífuborg

Áætlun um aðgerðir og markmið
Þegar umhverfisnefnd var stofnuð 2009 kom strax fram áhugi á að flokka og endurnýta pappír í
leikskólanum og var ákveðið að nota aukaruslafötur í undirbúningsherbergi til að nota undir það.
Fljótlega voru teknir fleiri þættir fyrir, s.s. að minnka notkun á plastpokum, hætta með skóhlífar
o.s.frv. Í fyrstu voru þessi mál aðallega rædd á skipulagsdögum en smátt og smátt voru börnin tekin
með inn í umræðuna. Umhverfisnefndin varð driffjöðurin og var dugleg að koma með hugmyndir
ásamt því að benda á ýmislegt sem við höfðum verið að gera í umhverfismálum án þess að velta því
mikið fyrir okkur. Þar má til dæmis nefna pappírsgerð og notkun á verðlausum efnivið til leiks og
starfs. Eftir því sem tíminn leið, kom fram meiri og meiri áhugi á að ganga lengra í umhverfismálum
og að sækja um grænfánann. Bakslag kom þó í þau mál þar sem nokkuð varð um breytingar í
starfsmannahópnum og þá þurfti að fá nýja starfsmenn til að dansa í takt við umhverfisstefnu
leikskólans.
Í starfsáætlun Fífuborgar 2012-2013 koma eftirfarandi markmið fram:
Gerast Grænfánaleikskóli á 20 ára afmæli leikskólans í janúar 2013. Auka þekkingu starfsfólks á
verkefnum sem hægt er að vinna út frá náttúrunni. Gera Hallsholt enn meira að okkar svæði en áður
hefur verið. Allir hópar nema Ljósheimahópar fara að minnsta kosti einu sinni í mánuði í holtið til að
huga að leynistaðnum sínum. Ljósheimar fara þegar líður á veturinn. Sækja um skref 2 í Grænum
skrefum.
Leiðir:
 Kynna okkur og börnunum nýjungar í umhverfismennt.
 Halda áfram flokkun. Setja flokkunarkassa við eldhús þar sem börn og starfsfólk geta flokkað
úrgang.
 Stofna umhverfisnefnd barna en í henni munu elstu börn leikskólans sitja hverju sinni. Fá
foreldri í umhverfisnefnd leikskólans.
 Halda áfram að vinna með það sem hefur áunnist til þessa s.s. endurvinnslu, flokkun, sparnað
á rafmagni og orku.
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Allir hópar fara í Hallsholt reglulega þar sem þeir munu eigna sér staði (leynistað). Hóparnir
fylgjast með breytingum og sjá um að halda stöðunum hreinum og snyrtilegum.
 Setja niður tré í Hallsholti með elstu börnunum. Í framtíðinni mun vonandi fallegur trjálundur
rísa þar.
 Fara með kynningarbréf til nágranna leikskólans um að Hallsholt sé nú á ábyrgð okkar og
biðja alla að ganga vel um holtið. Börnin sjá um að hanna og útbúa kynningarbréfin.
 Fá hlið sunnan megin í garðinum beint út á göngustíg sem auðveldar okkur að fara í Hallsholt.
 Vera með umhverfisleiki í Hallsholti til að vekja börnin til vitundar um umhverfi sitt.
Mat: Starfsfólk, foreldrar og börn.
Ábyrgð: Deildarstjórar, leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri.
Við munum sérstaklega einbeita okkur að því að draga enn frekar úr orkunotkun og efla lýðheilsu
næstu tvö árin. Það ætlum við að gera með því að:
- draga úr vatnsnotkun
- börnin læri að meta og fara vel með auðlindina vatn
- börnin kynnist því hvernig rafmagn verður til
- börnin ákveði, skipuleggi og framkvæmi verkefni um vatn og orku á lýðræðislegan hátt
- efla lýðheilsu barna og starfsmanna innan leikskólans enn frekar með hreyfingu og hollu mataræði

Börnin sá fræjum fyrir sumarblóm

Eftirlit og endurmat
Umhverfisnefnd leikskólans hefur verið ötul við að hvetja starfsfólk áfram og koma með nýjar
hugmyndir. Farið hefur verið yfir umhverfisgátlista einu sinni á ári og eins hafa komið fulltrúar frá
Grænum skrefum til að taka leikskólann út eftir umsókn okkar um skref 1 hjá þeim. Á skipulagsdögum
er farið yfir hvort við séum að gera það sem var ákveðið síðast og þannig hefur hugsunin smátt og
smátt fest sig í sessi hjá starfsfólki.
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Elstu börnin hafa farið í heimsókn í Sorpu einu sinni á vetri. Stöðugar umræður eru um
umhverfismennt í daglegu starfi. Útikennsla hefur aukist jafnt og þétt síðustu þrjú ár og er Hallsholtið
mikið nýtt í það, sérstaklega eftir að leikskólinn eignaðist það sem grenndarsvæði. Útideild er stofnuð
á vorin með elstu börnunum þar sem þau fara í vettvangsferðir 2-3 sinnum í viku. Umræður
(endurmat með börnunum eftir ferðir, t.d. haustferðina í Heiðmörk, gönguferðir um hverfið og aðrar
vettvangsferðir) eru orðnar fastur liður í daglegu starfi leikskólans.
Starfsmenn hafa kynnt sér leikskóla með grænfána og á grænni grein. Helena Óladóttir í
Náttúruskólanum var fengin til að koma á skipulagsdegi og vera með námskeið í útikennslu í október
2011. Í október 2012 kom Helena aftur til okkar á skipulagsdegi með námskeið um sjálfbærni.

Álfheimar búnir að velja sér vinatré

Útikennsla í Hallsholti

Fræðsla, námsefnisgerð og verkefni
Í leikskólanum hafa ávallt verið unnin þemaverkefni sem tengjast árstíðunum. Í þeim verkefnum er
fylgst með breytingum á náttúrunni og rætt um hvað fylgir þeim breytingum. Í Fífuborg er valkerfi
þar sem börnin velja sér svæði til að leika á í ákveðinn tíma. Eitt af þeim svæðum sem þau geta valið
um er náttúru- og vísindasvæði. Á því svæði fá börnin tækifæri til tilrauna og athugana, s.s. að
uppgötva og kynnast náttúrunni, vísindum og stærðfræði með því m.a. að snerta, lykta af, flokka,
vega, upplifa, rannsaka, kanna og leika. Þannig er ýtt undir sköpunargáfu þeirra, gagnrýna hugsun,
sjálfstraust og verklega færni , ásamt því að efla og auka orðaforða þeirra. Á náttúru- og vísindasvæði
fá börnin tækifæri til að kynnast fjölbreytileika náttúrunnar. Þeim er kennt að sjá fegurð hennar og
hvernig á að umgangast hana af virðingu. Unnið er með ýmis náttúrleg efni. Einnig er svæðið gjarnan
haft utandyra og tengt nánasta umhverfi leikskólans, þá sérstaklega við Hallsholtið sem er
grenndarsvæði hans.
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Pappírsgerð hefur verið fastur liður í starfi Fífuborgar allt frá upphafi leikskólans. Í pappírsgerðinni
hefur verið endurnýttur pappír sem hefur átt að fara í endurvinnslu ásamt dagblöðum sem berast í
leikskólann. Pappírinn sem búinn er til, er notaður í kort og myndir sem börnin skreyta.

Könnunarleikur

Slakað á í trjáhúsinu

Að upplýsa og fá aðra með
Upplýsingar um umhverfisstefnu leikskólans hafa aðallega farið fram á foreldrafundum og í
vikulegum fréttapistlum frá deildum til foreldra. Þá eru settar upplýsingar á heimasíðu leikskólans
þegar við á og er komið sérstakt „grænfánasvæði“ inn síðuna þar sem „grænar“ upplýsingar eru
settar inn.
Leikskólinn fær öðru hvoru heimsóknir frá starfsfólki annarra leikskóla (innanlands og erlendra) og er
þá umhverfisstefna leikskólans kynnt fyrir þeim.

Laufblöð pressuð
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Rusl sem fannst í Hallsholti

Börnin mála það sem þau sjá í náttúrunni

Umhverfissáttmáli
Umhverfissáttmáli Fífuborgar
•
Að nýta sér umhverfið og náttúruna til fróðleiks, hreyfingar og leiks.
•
Að börn og starfsfólk læri að bera virðingu fyrir umhverfinu, gróðrinum og náttúrunni.
•
Að flokka lífrænan úrgang.
•
Að flokka plast, ál, pappír, pappa og mjólkurfernur til endurvinnslu.
•
Að spara orku eins og hægt er.
•
Fara sparlega með vatn.
•
Að keyptar séu umhverfisvænar vörur eins og hægt er.
•
Að plast/plastpokar sé notað í lágmarki og plastpokar endurnýttir.
•
Að nota sápu í lágmarki.
•
Að vera meðvituð um náttúrulegan efnivið til náms og leiks.
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Hvað getum við fundið úti í náttúrunni?

Er eitthvað undir steininum?

Farið með matarleifar í lífrænu tunnuna

Alltaf gaman að fá að hella

Hvar skyldi plastið eiga að fara?

Muna að slökkva ljósin!
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Pappírsgerð

Pappír rifinn niður

Hrært í pappírsblöndunni

Búið að móta nýja blaðið

Nýtt blað tilbúið
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Lokaorð
Áfram verður lögð áhersla á að efla umhverfisvitund og umhverfismennt þeirra sem eru í Fífuborg.
Síðastliðið skólaár hefur heilmikið áunnist, s.s. fyrsta græna skrefið tekið í Grænum skrefum og
undirritun samnings um grenndarsvæði í Hallsholti sem er í nágrenni leikskólans. Í starfsáætlun
Fífuborgar 2011-2012 settum við okkur markmið um að gerast grænfánaleikskóli vorið 2012. Ekki
reyndist grundvöllur fyrir því, þar sem mikið af nýju starfsfólki byrjaði haustið 2011 og fór veturinn í
að þjálfa það inn í starfið. Við viljum þó ekki láta staðar numið og höldum ótrauð áfram í að vinna
með umhverfismennt og vekja umhverfisvitund barnanna. Nú er svo komið, að okkur finnst tími til
kominn að sækja um grænfánann og vonumst við til að geta flaggað honum í janúar 2013.

Fífuborg tók fyrsta græna skrefið af fjórum í apríl 2012

Í hvaða ruslatunnu fer þetta rusl?
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Fylgiskjöl
Hvað erum við að gera núna? (Fylgiskjal 1)
-

-

-

-

-

-

Erum skóli á grænni grein og höfum tekið fyrsta skrefið af fjórum hjá Grænum skrefum
Reykjavíkurborgar.
Flokkum úrgang - allan pappír, pappa, plast, málma, lífrænt, rafhlöður, ljósaperur.
Allur lífrænn úrgangur fer í þar til gerða tunnu.
Spörum rafmagn eins og hægt er. Höfum ekki kveikt á ljósum þegar bjart er. Notumst meira
við lampa en loftljósin. Allar tölvur eru stilltar á hvíld, notum þurrkskápana eingöngu ef mikil
bleyta er og vörumst að stilla þá á of langan tíma.
Reynum að halda sápunotkun í lágmarki. Útskýrum fyrir börnunum hvers vegna það sé
nauðsynlegt að skammta sér bara einu sinni sápu í hönd en ekki oft. Á deildum eru börnin
skipuð sápuverðir og sjá þeir um að fylgja þessu eftir. Erum með myndrænar leiðbeiningar
um handþvott á öllum deildum.
Látum vatn ekki renna að óþörfu.
Höfum tekið Hallsholt að okkur sem grenndarsvæði þar sem við sjáum um að halda því
snyrtilegu og fylgjumst með breytingum í náttúrunni. Höfum sótt um að fá tré til
gróðursetningar hjá garðyrkjustjóra Reykjavíkurborgar.
Höfum skipað umhverfisráð fullorðinna og barna. Í umhverfisráði Fífuborgar eru
leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, fulltrúi starfsmanna, fulltrúi foreldra, matráður og
ræstingastjóri. Í umhverfisráði barna eru elstu börn hverju sinni.
Endurvinnum pappír...mættum vera duglegri við það!
Ræðum við börnin um að bera virðingu fyrir umhverfinu og náttúrunni, bæði með umræðum
og eins með myndum.
Verðlaus efniviður nýttur til sköpunar, könnunarleiks og á náttúru- og vísindasvæði.
Endurnýtum plastpoka eins og hægt er. T.d. eru pokar sem koma úr mjólkurkössunum
nýttir til að setja bleyjur í eða óhrein föt sem eru send heim. Einnig eru bleyjupakkapokar
nýttir í það sama.
Hættum notkun skóhlífa. Núna fara allir úr skóm.
Starfsmenn hafa kynnt sér nokkra leikskóla þar sem unnið er með umhverfismennt :
Brekkuborg og Rauðhól í Reykjavík, Naustatjörn, Iðavöllur og Krógaból á Akureyri.
Fengum fyrirlestur á skipulagsdegi frá Ingu Dóru og Jónínu á Hálsakoti í júní 2011.
Settum upp límmiða til að minna á ýmislegt, s.s. að slökkva á tölvum, prenta báðum megin,
slökkva ljósin o.s.frv.
Börnin fara yfir garðinn með starfsmanni.
Mjólkurkassar nýttir til byggingaleiks í útiveru á sumrin
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Fundargerðir frá umhverfisnefnd og skipulagsdögum (fylgiskjal 2)

Fundur hjá umhverfisnefnd október 2009
mættar: Kolla Hh, Rósa Dh og Helga Áh. Afife Lh veik.
Rætt um nýtingu og flokkun pappírs. Samþykkt af hafa kassa í Fífu, listaskála, Dvergheimum og
Hulduheimum þar sem í fer pappír til endurvinnslu (og ekki er hægt að nýta á annan hátt). Einnig að
flokka endurnýtanlegan pappír í Fífu, skúffa með pappír sem hægt er að prenta aftan á (ath. að snúi
öll eins) og kassalok með teiknipappír.
Ánægðar með að útireglur séu tilbúnar og komnar í gagnið –finnst umgengni í garðinum betri.
Samþykkt að búa til myndrænar leiðbeiningar fyrir handþvott, frá umhverfis- uppeldis og svínaflensu
sjónarmiðum (tekið í notkun 19. nóv)
Samþykkt að búa til tappasafn eins og í Björnslundi- nýta verðlausa efniviðinn t.d. á vísindasvæði.
Umræða um hvort hægt sé að gera verðlausa efniviðinn í listaskála jafn aðgengilegan hjá okkur og í
Björnslundi t.d. með því að hafa hann á vagninum: ræða þetta á starfsmannafundi.
Einnig rætt um að nýta hugmyndir frá Björnslundi um að leggja efnisafganga í trén á sumrin.






Starfsmannafundur 27. nóvember
Kynna fyrir öllu starfsfólki pappírsflokkun (sýna dæmi um pappír og pappa). Spyrja um álit.
Spyrja um álit á handþvottaleiðbeiningum.
Ræða hugmynd um listaskála og útiveru á sumrin.
Óska eftir hugmyndum frá öðru starfsfólki- benda á að það er fulltrúi frá hverri deild.
29.des 2009 umhverfisnefnd- allar mættar

Farið yfir pappírsflokkun
-allir sáttir með árangurinn og reyna að minna fólk á á sinni deild
Pokar í fataklefa- rættu um að prófa og meta svo hvernig til hefur tekist Merkja og flokka
stærri/minni pokar
Starfsdagur að vori 2010
Ánægja í húsinu með pappírsflokkun og endurnýtingu poka
Stungið upp á að taka þetta lengra og sækja um Grænfánann. Tekið vel í það og ætlum að athuga það
næsta haust t.d. í sambandi við hvaða leikskóla við heimsækjum í námsferð til Akureyrar næsta haust
Að öðru leyti má sjá ítarlega útlistingu yfir árangur ársins og framtíðarstefnu í starfsáætlun Fífuborgar

Í samræmi við starfsáætlun leikskólasviðs hefur verið ákveðið að vinna í að sækja um
Grænfánann.
Tekið úr starfsáætlun 2010:
Grænfáninn
Á síðasta skólaári lýstu nokkrir starfsmenn yfir áhuga á að athuga hvort við á Fífuborg gætum ekki
orðið aðeins umhverfisvænni t.d. í pappírsmálum. Þessi umræða tengdist einnig sparnaði. Í kjölfarið
var sett á laggirnar umhverfisnefnd með einum fulltrúa frá hverri deild (ekki frá eldhúsi). Nefndin
hefur haldið nokkra fundi þar sem lagðar hafa verið fram tillögur að umhverfisvænum breytingum og
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þær svo verið prófaðar. Starfsmannahópurinn hefur fengið tækifæri til þess að segja sitt álit á
breytingunum á starfsdögum. Eftirfarandi breytingar hafa verið gerðar skólaárið 2009-2010.
 Farið er að flokka pappír betur. Kassar voru settir í vinnuherbergi starfsmanna, listaskála og á
tvær elstu deildirnar. Í kassana fer pappír sem ekki er hægt að nýta á annan hátt (t.d. teikna
aftan á) og þeir eru svo tæmdir í endurvinnslugáminn. Í vinnuherbergi er pappír sem búið er
að prenta á öðru megin en hægt að nýta hinu megin settur á sérstakan stað. Fleiri og fleiri
starfsmenn eru farnir að nýta þennan pappír.
 Pappi var líka flokkaður og nýttur betur, t.d. er núna hólkum af salernisrúllum annað hvort
hent í endurvinnslugáminn eða þeir nýttir í listaskála.
 Útbúnar voru myndrænar leiðbeiningar um handþvott. Ávinningur af því var margvíslegur;
börnin þvoðu hendurnar betur (tengt svínaflensufárinu!), þau spöruðu bæði vatn og sápu og
einnig minntist einn starfsmaðurinn (sem er að erlendum uppruna) á að þetta hjálpaði henni
að nota rétt orð þegar hún væri að leiðbeina börnunum.
 Notkun umhverfisvæns og endurvinnanlegs leikefniviðar hefur aukist, bæði á vísinda- og
náttúrusvæði í vali og einnig höfum við prófað okkur áfram með „trjáhúsin“ í útiveru á
sumrin.
 Gerðar voru myndrænar reglur fyrir garðinn. Þá eru allir með á hreinu hvaða reglur gilda og
af hverju. Reglurnar hanga í fataklefanum og því er handhægt að grípa þær til þess að rifja
upp með barnahópnum.
 Hætt var að bjóða upp á skóhlífar og reynt að minnka pokanotkun. Hólfin í fataklefanum sem
áður voru notuð fyrir skóhlífar eru nú nýtt fyrir poka sem foreldrar og starfsmenn geta notað
t.d. fyrir blaut föt. Starfsmenn hafa komið með megnið af pokunum að heiman (sem er
endurnýting).
 Sumarið 2009 fóru nokkrir starfsmenn á kynningu í Björnslundi (leikskólinn Rauðhóll) og
fengu þar góðar hugmyndir. Einnig hafa flestir starfsmenn farið á leikskólann Brekkuborg og
fengið þar góðar upplýsingar og hugmyndir.
 Eldhúsið flokkar meira og setja setur í endurvinnslugám sem við fengum haustið 2009, auk
þess að endurnýta poka, þurrka melónusteina og endurnýta umbúðir undan morgunkorni.
Einnig eru matvæli keypt í stærri pakkningum til að fækka umbúðum. Nú merkja starfsmenn
bollana sína með þvottaklemmum til þess að spara óþarfa uppvask.

Markmið: Að verða umhverfisvænni leikskóli og sækja um Grænfánann.
Leiðir:


Í umhverfisráði sitji tveir starfsmenn ásamt leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra.
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Setja upp markvissa áætlun um endurvinnslu, flokkun og umhverfismennt (með stuðningi
Grænfánaverkefnisins). Til dæmis að stilla allar tölvur á að þær fari í bið (sleep mode)
eftir ákveðinn tíma til að spara rafmagn en það verndar líka trúnaðargögn, bæta við
hlutverkum ljósavarðar og vatns- og sápuvarðar í ábyrgðarhlutverk barnanna.



Að allir starfsmenn fái fræðslu og hvatningu t.d. í námsferðinni næsta haust.



Að skoða hvernig hægt er að virkja börnin í samræmi við þróunarverkefnið, auka vægi
umhverfismenntar og gera hana sýnilegri.

Mat: Verður jafnt og þétt á fundum umhverfisnefndar. Einnig á árlegum matsdegi að vori með
öllum starfsmannahópnum. Við ætlum einnig að endurmeta ferlið með börnum og foreldrum
með því að leggja fyrir þau spurningar næsta vor.

Skólaárið 2010-2011
Allur starfsmannahópurinn fór í námsferð til Akureyrar í lok september 2010. Þar voru leikskólarnir
Naustatjörn, Iðavellir og Krógaból heimsóttir. Allir eru þeir með Grænfánann og fengum nokkra
fræðslu og hugmyndir frá þeim.
Á starfsmannafundi var ákveðið að Kolla og Hrund, Laufey frá eldhúsi og stjórnendur væru í
umhverfisnefnd. Einnig væru fulltrúar frá hverri deild, Helga frá Hulduheimum, Drífa frá Álfheimum
og Afife frá Ljósheimum.
Fundur í umhverfisnefnd í byrjun sept.
Kolla, Hrund, Laufey og Ásgerður
Grænfánaverkefni Landverndar kynnt. Skrefin 7 lauslega kynnt- þurfum að skoða hvernig við getum
fengið börnin meira í þetta með okkur. Lagður fram gátlisti um umhverfisvæna hluti/leiðir sem Kolla,
Ásgerður og Laufey svara.
Kostir: rammi, stuðningur og eftirfylgni (þarf að standa sig til að fá fánann endurnýjaðan).
Ókostir: Kostar peninga (um 40 þús. á ári), stimpill.
Sammældumst um að sækja ekki um fánann að sinni, endurskoðist á næsta ári. Kalla fulltrúa frá
deildum líka á fund til þess að ákveða með næstu skref og fá mat á hvernig gengur með það sem
þegar hefur verið gert.
Fundur í umhverfisnefnd með fulltrúum frá hverri deild 22. október
Kolla, Hrund, Laufey, Elín, Afife, Drífa og Helga
Mappa með fundargerðum, gátlista og ýmsu fleira mun liggja frammi á kaffistofu starfsmanna.
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Fækka ruslatunnum í húsi, ein tunna á deild (á ekki við bleyjuskiptafötur). Ávaxtaafgangar fara aftur
fram í eldhús (ekki í tunnu inni á deild). Hafa eina tunnu í fataklefa, enga á útiklósetti. Fata í
kaffistofu, ekki í Fífu.
Athuga í samstarfi við ræstingu hvort ekki sé hægt að hafa poka í tunnunum en sturta bara úr þeim
og skipta eingöngu ef nauðsynlega þarf.
Afife og Drífa ath. hvort áhugi sé fyrir að nota mjólkurpoka úr eldhúsi fyrir bleyjur.
Lh. og Áh. nota aftur smekki sem ekki eru skítugir til að spara þvott  Til fyrirmyndar!
Hvetja starfsfólk til að koma með afgangspoka að heiman og setja í fataklefa. Hægt að nota undir
blaut föt bæði í fataklefa og hafa nokkra inni á deild fyrir pissublaut föt.
Eldhús setur núna skolaða mjólkur og morgunkornspoka í fataklefann.
Bent á að sniðugt sé að fara ekki með óhrein handklæði fram fyrr en eftir matar- og kaffitíma. Hægt
að nota til þess að þurrka upp bleytu ef þarf.
Ítrekað að deildir eiga (flesta daga) að nota 2 tuskur yfir daginn. Þarf að ræða betur á skipulagsdegi.
Hugmynd um ljósa-, vatns- og sápuverði rædd. Ákveðið að hafa ekki ljósaverði út af flúorperumenginn sparnaður að kveikja og slökkva á þeim oft. Tillaga að hafa vatns- og sápuverði á tveimur elstu
deildunum.
Starfsmannafundur nóvember
Öllum sagt frá möppunni og ruslatunnufækkun/pokasparnaðarhugmyndum. Tekið vel í prófa.
Einnig rætt um tuskusparnað, að flestum deildum dugi 2 tuskur yfir daginn. Allir ætla að reyna það.
Rætt um að flokka sér pappír úr litaprentaranum (setja hann hjá teiknipappírnum), hann virðist káma
sv/hv prentarann.
Sett upp tunna fyrir plastrusl í Fífu. Einnig fyrir ljósaperur (verður að skila í Sorpu).
Send fyrirspurn til Sorpu um bakhliðina á bókaplastinu og pappír í plasti úr plöstunarvélinni, hvorugt
má flokka sem plast heldur sem almennt heimilissorp.
Starfsmannafundur 18.feb 2011
Elín spyr hvort áhugi sé hjá starfsmönnum að taka upp lífræna tunnu. Í hana fer allt lífrænt rusl
(matarafgangar). Sendum nú þegar fram ávexti og aðra matarafganga svo ekki þurfi að skipta um
poka í ruslatunnum. Kostar helmingi minna per. kíló. Allar deildir eru tilbúnar að prófa þetta. Suma
matarafganga getur reynst nauðsynlegt að sigta (vökvi er vigt). Þurfum að útfæra það í samráði við
eldhús. Hver deild er með plasttunnu með loki inni á deild og börnin fá ábyrgðarhlutverk að tæma
hana daglega.
Umhverfisnefndarfundur mars 2011
Subbuskapur ef klósettrúllur eru fljótandi út um allt hús. Koma þessu í endurvinnslu (nota eða rusl).
Hver tæmir tunnur í Fífu? E-ð system? Þurfum að ræða þetta á næsta skipulagsdegi.
Er ræstingin hætt að setja nýja og nýja poka í ruslið? Þurfum að fylgjast með því
Útfærsla á lífrænni tunni
Finnst fólk í húsi orðið jákvæðara, duglegt að spyrja og leggur sig fram.
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Hverjir koma í stað Helgu og Drífu sem fulltrúar frá Áh og Hh?
Fulltrúar barnanna? Vantar það og frá foreldrum ef við viljum vinna skv. Grænfána....
Sér mikið á birkitrjánum bak við hús. Sé þau oft vera að klifra og kroppa.... Taka fram myndrænu
leiðbeiningarnar og ræða um þær við barnahópinn.
Fyrirlestur/fræðsla frá Ingu Dóru í Hálsakoti? Ákveðið að hafa samband við hana og athuga hvort hún
geti komið á skipulagsdag í vor.
Fundur með umhverfisnefnd 25. September 2011
Mættir: Elín, Ásgerður, Sunna og Hrund, Laufey
- Elín segir frá nýju verkefni hjá Reykjavíkurborg sem nefnist Græn skref. Þetta er
umhverfisverkefni og gengur út á að vinnustaðir Reykjavíkurborgar tileinki sér fjögur græn
skref, eitt og eitt í einu.
Búið er að leita til okkar hvort við viljum sjá um að opna vef grænna skrefa ásamt
borgarstjóra hér í Fífuborg í október n.k.
- Erum að standa okkur vel í flokkun á öllum úrgangi frá leikskólanum en hversu meðvituð eru
börnin um það? Fara þau með út í tunnur t.d. þegar farið er með lífrænan úrgang? Þurfum að
bæta það!
- Ræddum um notkun á pappír, vatni, rafmagni og þurrkskápum. Starfsfólk er duglegt að
prenta út á eco prentun og á baksíður. Þurfum að vera duglegari að slökkva á ljósum þegar
bjart er orðið.
Umhverfisnefndarfundur 9. febrúar 2012
Mættir: Elín, Ásgerður, Sunna,
- Útbúa flokkunartöflu sem til að auðvelda flokkun á plasti, pappír og pappa.
- Erum búnar að ræða í nokkurn tíma að fá Hallsholt sem grenndarsvæði. Höfum farið þangað
með börnin allt frá opnun leikskólans og unnið með náttúruna. Því liggur það beint við að
þetta verði „okkar“ svæði opinberlega. Ásgerður hefur samband við Helenu í
Náttúruskólanum og spyr hana með framkvæmd á þessu.
- Ræddum um að það sé gott að hafa grænu skrefa límmiðana sem hafa verið hengdir upp til
að minna á að slökkva ljós, prenta báðum megin, slökkva á tölvunni í lok dags o.þ.h.
- Þurfum að setja okkur niður markmið með umhverfismennt.
Umhverfisnefndarfundur 2. apríl 2012
Mættir: Elín, Ásgerður, Sunna, Anna,
- Fáum fyrsta græna skrefið 10. apríl. Sjáum að við getum sótt fljótt um skref tvö því við
uppfyllum flest skilyrðin þar.
- Skrifað verður undir samning á grenndarsvæði 13. apríl í Hallsholti. Börnin syngja „Lóan er
komin“ og Þórólfur garðyrkjustjóri mun halda stutta tölu.
- Ætlum að hætta að prenta matseðla út þar sem þeir eru á heimasíðu og birtast á skjánum í
fataherbergi.
- Ákveðið að leggja til á næsta skipulagsdegi að við sækum um grænfánann. Gaman væri ef við
gætum flaggað honum á 20 ára afmæli leikskólans 18. janúar 2013.
Fundur hjá umhverfisnefnd 3. október 2012
Mættir: Elín leikskólastjóri, Ásgerður aðstoðarleikskólastjóri, Sunna fulltrúi starfsmanna, Laufey
matráður, Anna fulltrúi ræstingar og Aðalheiður fulltrúi foreldra.
- Ásgerður kynnti hvað er verið að gera í leikskólanum í umhverfismennt. Sagði frá því að hún
er að vinna skýrslu til að sækja um grænfánann.
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Anna sagði frá leikskóla þar sem dagblöð eru sett í botninn á ruslafötum í stað plastpoka.
Ræsting tæmir svo föturnar á kvöldin og starfsmenn setja ný dagblöð á morgnana. Þrífa
ruslaföturnar einu sinni í viku. Ákveðið að taka þetta upp frá og með deginum í dag.
Ásgerður sagði frá því að leikskólinn fær 30 plöntur til að gróðursetja í Hallsholt. Aðalheiður
ætlar að vera innan handar með að velja góðan stað fyrir plönturnar.
Laufey sagði frá því að hún leggur áherslu á að kaupa sem flest inn í stórum pakkningum svo
það verði minna um umbúðir.
Ásgerður talaði um að útbúa svæði á heimasíðu með upplýsingum um grænfánann.

Næsti fundur ákveðinn 9. janúar 2013
Umhverfisnefnd barna á Hulduheimum. Fundur 23. Febrúar 2012
Fundurinn fór í að ræða eftirfarandi spurningu: Hvað þýðir það að vera grænn leikskóli?
Svör:
- Spara rafmagnið.,
- Týna rusl svo það verði ekki sóðalegt.
- Höfum vatns og sápuvörð sem passar vatnið.
- Pössum ruslið. Megum ekki henda öllu saman.
- Fara vel með vatnið og setja einu sinni sápu. Ef við notum of mikla sápu mengast sjórinn og
dýrin og fiskarnir gætu dáið.
- Höfum vatns og sápuvörð svo við notum ekki of mikið af sápu.
- Hendum í rétta tunnu. Flokkum ruslið til að vera umhverfisvæn.
- Tökum ruslið og gerum græna fætur.
- Passa upp á ljósin. Flokkum rusl til þess að endurvinna.
- Hendum ruslinu í rétta tunnu. Spörum ljósin.
- Græna tunnan með ávöxtunum fer í rusl með matnum.
- Pössum upp á perurnar..

Umhverfisfundur með börnunum á Hulduheimum 25.10.2012
Spurningar sem stuðst var við: Hvar er umhverfi? Hvað þýðir að vera umhverfisvænn? Hvað er grænn
leikskóli? Hvað gerum við í Fífuborg til að hugsa um umhverfið? (spurningarnar komu ekki allar í
upphafi)
G. E.: Grænn leikskóli þýðir að vera umhverfisvænn og ekki henda rusli
H.L.: Mér finnst svolítið skrítið þegar laufblöðin detta af trjánum. Hættir þá vatnið að koma í þau?
A. F.r: Það er af því að laufblöðin deyja. Ef maður hendir rusli þá er maður að menga jörðina. Ef vatn
hættir að renna í trjám þá myndi maður deyja.
E.: Ekki gott ef maður hendir rusli á götu eða gangstétt. Allt á að fara í ruslið.
E. B.: Skrýtið með laufblöðin. Ekki gott að klifra í trjám sem eru ekki sterk.
Ó. Ö. : Tökum rusl og hendum
H.: Má ekki klifra
S. I.:Ekki henda rusli upp á þak annars kemur vond lykt
H. S.: Ekki henda rusli. Tína upp rusl.
G. V.: Bannað að henda rusli eins og nammibréf, ekki henda rusli úr bíl. Bannað að brjóta trjágrein
B. G.: Bannað að henda grjóti í glugga. Ekki stíga á blóm. Ekki henda glerflösku það getur komið blóð á
puttann.
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B. O.: Bannað að henda laufblöðum upp á þak á húsi.
T. Ó.: Skrítið að við sjáum ekki beinin okkar.
Þegar þarna var komið ræddum við aðeins saman, þyrftum meiri umræðu.
Kom með spurninguna af hverju fer ekki allt í sömu tunnuna?
G. E.: Svo Sorpa þurfi ekki að flokka þá gerum við það.
Þarna þurfum við að halda áfram með málið og fá meira fram af hverju við erum að gera það sem við
erum að gera í Fífuborg þ.e. umverfismenntin.

19

Umhverfisgátlisti fyrir skóla á grænni grein

Skóli:
Fífuborg
Skólaárið:
2010-2011

Innkaup / nýtni – til að spara auðlindir og minnka rusl

1. Lögð er áhersla á að kaupa til skólans vandaða hluti sem
endast vel.
2. Pappír er sparaður;
* skjöl sem eru meira en ein síða eru prentuð á báðar
hliðar blaðs,
* ljósritað er báðum megin á blöð,
* afgangs pappír er aðgengilegur þar sem verið er við
vinnu,
* afgangs pappír er notaður sem risspappír eða í föndur,
* umslög eru opnuð varlega, oft má nota þau aftur,
* tölvupóst er notaður til samskipta eins mikið og
mögulegt er,
- innan skólans,
- á milli heimila og skóla,
* tauhandklæði eru notuð í stað pappírs þar sem
mögulegt er,
* tuskur eru notaðar í stað pappírs, svo sem
eldhúspappírs, til að þurrka upp eða þrífa,
* Systkinalisti yfir nemendur kemur í veg fyrir að bréf
frá skólanum fari í mörgum eintökum inn á sama heimili.
3. Rafhlöður eru sparaðar;
* vasareiknar eru með sólarrafhlöðum,

Umhverfisgátlisti fyrir skóla á grænni grein
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já
x

nei

Athugasemd – áætlun um aðgerð

stundum
stundum
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Á ekki við

* hlaðanlegar rafhlöður eru notaðar í stað einnota.
4. Mjólk og safi er keypt í stórum umbúðum;
* fyrir starfsfólk,
* fyrir nemendur.
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.
7. Allir eru með sína merktu bolla til að draga úr uppþvotti.
8. Fyllt er á tónerhylki í prenturum í stað þess að kaupa ný.
9. Gert er við það sem bilar eða skemmist frekar en að kaupa
nýtt.
10. Einnota hlutir, s.s. plastpokar í ruslafötur, eru ekki notaðir
eða af ýtrustu sparsemi.
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x
x
x
Á ekki við
x

x

Ekki á foreldraskemmtunum og öðru slíku

x
x
x
x

Plastpokar eru endurnýttir

Meðhöndlun á rusli

1. Flokkunarstöð er í skólanum aðgengileg öllum.
2. Allir sem að skólanum standa þekkja reglur skólans um
flokkun á rusli;
* nemendur,
* kennarar,
* skólastjórnendur,
* húsvörður,
* allt annað starfsfólk skólans,
* ræstingafólk,
* foreldrar.
3. Flokkað og sent til endurvinnslu er;
* gæðapappír,
* blandaður pappír,
* fernur,
* bylgjupappi,
* gosílát (dósir og flöskur),
* gler (krukkur o.fl.),
* málmar ( niðursuðudósir, sprittkertabotnar,

málmafgangar),

* rafmagnsvörur og tæki,
* rafhlöður,
* spilliefni (t.d. málningarafgangar),

já

nei
x

Athugasemd – áætlun um aðgerð

x
x
x

x

Þurfum að kynna þetta betur fyrir yngstu börnunum

Á ekki við
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Á ekki við
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* flúrperur og sparperur (spilliefni),
* föt og klæði,
* kertaafgangar.
4. Lífrænir afgangar eru jarðgerðir, af nesti, úr eldhúsum og
sag frá smíðastofu.
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x
x
Á ekki við
x

Innkaup / rekstur – til að minnka mengun
já
1. Keyptar eru vörur og efni með viðurkenndum
umhverfismerkjum;
* gólfhreinsiefni,
* uppþvottalögur,
* handsápa,
* gólfbón,
* pappír,
* umslög,
* tölvur og skrifstofutæki,
* ísskápar (án KFK-efna, framleiddir eftir 1994)1,
* rafhlöður,
* salernispappír,
* eldhúspappír,
* kaffisíur,
2. Aðeins eru notaðar rafhlöður án kadmíum og kvikasilfurs
t.d. alkaline eða NiMH rafhlöður.
3. Gluggatjöld, og aðrir hlutir úr taui, eru úr efni sem má þvo.
4. Skriffæri og skrifstofuáhöld eru keypt af yfirvegun, helst;
* ólakkaðir tréblýantar eða skrúfblýantar,
* vatnsleysanlegt túss á pappír og töflur,
* vatnsleysanlegt lím,

nei

Athugasemd – áætlun um aðgerð

x
x
x
x
x
x
Vitum þetta ekki þar sem við kaupum ekki sjálf inn
x
?
x
x
Á ekki við, erum með vél sem notar ekki kaffisíur
x
x
x
x

Ekki ólakkaðir tréblýantar

x
x

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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5. Forðast er að kaupa plasthluti sem innihalda PVC. Lögð er
áhersla á að plastvörur séu úr plasti sem hægt er að
endurvinna (pólýester) eða brotnar niður í birtu (PPplast)2;
* plastpokar,
* límband, bókaplast,
* plasthulstur, möppur,
* glærur,
* leir, kennaratyggjó.
6. Öll sápa er notuð í hófi, á Íslandi er auðvelt að þvo úr heitu
vatni.
7. Notaðir eru örtrefjaklútar við hreingerningu.
8. Forðast er að kaupa miklar umbúðir t.d. með því að kaupa inn
í stórum einingum.

2

Höfum ekki velt þessu fyrir okkur en munum gera það
héðan af!

x
x
x
x
x
x
x
x

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

1. Enginn er á útiskóm inni.
2. Áhersla er lögð á að hafa heilsusamlegt umhverfi innan húss
t.d. góða loftræstingu.
3. Öll hættuleg efni eru merkt á réttan hátt og geymd á
öruggum stað (í ræstikompum, í náttúrustofu).
4. Við bílastæðin eru skilti þar sem bílstjórar eru beðnir um að
drepa á bílvél á meðan að beðið er (foreldrar,
rútubílstjórar og flutningabílstjórar).
5. Reglulega er farið um skólalóðina;
* rusl tínt af lóðinni og því komið í viðeigandi förgun,
* kannað hvort eitthvað er skemmt eða bilað og þá
lagfært.
6. Á skólalóð er ekki notað skordýra- eða plöntueitur.
7. Leitast er við að hafa fjölbreytt umhverfi á skólalóð;
* svæði með “landslagi” ekki síður en slétta velli,
* haldið er í náttúrulegt umhverfi, grjót, gróður, vatn,
* lögð er áhersla á að hafa sem fjölbreytilegastan gróður
bæði tré og plöntur,
* náttúrulegum plöntum úr nágrenninu er komið fyrir í
viðeigandi umhverfi, þurrlendi, deiglendi, tjörn,
* grasflötum er haldið óslegnum, a.m.k. að hluta svo að
plöntur fái dreift fræjum,
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já
x
x

nei

Athugasemd – áætlun um aðgerð
Mættum stundum vera duglegari að opna glugga á deildum

x
x

x
x
x
x
x
x
x
Fáum því miður of sjaldan sláttur á túnin

* nemendur taka þátt í að rækta matjurtir í skólagarði,
* fuglar eru laðaðir að skólalóðinni t.d. með því að;
* gefa þeim í vetrarhörkum,
* útbúa fyrir þá fuglahús,
* rækta á lóðinni tré og runna ríkuleg af berjum.
8. Nemendur eigna sér uppáhaldsstað.
9. Nemendur “taka flag í fóstur”.
10. Skólinn tekur þátt í eða skipuleggur hreinsunardag
hverfisins.
11. Nemendur þekkja vernduð eða friðlýst svæði í nágrenninu
og taka þátt í verkefnum þar.
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

Förum og týnum rusl reglulega en ekki á skipulögðum
hreinsunardögum

Flutningar og ferðir
já
1. Fólk er hvatt til að ganga/hjóla/koma í strætó í skólann;
* nemendur,
* kennarar og annað starfsfólk,
* foreldrar.
2. Þeir sem koma á bílum leitast við að samnýta bíla.
3. Á skólalóðinni er aðstaða til að geyma hjól undir skyggni.
4. Innkaup og vöruflutningar til skólans eru vel skipulagðir til
að halda flutningum í lágmarki.
5. Keyptar eru íslenskar vörur eins og mögulegt er.
6. Forðast er að kaupa vörur/matvæli sem hafa verið fluttar
inn frá fjarlægum löndum.
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nei

Athugasemd – áætlun um aðgerð
Á ekki við

x
x

x
x
x

Hvetjum foreldra að koma gangandi á foreldraskemmtanir

x
Rammasamningar RVK stjórna þessu
x

Orka og vatn
já
1. Gluggatjöld eru;
* dregin frá þegar bjart er til að nýta dagsbirtuna,
* en dregin fyrir þegar dimmt er og um nætur til
einangrunar.
2. Notaðar eru sparperur í stað glópera.
3. Dregið er úr lýsingu þar sem hægt er t.d. með að fækka
perum í ljósastæðum í lofti.
4. Ljós eru slökkt þar sem enginn er.
5. Ljós eru slökkt þar sem dagsbirtan nægir.
6. Skrifstofutæki skólans (t.d. tölvur og ljósritunarvélar) fara
sjálfkrafa í orkusparandi stillingu þegar þau eru ekki í
notkun.
7. Slökkt er á tölvum og tækjum yfir nótt og í fríum.
8. Lækkað er á ofnum og slökkt á loftræstingu í öllum fríum.
9. Fylgst er reglulega með rafmagnsnotkun í skólanum.
10. Fylgst er reglulega með notkun á heitu vatni.
11. Fylgst er reglulega með notkun á köldu vatni.
12. Þvotta- og uppþvottavélar eru fylltar áður en þær þvo.
13. Vatn er ekki látið renna að óþörfu og strax gert við leka
krana.
14. Ef endurnýja þarf klósett er keypt vatnssparandi klósett.
15. Leitast er við að nýta vatn af þökum t.d. til að viðhalda
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nei

Athugasemd – áætlun um aðgerð

x

Ekki ennþá en það fer að breytast

x

Sum, erum að vinna í þessu

x
x
x
x

Þurfum að skoða þetta

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x

Vitum þetta ekki þar sem við kaupum ekki slíkt sjálf
Erum ekki með neitt slíkt

tjörnum og votlendi á skólalóð.
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Kynning og menntun
Já
1. Umhverfisstefna skólans er skýr og öllum aðgengileg.
2. Nýir nemendur í skólanum eru strax fræddir um
umhverfisstefnu skólans.
3. Foreldrar eru vel upplýstir um umhverfisstefnu skólans og
minntir á hana við og við.
4. Nýtt starfsfólk skólans fær strax kynningu á
umhverfisstefnu skólans.
5. Umhverfismennt er samþætt skólanámskrá skólans í;
* 5-6 ára,
* 4-5 ára,
* 3-4 ára,
* 2-3 ára,
* 1-2 ára,
6. Nemendur fá markvissa útikennslu til að læra að þekkja og
bera virðingu fyrir nánasta umhverfi skólans og hverfisins.
7. Við slökkvara og rafmangstæki er fólk minnt á að slökkva.
8. Í anddyri skólans er tafla þar sem hengdar eru upplýsingar
og auglýsingar um umhverfismál.
9. Nemendur læra um pappír (og önnur efni).
* hvernig pappír er framleiddur
* hvernig sé hægt að spara pappír
* hvernig pappír er endurunninn
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nei
x
x

Athugasemd – áætlun um aðgerð

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

Gert að einhverju leyti en má bæta

10. Nemendur fá þjálfun og leiðsögn í almenningsíþróttum og
útivist;
* gönguferðum,
* hjólreiðum,
* ganga á skíðum
* skauta (úti).
11. Skólinn hvetur til sérstakra þemadaga í hverfinu, göngu-,
hjólreiða-, útivistar- eða hreinsunardaga.

Umhverfisgátlisti fyrir skóla á grænni grein
33

x
Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
x

Skrefin sjö að Grænfánanum

1. Í skólanum starfar umhverfisnefnd.
2. Í skólanum hefur staða umhverfismála verið metin.
3. Gerð hefur verið áætlun aðgerðir og markmið.
4. Stöðugt eftirlit og endurmat er í gangi.
5. Nemendur fá fræðslu um umhverfismál.
6. Skólinn kynnir stefnu sína út á við og fær aðra með.
7. Skólinn hefur sett sér umhverfissáttmála.

Umhverfisgátlisti fyrir skóla á grænni grein
34

já
x

nei
x

x
x
x
x
x

Athugasemd – áætlun um aðgerð

Umhverfisgátlisti fyrir skóla á grænni grein
Skóli:
Fífuborg
Skólaárið:
2012-2013
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Innkaup / nýtni – til að spara auðlindir og minnka rusl

1. Lögð er áhersla á að kaupa til skólans vandaða hluti
sem endast vel.
2. Pappír er sparaður;
* skjöl sem eru meira en ein síða eru prentuð á
báðar hliðar blaðs,
* ljósritað er báðum megin á blöð,
* afgangs pappír er aðgengilegur þar sem verið er
við vinnu,
* afgangs pappír er notaður sem risspappír eða í
föndur,
* umslög eru opnuð varlega, oft má nota þau aftur,
* tölvupóst er notaður til samskipta eins mikið og
mögulegt er,
- innan skólans,
- á milli heimila og skóla,
* tauhandklæði eru notuð í stað pappírs þar sem
mögulegt er,
* tuskur eru notaðar í stað pappírs, svo sem
eldhúspappírs, til að þurrka upp eða þrífa,
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já
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

nei

Athugasemd – áætlun um aðgerð

Gleymist einstaka sinnum en er oftast gert

* Systkinalisti yfir nemendur kemur í veg fyrir að
bréf frá skólanum fari í mörgum eintökum inn á
sama heimili.
3. Rafhlöður eru sparaðar;
* vasareiknar eru með sólarrafhlöðum,
* hlaðanlegar rafhlöður eru notaðar í stað einnota.
4. Mjólk og safi er keypt í stórum umbúðum;
* fyrir starfsfólk,
* fyrir nemendur.
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.
7. Allir eru með sína merktu bolla til að draga úr
uppþvotti.
8. Fyllt er á tónerhylki í prenturum í stað þess að kaupa
ný.
9. Gert er við það sem bilar eða skemmist frekar en að
kaupa nýtt.
10. Einnota hlutir, s.s. plastpokar í ruslafötur, eru ekki
notaðir eða af ýtrustu sparsemi.
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j

Á ekki við
x
x
x
Á ekki við
x

Á foreldraskemmtunum eru notaðir einnota kaffibollar
sem eru skolaðir ef þeir eru heilir

x
x
x
x

Meðhöndlun á rusli
1. Flokkunarstöð er í skólanum aðgengileg öllum.
2. Allir sem að skólanum standa þekkja reglur skólans um
flokkun á rusli;
* nemendur,
* kennarar,
* skólastjórnendur,
* húsvörður,
* allt annað starfsfólk skólans,
* ræstingafólk,
* foreldrar.
3. Flokkað og sent til endurvinnslu er;
* gæðapappír,
* blandaður pappír,
* fernur,
* bylgjupappi,
* gosílát (dósir og flöskur),
* gler (krukkur o.fl.),
* málmar ( niðursuðudósir, sprittkertabotnar,

málmafgangar),
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já
x

nei

Athugasemd – áætlun um aðgerð

x
x
x
Á ekki við
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

* rafmagnsvörur og tæki,
* rafhlöður,
* spilliefni (t.d. málningarafgangar),
* flúrperur og sparperur (spilliefni),
* föt og klæði,
* kertaafgangar.
4. Lífrænir afgangar eru jarðgerðir, af nesti, úr
eldhúsum og sag frá smíðastofu.
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x
x
Á ekki við
x
x
j

Á ekki við
Erum með sér tunnu fyrir lífrænan úrgang

Innkaup / rekstur – til að minnka mengun
1. Keyptar eru vörur og efni með viðurkenndum
umhverfismerkjum;
* gólfhreinsiefni,
* uppþvottalögur,
* handsápa,
* gólfbón,
* pappír,
* umslög,
* tölvur og skrifstofutæki,
* ísskápar (án KFK-efna, framleiddir eftir 1994)3,
* rafhlöður,
* salernispappír,
* eldhúspappír,
* kaffisíur,
2. Aðeins eru notaðar rafhlöður án kadmíum og
kvikasilfurs t.d. alkaline eða NiMH rafhlöður.
3. Gluggatjöld, og aðrir hlutir úr taui, eru úr efni sem má
þvo.

já
x

nei

Athugasemd – áætlun um aðgerð

x
x
x
x
x
Umslög eru afar sjaldan notuð
Á ekki við, fáum allt slíkt í gegnum tölvudeild Rvk
x
x
x
x
Á ekki við
x
x

3

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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4. Skriffæri og skrifstofuáhöld eru keypt af yfirvegun,
helst;
* ólakkaðir tréblýantar eða skrúfblýantar,
* vatnsleysanlegt túss á pappír og töflur,
* vatnsleysanlegt lím,
5. Forðast er að kaupa plasthluti sem innihalda PVC. Lögð
er áhersla á að plastvörur séu úr plasti sem hægt er
að endurvinna (pólýester) eða brotnar niður í birtu
(PP-plast)4;
* plastpokar,
* límband, bókaplast,
* plasthulstur, möppur,
* glærur,
* leir, kennaratyggjó.
6. Öll sápa er notuð í hófi, á Íslandi er auðvelt að þvo úr
heitu vatni.
7. Notaðir eru örtrefjaklútar við hreingerningu.
8. Forðast er að kaupa miklar umbúðir t.d. með því að
kaupa inn í stórum einingum.

4

x
x
x

x
x
x
Á ekki við
x
x
x
x

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
1. Enginn er á útiskóm inni.
x
2. Áhersla er lögð á að hafa heilsusamlegt umhverfi innan x
húss t.d. góða loftræstingu.
3. Öll hættuleg efni eru merkt á réttan hátt og geymd á x
öruggum stað (í ræstikompum, í náttúrustofu).
4. Við bílastæðin eru skilti þar sem bílstjórar eru beðnir x
um að drepa á bílvél á meðan að beðið er (foreldrar,
rútubílstjórar og flutningabílstjórar).
5. Reglulega er farið um skólalóðina;
x
* rusl tínt af lóðinni og því komið í viðeigandi förgun,
x
* kannað hvort eitthvað er skemmt eða bilað og þá
x
lagfært.
6. Á skólalóð er ekki notað skordýra- eða plöntueitur.
x
7. Leitast er við að hafa fjölbreytt umhverfi á skólalóð;
x
* svæði með “landslagi” ekki síður en slétta velli,
x
* haldið er í náttúrulegt umhverfi, grjót, gróður, vatn, x
* lögð er áhersla á að hafa sem fjölbreytilegastan
x
gróður bæði tré og plöntur,
* náttúrulegum plöntum úr nágrenninu er komið fyrir í
viðeigandi umhverfi, þurrlendi, deiglendi, tjörn,
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nei

Athugasemd – áætlun um aðgerð

Að mestu leyti, erum ekki með vatnssvæði

Á ekki við

* grasflötum er haldið óslegnum, a.m.k. að hluta svo að x
plöntur fái dreift fræjum,
* nemendur taka þátt í að rækta matjurtir í
skólagarði,
* fuglar eru laðaðir að skólalóðinni t.d. með því að;
* gefa þeim í vetrarhörkum,
x
* útbúa fyrir þá fuglahús,
* rækta á lóðinni tré og runna ríkuleg af berjum.
x
8. Nemendur eigna sér uppáhaldsstað.
x
9. Nemendur “taka flag í fóstur”.
x
10. Skólinn tekur þátt í eða skipuleggur hreinsunardag
hverfisins.
11. Nemendur þekkja vernduð eða friðlýst svæði í
nágrenninu og taka þátt í verkefnum þar.
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x

x
Í Hallsholti sem er grenndarsvæði leikskólans

x

Skipuleggjum tiltektardaga í leikskólanum
Á ekki við

Flutningar og ferðir
já
1. Fólk er hvatt til að ganga/hjóla/koma í strætó í
skólann;
* nemendur,
* kennarar og annað starfsfólk,
* foreldrar.
2. Þeir sem koma á bílum leitast við að samnýta bíla.
3. Á skólalóðinni er aðstaða til að geyma hjól undir
skyggni.
4. Innkaup og vöruflutningar til skólans eru vel
skipulagðir til að halda flutningum í lágmarki.
5. Keyptar eru íslenskar vörur eins og mögulegt er.
6. Forðast er að kaupa vörur/matvæli sem hafa verið
fluttar inn frá fjarlægum löndum.
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Á ekki við
Tökum þátt í átaksverkefnum s.s hjólað í vinnuna
Hvetjum til þess þegar það eru foreldraskemmtanir

x
x
x

Verð stýrir að mestu leyti til um hvað er keypt inn

Orka og vatn
já
1. Gluggatjöld eru;
* dregin frá þegar bjart er til að nýta dagsbirtuna,
* en dregin fyrir þegar dimmt er og um nætur til
einangrunar.
2. Notaðar eru sparperur í stað glópera.
3. Dregið er úr lýsingu þar sem hægt er t.d. með að
fækka perum í ljósastæðum í lofti.
4. Ljós eru slökkt þar sem enginn er.
5. Ljós eru slökkt þar sem dagsbirtan nægir.
6. Skrifstofutæki skólans (t.d. tölvur og
ljósritunarvélar) fara sjálfkrafa í orkusparandi
stillingu þegar þau eru ekki í notkun.
7. Slökkt er á tölvum og tækjum yfir nótt og í fríum.
8. Lækkað er á ofnum og slökkt á loftræstingu í öllum
fríum.
9. Fylgst er reglulega með rafmagnsnotkun í skólanum.
10. Fylgst er reglulega með notkun á heitu vatni.
11. Fylgst er reglulega með notkun á köldu vatni.
12. Þvotta- og uppþvottavélar eru fylltar áður en þær
þvo.
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x
x
x
x
x
x
x

x
x

Á sumrin

x
x
x
x

13. Vatn er ekki látið renna að óþörfu og strax gert við
leka krana.
14. Ef endurnýja þarf klósett er keypt vatnssparandi
klósett.
15. Leitast er við að nýta vatn af þökum t.d. til að
viðhalda tjörnum og votlendi á skólalóð.
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x
Á ekki við
x

Kynning og menntun
1. Umhverfisstefna skólans er skýr og öllum aðgengileg.
2. Nýir nemendur í skólanum eru strax fræddir um
umhverfisstefnu skólans.
3. Foreldrar eru vel upplýstir um umhverfisstefnu
skólans og minntir á hana við og við.
4. Nýtt starfsfólk skólans fær strax kynningu á
umhverfisstefnu skólans.
5. Umhverfismennt er samþætt skólanámskrá skólans í;
Öllum árgöngum

6. Nemendur fá markvissa útikennslu til að læra að
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x
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þekkja og bera virðingu fyrir nánasta umhverfi
skólans og hverfisins.
7. Við slökkvara og rafmangstæki er fólk minnt á að
slökkva.
8. Í anddyri skólans er tafla þar sem hengdar eru
upplýsingar og auglýsingar um umhverfismál.
9. Nemendur læra um pappír (og önnur efni).
* hvernig pappír er framleiddur
* hvernig sé hægt að spara pappír
* hvernig pappír er endurunninn
10. Nemendur fá þjálfun og leiðsögn í almenningsíþróttum
og útivist;
* gönguferðum,
* hjólreiðum,
* ganga á skíðum
* skauta (úti).
11. Skólinn hvetur til sérstakra þemadaga í hverfinu,
göngu-, hjólreiða-, útivistar- eða hreinsunardaga.
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x
x
x

x

x

Á ekki við
Á ekki við
Á ekki við
Eingöngu í leikskólanum

Skrefin sjö að Grænfánanum

1. Í skólanum starfar umhverfisnefnd.
2. Í skólanum hefur staða umhverfismála verið metin.
3. Gerð hefur verið áætlun aðgerðir og markmið.
4. Stöðugt eftirlit og endurmat er í gangi.
5. Nemendur fá fræðslu um umhverfismál.
6. Skólinn kynnir stefnu sína út á við og fær aðra með.
7. Skólinn hefur sett sér umhverfissáttmála.
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Kynning til foreldra

