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Inngangur 

Upphaf starfs tengt umhverfismálum á Hlíðarbergi  er hægt að rekja til ársins 2000 eða 

í kjölfar þess að Hafnarfjarðarbær varð þátttakandi í verkefninu Staðardagskrá 21.  

Þá var hvatt til þess að í hverjum skóla bæjarins væri kjörinn umhverfisfulltrúi.  

Á Hlíðarbergi var hafist handa við að koma á flokkun rusls í leikskólanum þ.e. safnað var 

spilliefnum, gleri og endurgjaldsskyldum umbúðum. Hugað var að umhverfisvænum 

innkaupum og reynt að spara orku og vatn eins og kostur var. Árið 2006 var mótuð stefna 

um flokkun og endurvinnslu á Hlíðarbergi. Stefnt var að því að: 

 Safna tómum fernum 

 Safna pappírsumbúðum s.s. morgunkornspökkum, öðrum umbúðum úr pappír og 

kartoni (ekki gegnlitað) 

 Safna notuðum rafhlöðum 

 Safna bylgjupappa 

 Safna og flokka málma, niðursuðudósir, lokum af krukkum. 

 Safna og flokka plastumbúðum, brúsum, dósum, plasti og ónýtum plastpokum  

 Flokka pappír, dagblöð, tímarit, umslög og ljósritunarpappír. 

 Endurnota plastpoka. 

Markmiðið  með flokkuninni var  að minnka sorp sem fer frá leikskólanum.  

Þá var einnig komið fyrir skilti við innganga með ábendingu til bílstjóra að skilja bíla ekki 

eftir í lausagangi. Söfnun á mjólkurfernum og skil á þeim hefur verið verkefni barna og 

starfsfólks undanfarin ár. Endurvinnslugámur var staðsettur við leikskólann í hann var 

hægt að setja 7 mismunandi flokka til endurvinnslu. 

Leikskólinn hefur tekið þátt í „Degi umhverfisins” með því að hreinsa og tína rusl af lóð 

og nánasta umhverfi leikskólans. 

Hér verður gerð grein fyrir starfi leikskólans til þess markmiðs að fá að flagga Græn 

fánanum í fyrsta sinn. Þemað sem tekið hefur verið að þessu sinni er Úrgangur (rusl) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leikskolinn.is/hlidarberg/megin.php?vsnid=2&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3924221411206403&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=7&mynd_man=4&mynd_ar=2014&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=30&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+mynd#11404280
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Um leikskólann 

Leikskólinn Hlíðarberg er rekinn af Hafnarfjarðarbæ er  staðsettur í Setbergshverfi í 

Hafnarfirði og tók til starfa 25 mars 1993.  

Hann er fimm deilda og í honum geta dvalið 109 börn frá 18 mánaða aldri samtímis í 

tveimur aðskildum byggingum. Opnunartími leikskólans er frá kl. 7:30 – 17:00 alla virka 

daga.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Frá Hlíðarbergi er stutt í fjölbreytta náttúru og umhverfi næst leikskólanum er t.d. 

Lækurinn og Stekkjarhraunið og aðeins lengra eru Lækjarbotnar og Gráhelluhraun þar 

sem leikskólinn hefur undanfarin ár notað svæði í samvinnu við Skógrækt Hafnarfjarðar 

til útikennslu og umhverfismenntar. Einnig er stutt í Setbergshamarinn þar sem er 

víðsýnt til sjávar og lands.  

Í leikskólanum hafa ýmiss rými utan deilda verið nefnd eftir örnefnum úr nágreninu eins 

og: Lækurinn, Urriðakot, Mosahlíð og Hádegisholt. 
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Í skólastarfi Hlíðarbergs er áhersla lögð á tengingu skólastarfs við umhverfi og náttúru 

eins og kemur fram í skólanámskrá leikskólans: 

 börnin fái tækifæri til þess að skoða og rannsaka sitt nánasta umhverfi 

 börn læri að bera virðingu fyrir náttúrunni, umhverfi sínu og þeim dýrum 

           og plöntum sem þar þrífast. 

 að efla vitund barna fyrir umhverfisvernd og flokkun sorps. 

 

 

 

 

 

 

 

Hreyfing, sköpun, vellíðan eru einkunnarorð leikskólans og eru þau valin út frá áherslum 

á hreyfingu með markvissri hreyfiþjálfun, sköpun í anda hugmyndafræði Reggio Emilia og 

vellíðan í anda SMT- skólafærni (hafnfirsk útfærsla á bandarísku aðferðinni Positive Behavior 
Support/PBS) http://www.leikskolinn.is/hlidarberg/ . 

Lögð er áhersla á að bjóða börnunum upp á leikefni (opinn efnivið) sem ýtir undir sköpun 

og samvinnu. Verðlaus efniviður eins og tómir mjólkurkassar og pappakassar er nýtt sem 

leikefni. Í könnunarleiknum hjá yngstu börnunum er allur efniviður sem þar er í boði 

endurnýttir hlutir.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leikskolinn.is/hlidarberg/
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Hlíðarberg –Skóli á grænni grein 

Þátttaka leikskólans í verkefninu Skóli á grænni grein hófst í lok september 2011. Þegar 

í upphafi var ákveðið að gefa verkefninu góðan tíma. 

Á skipulagsdegi starfsmanna í nóvember 2011 var verkefnið kynnt og þá voru fulltrúar í 

umhverfisnefnd kosnir. Vegna ytri aðstæðna haustið 2011 gekk erfiðlega að koma á fundi 

umhverfisnefndar en hún fundaði fyrst í febrúar 2012. Þá var forsaga verkefnisins 

kynnt fyrir fulltrúum nefndarinnar. Fyrsta verkefni nefndarinnar var að meta stöðu 

umhverfismála í leikskólanum. Til þess var notaður gátlisti frá Landvernd um 

umhverfismál (sjá fylgigagn nr 1). Annað verkefni var að koma kynningu á verkefninu inn 

á heimasíðu leikskólans foreldrum og öðrum til upplýsinga. Einnig var gerð 

verkefnaáætlun til tveggja ára til að vinna eftir (sjá fylgigagn nr 2). 
 
 

 

Umhverfisnefnd fullorðinna og hlutverk fulltrúa 

Umhverfisnefnd leikskólans hefur fundað alls 13 sinnum frá 2012. Hlutverk 

umhverfisnefndar er að leiða starf að umhverfismálum í leikskólanum. Ákveðið var að í 

umhverfisnefnd ætti hver deild einn fulltrúa, einn fulltrúi væri frá eldhúsi auk 

verkefnisstjóra. Fundargerðir eru skráðar og birtar á vefsíðu leikskólans einnig sendar í 

tölvupósti á hverja deild leikskólans (sjá fylgigögn nr 3). 

Eitt af fyrstu verkum umhverfisnefndar var að skilgreina hlutverk fulltrúa í nefndinni 

það er að:  

 Leiðbeina, skipuleggja og stýra verkefnum sem snúa að umhverfismálum á deildum. 

 Miðla upplýsingum til samstarfsmanna 

 Stuðla að breyttum starfsháttum í umhverfismálum 

 Vekja athygli á fundargerðum umhverfisnefndar barna og fullorðinna. 

 Umsjón með losun endurvinnslufötu deildarinnar 

 Kynna verkefnið fyrir nýju starfsfólki. 

 

http://www.leikskolinn.is/hlidarberg/megin.php?vsnid=2&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3924221411206403&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=1&mynd_man=5&mynd_ar=2014&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=170&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+mynd#11405221
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Einnig var hlutverk verkefnisstjóra skilgreint, það er að:  

 Hafa yfirumsjón með verkefninu í leikskólanum 

 Skipuleggja fundi umhverfisnefndar barna og fullorðinna 

 Hafa umsjón með gagnaöflun 

 Miðla upplýsingum 

 Kynna verkefnið 

 Skrifa greinagerð til Landverndar. 

Umhverfisnefnd 2013-2014 skipa eftirtaldir fulltrúar: 

Lísa leiðbeinandi  frá Tröllahlíð 

Elín Gíslína leikskólakennari frá Hamrahlíð 

Lára leiðbeinandi frá Dvergahlíð 

Svanhildur leikskólakennari og aðstoðarleikskólastjóri frá Álfahlíð 

Helena leikskólakennari og deildarstjóri frá Klettahlíð 

Hanna aðstoðarmaður matráðs frá eldhúsi 

Guðbjörg sérkennslustjóri og verkefnisstjóri. 

Umhverfisnefnd fundar reglulega og á fundunum er farið yfir stöðu mála og verkefni 

metin og skoðað hvað hafi gengið vel og hvað þurfi að bæta og gerðar áætlanir um næstu 

skref. 

Helstu ákvarðanir sem umhverfisnefndin hefur tekið eru að: 

 Koma fyrir flokkunarfötum á helstu stöðum í leikskólanum 

 Setja upp leiðbeiningar um flokkun (sjá fylgigagn nr. 4). 

 Merki við slökkvara og ofna 

 Koma kynningu á verkefninu inn á heimasíðu leikskólans. 

 Fara ekki út í söfnun á lífrænu sorpi. 

 Umhverfisnefnd barna verði skipuð öllum börnum af elstu deild leikskólans 

 Hvetja foreldra til að nota svansmerktar bleiur 

 Draga úr plastpokanotkun (sjá fylgigagn nr. 5). 

 

http://www.leikskolinn.is/hlidarberg/megin.php?vsnid=2&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3201292214146417&stffval=myndaleit&snid=2&ggnstr=1100317016&tg=smynd
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Ráðgjöf og fræðsla 

Leitast hefur verið við að sækja ráðgjöf og fræðslu um Græn fána verkefnið út frá 

mismunandi sjónarhornum. Í upphafi verkefnisins kom Gerður Magnúsdóttir starfsmaður 

Skóla á grænni grein - Græn fánans hjá Landvernd í leikskólann og fundaði með 

leikskólastjóra og verkefnisstjóra í september 2011 (sjá fylgigagn nr. 6 ). 

Í náms - og kynnisferð starfsmanna í febrúar 2011 til Svíþjóðar varð leikskólinn Löten og 

Von Bahr í Uppsölum fyrir valinu meðal annars vegna þess að hann er Græn fána skóli. 

 

 

 

 

 

 

 

Á skipulagsdegi leikskólans í nóvember 2012 komu starfsmenn Græn fánans og kynntu 

Græn fána verkefnið fyrir öllu starfsfólki leikskólans. Sérstaka athygli vakti hversu 

stórt vistspor okkar á Íslandi er og hversu stutt á veg við erum komin í flokkun á rusli. 

Fulltrúi úr umhverfisnefnd sótti námskeið/fyrirlestur um sjálfbæra þróun og 

umhverfismál hjá Hólmfríði Þorsteinsdóttur umhverfisfulltrúa Kópavogsbæjar í febr. 

2012. 

Í kynnisferð starfsmanna vorið 2012 til  Akureyrar voru tveir af leikskólunum sem þar  

voru  skoðaðir Græn fána skólar. Sérstök áhersla var á að kynna sér reynslu þessara 

leikskóla á jarðgerðartunnum. 

Í tengslum við innleiðingu nýrrar aðalnámskrár leikskóla sótti allt starfsfólk Hlíðarbergs 

fyrirlestur Kristínar Norðdahl lektors við Menntavísindasviði HÍ um Sjálfbærni 

menntunnar í leikskólum fyrir starfsfólk leikskóla Hafnarfjarðar í september 2012.   

Verkefnisstjóri hefur kynnt verkefnið og framgang þess á starfsmannafundum og 

skipulagsdögum. Fyrsta kynningin var á skipulagsdegi í nóvember 2011 og síðasta á 

skipulagsdegi í febrúar 2014.  
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Umhverfisráð barna 

Í umhverfisráði barna eiga sæti börnin á elstu deild 

Hlíðarbergs auk verkefnisstjóra og fulltrúa elstu 

deildarinnar í umhverfisnefnd fullorðinna. Ráðið kom saman 

í fyrsta sinn vorið 2013 og hefur fundað nokkrum sinnum. 

Þar er rætt um hvað við erum að gera og hvers vegna. 

Umgjörð fundanna í umhverfisráði barna er í anda 

hefðbundins fundarforms þ.e. með litlu púlti í hæð 

barnanna og setið er bæði á stólum og á gólfi fyrir framan 

það.  

Púltið er gert úr pappa sem leikskólanum var gefið. 

Fundargerðir umhverfisnefndar barna eru settar inn á 

vefsíðu leikskólans (sjá fylgigagn nr 7). 

Á fundunum hefur tími verið tekinn í fræðslu um umhverfismál og til þess notað sænskt 

námsefni Blixtpatrullen på nya äventyr. Það er byggt upp á stuttum frásögnum af hópi 

barna og fjalla allar um rusl frá mismunandi sjónarhornum, en einnig um neyslu, 

endurnýtingu, endurvinnslu og rotnun (sjá fylgigagn nr. 8). 

Í námsefninu eru líka verkefni sem tengjast þemum í Græn fána verkefninu og þau eru 

um: neyslu, hringrás, loft og orku, vatn, nærumhverfið, lífstíll og heilsu. Markmið 

námsefnisins er að stuðla að námi og starfi í umhverfisvernd og sjálfbærni með lýðræði 

og virkri þátttöku barnanna að leiðarljósi. 

Eftir hvern fund hafa 3 fulltrúar verið valdir úr hópi barnanna í eftirlitssveit sem hefur 

fengið nafnið Grænu snillingarnir. Eftirlitssveitin ber merki Græn fánans í barminum 

þegar hún fer um leikskólann. 

 

Hlutverk eftirlitssveitarinnar er að athuga hvernig staðið er að flokkun á rusli, notkun 

ljósa og stillinga á ofnum í leikskólanum. Eftirlitssveitin skilar síðan hverri deild skýrslu 

um stöðu mála hjá þeim (sjá fylgigagn nr. 9). 

 

 

 

 

http://www.leikskolinn.is/hlidarberg/megin.php?vsnid=2&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3924221411206403&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=7&mynd_man=1&mynd_ar=2014&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=80&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+mynd#11401170
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Mat á stöðu umhverfismála  

Fulltrúar í umhverfisnefnd ásamt verkefnisstjóra sáu um að meta stöðu mála í 

leikskólanum var notaður gátlisti frá Landvernd um umhverfismál. Eftir að hafa farið 

yfir gátlistann var ljóst að leikskólinn er kominn nokkuð á veg með að vinna að ýmsum 

þáttum sem uppfylla þarf til að ná markmiðum Græn fánans en þörf væri á að marka 

skýrari stefnu og ramma um umhverfisstarfið (sjá fylgigagn nr. 1).  

Í júní 2012 unnu fulltrúar í umhverfisnefndinni að því að skoða allt plastefni í 

leikskólanum og kanna merkingar á því. Með því vildum við fá yfirsýn á það plastefni sem 

er í notkun í leikskólanum og hvort það væri úr plasti sem mætti endurvinna og innhéldi 

ekki óæskileg efni fyrir umhverfið (sjá fylgigagn nr. 10). Niðurstaða yfirferðarinnar var 

sú að þó nokkuð er að ómerktu plasti í umferð og örfáir hlutir innihalda óæskileg 

plastefni eins og PVC. Plastpokar sem notaðir eru í leikskólanum reyndust annað hvort 

vera úr endurvinnanlegu plastefnum eða úr endurunnu plasti.  

Leitast er við að öll hreinsiefni og hreinlætisvörur séu vottuð umhverfisvæn. Dagleg þrif 

í leikskólanum eru í umsjón ræstingarfyrirtækisins ISS og það sér einnig um að leggja til 

handþurrkur, handsápu og salernispappír. Fyrirtækið er með Svansvottaða 

ræstingaþjónustu. 

 
 
 

Aðgerðaáætlun og markmið 

Eftir að hafa fyllt út gátlistann og kannað plastefni í leikskólanum settum við okkur 

markmið og síðan aðgerðaráætlun. Markmið leikskólans í Græn fána verkefninu  2011 til 

2014 voru: 

 Draga úr magni óflokkaðs úrgangs 

 Gæta hófs í notkun rafmagns og vatns. 

 Skila plasti til endurvinnslu 

 Skila gleri til endurvinnslu 

 Stuðla að endurnýtingu og endurvinnslu. 

 Draga sem mest úr notkun plastpoka. 

 Nota umhverfisvottaðar vörur 

 Ganga vel um nærumhverfi leikskólans.  

 Gera útikennslu að föstum lið í leikskólastarfinu. 

 Spara pappír með því að senda skilaboð og fréttabréf til foreldra rafrænt. 

 Að efla umhverfisvitund barna, starfsfólks og foreldra. 
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Helstu verkefni í græn fána vinnunni voru: 

 Koma fyrir flokkunarfötum á hverja deild, í eldhús og kaffistofu starfsmanna. 

 Setja upp flokkunarpoka úr taui á gang þar sem í er safnað pappír og plasti  

 Útbúa leiðbeiningar um flokkun og staðsetningu söfnunaríláta í húsunum. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Komið fyrir merki við alla slökkvara í húsunum til að minna á að slökkva ljós í 

mannlausum rýmum. 

 Setja merkingar við ofna sem leiðbeina um æskilega stillingu eftir árstíðum. 

 Hvetja börn og starfsfólk til að fara sparlega með handþurrkur með því að setja 

merki á handþurrkur kassa. 
 

 
 
 
 
 
 
  

 Safna sem mestu af plasti sem fellur til í leikskólanum og fá börnin í lið með okkur að 

skila því í næsta grenndargám. 

 Tómum gosdrykkjaumbúðum er safnað og þeim skilað. 

 Öllu gleri, krukkum og brotnum ílátum er safnað og skilað. 

 Að meta hluti áður en þeim er hent hvort hægt sé að endurnota eða fá þeim annað 

hlutverk. 

 Hætta að kaupa inn skrjáfpoka undir blaut föt í staðinn endurnota poka sem falla til  í 

leikskólanum. 

 Ekki nota plastpoka í ruslafötur þar sem hægt er að komast hjá því.  

 Kaupa mjólk inn í 10 lítra pakkningum í stað ferna. 

 Safna kaffikorgi og nýta hann sem áburð í garðinn. 

 Hvetja börn og starfsfólk að nota hæfilegt magn af sápu við handþvott. 

 

 

 

 

Notum eitt bréf 

 

  

  

1.0 - 2.0 2.5 - 3.0 
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Úrvinnsla markmiða. 

Flokkun 

 Rætt var um hvað við ætlum að flokka og hvernig við ætlum við að gera það. 

Starfsmenn fengu fræðslu um hvernig ætti að flokka og hvar í húsunum söfnunarílát 

eru staðsett. 

Við upphaf verkefnisins hafði leikskólinn endurvinnslugám sem hægt var að setja í 7 

mismunandi flokka af endurvinnanlegu sorpi. Og miðuðust flokkunarleiðbeiningar í 

leikskólanum sem fyrst voru mótaðar við það fyrirkomulag. Haustið 2013 hófst söfnun 

á pappír frá öllum stofnunum og heimilum í Hafnarfirði. Þá þurfti leikskólinn að laga 

sig að nýjum aðstæðum og breyta áherslum í flokkun úrgangs, þótti nýja 

fyrirkomulagið vera skref afturábak í umhverfisstarfinu hjá okkur.  

 

 

 

 

 

 

 Ekki var lengur hægt á aðgengilegan hátt að 

koma plasti og málmum til endurvinnslu. 

Umhverfisnefndin lagði til að haldið yrði áfram 

að aðskilja plast frá sorpinu og gera það að 

verkefni með börnunum að fara með plastið og 

losa það í næsta grenndargám. Samkvæmt 

skipulagi var áætlað að fara þyrfti eina ferð í 

mánuði með plast í grenndargáminn en 

söfnunarílátin fyllast fyrr þannig að oftast 

hefur þurft  að fara tvær ferðir í mánuði.  

 Áfram er safnað rafhlöðum, spilliefnum og 

plasti undan spilliefnum í sérílát og því komið 

til förgunar. 

 Í byrjun var einn Blátunnugámur við leikskólann sem losaður var einu sinni í mánuði. 

Fljótlega kom í ljós að hann dugði ekki undir allan þann pappa sem berst með 

matvælum sem keypt eru inn í mötuneyti leikskólans og annan pappír sem féll til. 

Óskað var eftir öðrum gámi til viðbótar og nú duga þessir tveir gámar okkur. Reynt 

hefur verið að fá birgja að taka pappakassa undan mat tilbaka en það hefur ekki 

gengið. 

 Ákveðið var að fara ekki að sinni út í að safna lífrænum úrgangi eftir að við kynntum 

okkur jarðagerðartunnur á öðrum leikskólum. Þar kom fram að töluverð vinna og 

umstang er í kringum þær. 

 

http://www.leikskolinn.is/hlidarberg/megin.php?vsnid=2&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3924221411206403&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=2&mynd_man=3&mynd_ar=2014&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=170&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+mynd#11403192
http://www.leikskolinn.is/hlidarberg/megin.php?vsnid=2&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3924221411206403&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=3&mynd_man=5&mynd_ar=2014&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=30&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+mynd#11405020
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Magn óflokkaðs sorps 

 Reglulega er fylgst með kostnaði og sorpmagni frá leikskólanum miðað við aðrar 

skólastofnanir bæjarins. Lífrænn úrgangur og óhreinar bréfbleiur vega mikið og þess 

vegna teljum við að kostnaður og magn sorps frá 

leikskólanum sé meiri en hjá þeim leikskólum sem 

safna lífrænum úrgangi. Reynt er að sía vökva úr 

matarleifum áður en þeim er hent. Samkvæmt 

tölum frá Hafnarfjarðarbæ um magn sorps frá 

Hlíðarbergi er samt mikill munur á milli fyrrihluta 

áranna 2013 og 2014. Munar þar um allan pappa og 

pappír sem fellur til og flokkaður er í Blátunnuna 

sem kom í ágúst 2013. 

Notkun á pappír 

 Þær handþurrkur sem notaðar eru í leikskólanum eru útvegaðar af 

ræstingafyrirtækinu  ISS sem er svansvottað og handþurrkurnar eru úr endurunnum 

pappír.  

 Leikskólinn er svo heppinn að fá mikið af pappír gefins og er það pappír sem annars 

færi í Blátunnuna en er notaður fyrst hér í leikskólanum. 

 Börnunum hefur verið kennt að nýta pappír sem þau fá til að teikna á  með því að nota 

pappírinn báðum megin og útbúin hafa verið teiknihefti fyrir hvert barn. 

 Prentari er með fasta stillingu á prentun báðum megin á pappír.  

Rafmagn, heitt og kalt vatn. 

 Til að spara orku hefur perum í ljósum verið fækkað þar sem því er viðkomið. 

Starfsfólki hefur verið bent á að láta ekki ljós loga í mannlausum rýmum. 

 Þess er gætt að ofnar séu hæfilega stilltir það hefur reynst erfitt að fylgja þeim 

leiðbeiningum eftir í sumum rýmum í annarri byggingu leikskólans. Sérstaklega rýmum 

sem staðsett eru yst í byggingunni og útihiti er undir frostmarki lengi. Til að halda 

inni hita er dregið fyrir glugga yfir nóttina. 

 Til að spara uppvask er starfsfólk meðvitað um að nota sama bollann yfir daginn stór 

hópur starfsmanna er með sérmerkta bolla. 

 

Eftirlit og endurmat 

Fulltrúar í umhverfisnefndinni sjá um eftirlit og endurmat á umhverfisstarfinu í 

leikskólanum. Við teljum mikilvægt að fulltrúarnir séu þverskurður af 

starfsmannahópnum þannig skapist betra upplýsingaflæði og aðhald. Eftirlitssveit 

barnanna Grænu snillingarnir fer um húsið og kannar stöðu mála. Þeirra eftirlit vekur 

athygli og minnir alla á verkefnið. Umhverfisgátlistinn hefur verið yfirfarinn að nýju 

eftir úrbætur (sjá fylgigagn nr. 1). Starfsfólk hefur verið hvatt til að minna hvort annað 

á að flokka og skila sorpi á réttan stað. Endurmat á verkefninu fer fram á fundum 

umhverfisnefndar. 
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Reglulega koma upplýsingar frá Hafnarfjarðarbæ um sorpmagn sem losað er frá öllum 

skólum bæjarins sem auðveldar okkur að fylgjast með magni sorps frá Hlíðarbergi í 

samanburði við aðra skóla. 

 

 
 

Samantekt úr Grænfánavinna og fræðslu um umhverfismál á deildum  

Börnin hafa fengið fræðslu um umhverfismál með ýmsu móti allt eftir aldri, þroska og 

getu þeirra. Bæði er um að ræða sérverkefni og verkefni sem samtvinnuð eru inn í 

daglegt starf. Áhersla er lögð á að börnin hafi tök á að leika sér með náttúrulegan 

efnivið og endurnýttan efnivið eins og tóma mjólkurkassa. 

Hér á eftir verður sagt frá því helsta sem unnið hefur verið á undanförnum árum en eins 

og áður hefur komið fram var þemað ÚRGANGUR (rusl) valið fyrir þennan fyrsta fána 

leikskólans. 

Í útikennslunni er reglulega farið í skógarferðir í Gráhelluhraunsskóg. Þar hefur 

Skógræktarfélag Hafnarfjarðar útbúið aðstöðu til 

útikennslu m.a. hefur verð sett þar upp opið skýli 

með bekk.  

Útbúnir hafa verið sérstakir bakpokar með ýmsum 

búnaði og hugmyndum af verkefnum í 

umhverfismennt, eins og að fylgjast með hringrás 

náttúrunnar og að nýta hluti úr náttúrunni til 

sköpunar. Hvað verður t.d. um eplið sem skilið er 

eftir í skóginum? Hvernig lítur það út þegar við 

komum næst í skóginn? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leikskolinn.is/hlidarberg/megin.php?vsnid=2&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3109255216176403&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=1&mynd_man=2&mynd_ar=2013&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=10&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+mynd#11302070
http://www.leikskolinn.is/hlidarberg/megin.php?vsnid=2&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3109255216176403&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=1&mynd_man=3&mynd_ar=2013&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=90&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+mynd#11303060
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Börnin hafa fengið fræðslu og leiðbeiningar um að nota lítið magn af sápu þegar þau þvo 

sér um hendurnar og fara sparlega með handþurrkurnar. Þau hafa einnig fengið fræðslu 

um muninn á plasti og pappír og í hvaða fötu það eigi að fara. 

Við matarborðið hafa skapast umræður um mikilvægi þess að að nýta matinn vel sem við 

fáum, taka sér hæfilegt magn á diskinn svo ekki þurfi að henda mat. 

Hefð er fyrir því að fara á degi umhverfisins 25. apríl og tína upp rusl í og við leikskólann. 

Útbúin hafa verið söfnunarílát úr súrmjólkurfernum.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Á degi umhverfisins nú í vor var sértök áhersla lögð á að skoða vel það rusl sem tínt var 

og flokka það. Meðal þess sem fannst var dauð mús og út frá þeim fundi sköpuðust 

umræður og vangaveltur um hvort sumt rusl geti verið hættulegt að taka upp. 

http://www.leikskolinn.is/hlidarberg/megin.php?vsnid=2&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3924221411206403&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=3&mynd_man=5&mynd_ar=2014&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=30&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+mynd#11405020
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4-6 ára börnin í leikskólanum fengu fræðslu um sorp og flokkun í þeirri fræðslu var 

notað sænska námsefnið Blixtpatrullen på nya äventyr  (sjá fylgigagn nr. 7). 

 

 
 
 
 

Dæmi um verkefni um rusl/úrgang var unnið á einni deildinni út frá ferðum barnanna um 

Stekkjarhraunið en þar höfðu börn og starfsfólk tekið eftir miklu magni af hundaskít en 

enga ruslafötur voru til staðar. Útbúnar voru veifur sem stungið var þar sem hundaskítur 

fannst og starfsfólk mokaði honum svo upp í poka og síðan fóru börnin á fund Guðrúnar 

bæjarstjóra og upplýstu hana um ástandið og óskuðu eftir að gerðar yrðu lagfæringar á 

ruslatunnuleysinu í Stekkjarhrauninu svo hægt væri í vettvangsferðir út í þá ósnertu 

náttúru sem þar er án þess að eiga það á hættu að verða útataður í hundaskít. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leikskolinn.is/hlidarberg/megin.php?vsnid=2&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3109255216176403&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=1&mynd_man=4&mynd_ar=2013&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=100&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+mynd#11304230
http://www.leikskolinn.is/hlidarberg/megin.php?vsnid=2&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3109255216176403&stffval=myndaleit&formadg=myndaleit&tg=lmynd&mynd_flk=1&mynd_dnum=1&mynd_man=4&mynd_ar=2013&mynd_nofn=&tegbirt=2&ml_fr=120&ml_fj=10&naestux=N%E6stu+10+mynd#11304230
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Kynning á Græn fána verkefni leikskólans. 

Í byrjun árs 2012 var komið fyrir á heimasíðu leikskólans kynningu og fræðslu um Græn 

fána verkefnið. Verkefnið hefur verið kynnt fyrir nýjum foreldrum í upphafsviðtali hjá 

leikskólastjóra, í fréttabréfum og á foreldrafundum. 

Leikskólinn hefur tekið þátt í Degi leikskólans sem er 6. febrúar ár hvert. Þá hefur 

verið minnt á Græn fána verkefnið með því að hafa til sýnis verk barnanna á girðingu  

kringum leikskólann sem unnin eru úr endurnýttum efnivið. Og hefur það vakið mikla 

athygli vegfarenda. 
 

 
 

Á Björtum dögum voru verk barnanna höfð til sýnis 

á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar þar á meðal var 

„Ruslaskrímli“ sem unnið var úr ýmsum 

endurnotuðum hlutum. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Foreldrum þeirra barna sem hefja leikskólagöngu í ágúst 2014 er bent á að ef 

barnið/börn þeirra noti einnota bleiu þá óski leikskólinn eftir að þær bleiur séu vottaðar 

með umhverfismerkti svansins.  

Í tilefni af Degi umhverfisins 2014 og Græn fána verkefninu þá var öllum starfsmönnum 

og foreldrum afhent flokkunartafla frá Sorpu. Tilgangurinn með því var að minna á 

verkefnið og hvetja foreldra og starfsfólk til flokkunar á sorpi. 

Reglulega sendir hver deild tölvupóst til foreldra um verkefnið og hvað sé framundan. 
 

http://www.leikskolinn.is/hlidarberg/megin.php?vsnid=2&teg=1&fgildi=staffsida&adlykll=ST3201292214146417&stffval=myndaleit&snid=2&ggnstr=1100205132&tg=smynd
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Umhverfissáttmáli 

Verkefnisstjóri tók að sér að gera tillögu að sáttmála og byggir hann á þeim áherslum 

sem leikskólinn hefur sett sér. Drög að sáttmálanum var síðan kynnt á starfsmannafundi.  

Umhverfisnefnd tók síðan sáttmálann til nánari skoðunar og gerði á honum smá 

breytingar. 

Umhverfissáttmálinn er kynntur á heimasíðu leikskólans og eintak af honum er staðsett í  

öllum forstofum leikskólans. 

 
 
 
Umhverfistefna  Hlíðarberg 

 Draga úr magni óflokkaðs úrgangs 

 Gæta hófs í notkun rafmagns og vatns. 

 Skila plasti til endurvinnslu 

 Skila gleri til endurvinnslu 

 Stuðla að endurnýtingu og endurvinnslu. 

 Draga sem mest úr notkun plastpoka. 

 Nota umhverfisvottaðar vörur 

 Ganga vel um nærumhverfi leikskólans.  

 Gera útikennslu að föstum lið í leikskólastarfinu. 

 Spara pappír með því að senda skilaboð og fréttabréf til foreldra rafrænt. 

 Að efla umhverfisvitund barna, starfsfólks og foreldra. 

 

 

 

 

 

 

Umhverfissáttmáli Hlíðarbergs  

Með samábyrgð og virðingu fyrir umhverfi og náttúru ætlum 

við á Hlíðarbergi að styrkja vitund og þekkingu starfsfólks, 

barna og foreldra á mikilvægi umhverfis og náttúru fyrir 

lýðheilsu okkar til framtíðar. 
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Lokaorð  

Í upphafi verkefnisins voru aðstæður í leikskólanum nokkuð erfiðar vegna áhrifa 

efnahagsþrenginganna. Því var ákveðið að gefa verkefninu góðan tíma með það í huga að 

umhverfisverndarstarf er langtímaverkefni sem fylgir okkur inn í framtíðina.   

Verkefnið hefur gengið með ágætum sérstaklega eru börnin áhugasöm og fljót að 

tileinka sér flokkun á rusli. En verkefnið er í eðli sínu í stöðugri þróun og endurmati 

þannig að þó að við teljum okkur vera búin að ná einum áfanga í því þá er enn mikið starf 

framundan í að viðhalda því sem áunnist hefur og bæta um betur.  

Það er von okkar á Hlíðarbergi að nú séum við búin að uppfylla þau skilyrði sem þarf til að 

flagga Græn fánanum. 

Umhverfisnefndin vinnur nú að því að velja þema og leggja drög að markmiðum til næstu 

tveggja ára. Stefnt er að þemað 2014-2016 verði LÝÐHEILSA. 
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Fylgigagn 1 

 
 

UMHVERFISGÁTLISTI FYRIR 

SKÓLA Á GRÆNNI GREIN 

 

 

 

 

Skóli: 

Leikskólinn Hlíðarberg 

  

2011-2014 
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Innkaup / nýtni – til að spara auðlindir og minnka rusl 

Rautt = 2011   Grænt= 2014 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Lögð er áhersla á að kaupa til skólans 

vandaða hluti sem endast vel. 

XX   

2. Pappír er sparaður; XX   

* skjöl sem eru meira en ein síða eru 

prentuð á báðar hliðar blaðs, 

XX   

* ljósritað er báðum megin á blöð, XX   

* afgangs pappír er aðgengi-legur þar sem 

verið er við vinnu, 

XX   

* afgangs pappír er notaður sem risspappír 

eða í föndur, 

XX   

* umslög eru opnuð varlega, oft má nota þau 

aftur, 

X XX  

* tölvupóst er notaður til samskipta eins 

mikið og mögulegt er 

XX   

- innan skólans, XX   

- á milli heimila og skóla, XX   

* tauhandklæði eru notuð í stað pappírs þar 

sem mögulegt er, 

 XX Pappírsþurrkur eru úr endurunnum pappír- ef 

farið verður í að fá tunnu undir lífrænan úrgang 

má setja þurrkurnar í hana. 

* tuskur eru notaðar í stað pappírs, svo sem 

eldhús-pappírs, til að þurrka upp eða þrífa, 

XX XX  

* Systkinalisti yfir nemendur kemur í veg 

fyrir að bréf frá skólanum fari í mörgum 

eintökum inn á sama heimili. 

XX   

3. Rafhlöður eru sparaðar; XX   

* vasareiknar eru með sólarrafhlöðum, XX   

* hlaðanlegar rafhlöður eru notaðar í stað 

einnota. 

XX   

4. Mjólk og safi er keypt í stórum umbúðum; X X  

 

5. Þeir sem koma með nesti eru með það í 

boxum en ekki einnota pokum eða pappír. 

  Á ekki við 

6. Aðeins eru notaðir fjölnota borðbúnaður 

og leirtau í skólanum. 

XX   

7. Allir eru með sína merktu bolla til að draga 

úr uppþvotti. 

X XX Höfum lagt áherslu á að starfsfólk noti sama 

bollann yfir daginn. Spurning hvort við þurfum 

að breyta því?  

Fleiri eru nú með merkta bolla. 

8. Fyllt er á tónerhylki í prenturum í stað þess 

að kaupa ný. 

 X  

9. Gert er við það sem bilar eða skemmist 

frekar en að kaupa nýtt. 

XX   

10. Einnota hlutir, s.s. plastpokar í ruslafötur, 

eru ekki notaðir eða af ýtrustu sparsemi. 

XX X Athuga þarf þetta atriði hjá  ISS. 

Höfum óskað eftir að plastpokar séu notaðir af 

ýtrustu sparsemi 
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MEÐHÖNDLUN Á RUSLI  

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Flokkunarstöð er í skólanum aðgengileg 

öllum. 

XX X Koma fyrir velmerktum ílátum á ákveðnum 

stöðum í húsunum. 

 

2. Allir sem að skólanum standa þekkja reglur 

skólans um flokkun á rusli; 

X X Fræða starfsfólk um reglur leikskólans um 

flokkun á rusli/endurnýtanlegum efnivið. 

3. Flokkað og sent til endurvinnslu er;    

* gæðapappír, XX  Þurfum að skerpa á flokkun koma fyrir 

velmerktum ílátum víða í húsunum. 

Flokka meira pappír frá prenturum og 

ljósritunarvél í pappír sem hægt væri að nota 

aftur og pappír sem ekki er hægt að nota 

aftur. 

* blandaður pappír, XX  

* fernur, XX  

* bylgjupappi, XX  

* gosílát (dósir og flöskur), XX  

* gler (krukkur o.fl.), XX  

* málmar ( niðursuðudósir, sprittkertabotnar, 
málmafgangar), 

XX XX Skoða þetta atriði betur 

* rafmagnsvörur og tæki, XX   

* rafhlöður, XX   

* spilliefni (t.d. málningarafgangar), XX   

* flúrperur og sparperur (spilliefni), XX   

* föt og klæði, XX  Farið með óskilafatnað  í Rauða Krossinn. 

Athuga hvað er gert með önnur klæði.  

 

* kertaafgangar. XX XX Mjög lítið sem fellur til af kertaafgöngum . 

Koma fyrir íláti fyrir kertaafganga ef þarf. 

4. Lífrænir afgangar eru jarðgerðir, af nesti, 

úr eldhúsum og sag frá smíðastofu. 

 XX Hægt er að fá sérstaka tunnu fyrir lífrænan 

úrgang hjá Gámaþjónustunni athuga þarf 

kostnað við hana. 
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INNKAUP / REKSTUR –  TIL AÐ MINNKA MENGUN 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Keyptar eru vörur og efni með 

viðurkenndum umhverfismerkjum; 

XX   

* gólfhreinsiefni,    XX   

* uppþvottalögur, XX   

* handsápa, XX   

* gólfbón, XX   

* pappír, XX   

* umslög, ?X  Athuga þarf þessi atriði betur 

* tölvur og skrifstofutæki, ?X  

* ísskápar (án KFK-efna, framleiddir eftir 

1994)1, 

XX   

* rafhlöður, XX   

* salernispappír, XX   

* eldhúspappír,  XX Er ekki keyptur inn. 

* kaffisíur, XX   

2. Aðeins eru notaðar rafhlöður án kadmíum og 

kvikasilfurs t.d. alkaline eða NiMH rafhlöður. 

XX   

3. Gluggatjöld, og aðrir hlutir úr taui, eru úr 

efni sem má þvo. 

XX   

4. Skriffæri og skrifstofuáhöld eru keypt af 

yfirvegun, helst; 

   

* ólakkaðir tréblýantar eða skrúfblýantar, XX XX Leggja áherslu á þetta í innkaupum. 

* vatnsleysanlegt túss á pappír og töflur, XX   

* vatnsleysanlegt lím, XX   

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)2; 

X ? Þarf að skoða þennan lið – gera gátlista fyrir 

hverja deild sem færi yfir sinn efnivið. 

 

* plastpokar, X ? 

* límband, bókaplast, X ? 

* plasthulstur, möppur, X ? 

* glærur, X ? 

      * leir, kennaratyggjó. X ? 

6. Öll sápa er notuð í hófi, á Íslandi er auðvelt 

að þvo úr heitu vatni. 

XX  Það má spara handsápunotkun með því að  fá 

sápubrúsa með froðupumpum á öll salerni.  

7. Notaðir eru örtrefjaklútar við 

hreingerningu. 

XX   

8. Forðast er að kaupa miklar umbúðir t.d. með 

því að kaupa inn í stórum einingum. 

XX   

                                                             
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. 
2 Plastefni eru mjög fjölbreytt. PVC myndar díoxín þegar það brotnar niður en díoxín er eitrað. Sumt plastefni er 
hægt að endurvinna eins og það í gosflöskunum og annað efni er viðkvæmt fyrir höggum og brotnar niður í 

sólarljósi. Mjög oft vantar hráefnisheiti á umbúðir sem gerir umhverfishæf innkaup erfið. 
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UMGENGNI OG NÁNASTA UMHVERFI  

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Enginn er á útiskóm inni. X X Hvað viljum við gera í þessu? 

2. Áhersla er lögð á að hafa heilsusamlegt 

umhverfi innan húss t.d. góða loftræstingu. 

X X Hefur ekki gengið alls staðar í húsunum. 

3. Öll hættuleg efni eru merkt á réttan hátt og 

geymd á öruggum stað (í ræstikompum, í 

náttúrustofu). 

XX   

4. Við bílastæðin eru skilti þar sem bílstjórar eru 

beðnir um að drepa á bílvél á meðan að beðið er 

(foreldrar, rútubílstjórar og 

flutningabílstjórar).  

XX   

5. Reglulega er farið um skólalóðina; XX   

* rusl tínt af lóðinni og því komið í viðeigandi 

förgun, 

XX   

* kannað hvort eitthvað er skemmt eða bilað og 

þá lagfært. 

XX   

6. Á skólalóð er ekki notað skordýra- eða 

plöntueitur. 

XX   

7. Leitast er við að hafa fjölbreytt umhverfi á 

skólalóð; 

XX   

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

* haldið er í náttúrulegt umhverfi, grjót, gróður, 

vatn, 

XX   

* lögð er áhersla á að hafa sem 

fjölbreytilegastan gróður bæði tré og plöntur, 

XX   

* náttúrulegum plöntum úr nágrenninu er komið 

fyrir í viðeigandi umhverfi, þurrlendi, deiglendi, 

tjörn, 

 XX  

* grasflötum er haldið óslegnum, a.m.k. að hluta 

svo að plöntur fái dreift fræjum, 

XX   

* nemendur taka þátt í að rækta matjurtir í 

skólagarði, 

 XX  

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

að; 

XX   

    * gefa þeim í vetrarhörkum, XX   

    * útbúa fyrir þá fuglahús,  XX  

    * rækta á lóðinni tré og runna ríkuleg af berjum. XX   

8. Nemendur eigna sér uppáhaldsstað. XX  Í skógarferðum og í trjágróðri á lóð 

leikskólans. 

9. Nemendur “taka flag í fóstur”.  XX  

10. Skólinn tekur þátt í eða skipuleggur 

hreinsunardag hverfisins. 

 XX  

11. Nemendur þekkja vernduð eða friðlýst svæði í 

nágrenninu og taka þátt í verkefnum þar. 

XX   
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FLUTNINGAR OG FERÐIR 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

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

strætó í skólann; 

 XX  

* nemendur,  XX 

* kennarar og annað starfsfólk,  XX 

* foreldrar.  XX 

2. Þeir sem koma á bílum leitast við að 

samnýta bíla. 

 XX 

3. Á skólalóðinni er aðstaða til að geyma hjól 

undir skyggni. 

XX   

4. Innkaup og vöruflutningar til skólans eru vel 

skipulagðir til að halda flutningum í lágmarki. 

XX   

5. Keyptar eru íslenskar vörur eins og mögulegt 

er. 

XX   

6. Forðast er að kaupa vörur/matvæli sem hafa 

verið fluttar inn frá fjarlægum löndum. 

XX XX Reynt eins og hægt er. 
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ORKA OG VATN 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Gluggatjöld eru;    

* dregin frá þegar bjart er til að nýta 

dagsbirtuna,  

XX   

* en dregin fyrir þegar dimmt er og um 

nætur til einangrunar. 

XX   

2. Notaðar eru sparperur í stað glópera. XX X Glóperur fást ekki lengur verið að skipta  í 

sparperur þegar perur springa 

3. Dregið er úr lýsingu þar sem hægt er t.d. 

með að fækka perum í ljósastæðum í lofti. 

XX  Glóperur fást ekki lengur verið að skipta  í 

sparperur þegar perur springa 

4. Ljós eru slökkt þar sem enginn er. XX X  

5. Ljós eru slökkt þar sem dagsbirtan nægir. X X  

6. Skrifstofutæki skólans (t.d. tölvur og 

ljósritunarvélar) fara sjálfkrafa í 

orkusparandi stillingu þegar þau eru ekki í 

notkun. 

XX   

7. Slökkt er á tölvum og tækjum yfir nótt og 

í fríum. 

X XX Ekki hægt vegna tækja í eldhúsi og lélegrar 

einangrunar 

 8. Lækkað er á ofnum og slökkt á 

loftræstingu í öllum fríum. 

 XX 

9. Fylgst er reglulega með rafmagnsnotkun í 

skólanum. 

XX   

10. Fylgst er reglulega með notkun á heitu 

vatni. 

XX   

11. Fylgst er reglulega með notkun á köldu 

vatni. 

 XX  

12. Þvotta- og uppþvottavélar eru fylltar áður 

en þær þvo. 

X  Þvottavél með stillingu á minna þvottamagn 

13. Vatn er ekki látið renna að óþörfu og 

strax gert við leka krana. 

X   

14. Ef endurnýja þarf klósett er keypt 

vatnssparandi klósett. 

X   

15. Leitast er við að nýta vatn af þökum t.d. 

til að viðhalda tjörnum og votlendi á 

skólalóð. 

X  Safnað  fyrir börnin til vatnsleikja 
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KYNNING OG MENNTUN 

 Já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Umhverfisstefna skólans er skýr og öllum 

aðgengileg. 

X X 

Verkefni sem á eftir að vinna í. 

 

2. Nýir nemendur í skólanum eru strax 

fræddir um umhverfisstefnu skólans. 

X X 

3. Foreldrar eru vel upplýstir um 

umhverfisstefnu skólans og minntir á hana 

við og við. 

X X 

4. Nýtt starfsfólk skólans fær strax 

kynningu á umhverfisstefnu skólans. 

X X 

5. Umhverfismennt er samþætt skólanámskrá 

skólans í; 

X   

6. Nemendur fá markvissa útikennslu til að 

læra að þekkja og bera virðingu fyrir 

nánasta umhverfi skólans og hverfisins. 

X   

7. Við slökkvara og rafmangstæki er fólk 

minnt á að slökkva. 

X X Þarf að vinna í að útbúa merki fyrir slökkvara  

miðlun upplýsinga um umhverfismál viljum við 

hafa sem mest rafrænt á heimasíðu leikskólans. 

 
8. Í anddyri skólans er tafla þar sem hengdar 

eru upplýsingar og auglýsingar um 

umhverfismál. 

X X 

9. Nemendur læra um pappír (og önnur efni). X   

* hvernig pappír er framleiddur X   

* hvernig sé hægt að spara pappír X   

* hvernig pappír er endurunninn X   

10. Nemendur fá þjálfun og leiðsögn í 

almenningsíþróttum og útivist; 

X   

* gönguferðum, X   

* hjólreiðum, X   

11. Skólinn hvetur til sérstakra þemadaga í 

hverfinu, göngu-, hjólreiða-, útivistar- eða 

hreinsunardaga. 

 X  
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SKREFIN SJÖ AÐ GRÆNFÁNANUM 

 

 já nei Athugasemd – áætlun um aðgerð 

1. Í skólanum starfar umhverfisnefnd. X   

2. Í skólanum hefur staða umhverfismála 

verið metin. 

X X Þarf að vinna í að útbúa merki fyrir slökkvara  

miðlun upplýsinga um umhverfismál viljum við 

hafa sem mest rafrænt á heimasíðu leikskólans. 

3. Gerð hefur verið áætlun aðgerðir og 

markmið. 

X X    Næstu skref  

 

4. Stöðugt eftirlit og endurmat er í gangi. X X 

5. Nemendur fá fræðslu um umhverfismál. X X 

6. Skólinn kynnir stefnu sína út á við og fær 

aðra með. 

X X 

7. Skólinn hefur sett sér umhverfissáttmála. X X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



28 
 

 

 

Fylgigagn 2. 

Verkefnaáætlun umhverfisnefndar 

 
okt nóv des jan febr mars apríl maí júní ágúst sept 

Umsókn um Skóla á grænni                        

Kynning á skipulagsdegi                       

Stofnun umhverfisnenfdar   
 

                  

Fundur í umhverfisnenfd                       

Farið yfir stöðu mála                       

Gerð áætlunar um aðgerðir og markmið 
           

Stofna umhverfisráð barna                       

Ráðgjöf frá Landvernd                       

ÁTTHAGAÞEMA                       

Fundir í umhverfisnefnd                       

Fundir í umhverfisráði barna 
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Fylgigagn 3 

 

Leikskólinn Hlíðarberg 
Fundargerðir 

1. Fundur 

Heiti fundar Umhverfisnefnd 1.fundur 
 

Dagsetning 
 

7.02.2012 kl. 17.15-18.00 

Fundarritari Guðbjörg Vésteinsdóttir 

Fund sátu 

Helena (Klettahlíð), Hjördís (Dvergahlíð), Hanna (Eldhús) Lísa (Álfahlíð), Bibba (Hamrahlíð) og 

Guðbjörg (miðhús, verkefnisstjóri) . Sunna (Tröllahlíð)fjarverandi. 
Umræður /dagskrá 

Guðbjörg kynnti lauslega  uppruna og sögu grænfána verkefnisins og kynnti  fyrirhugað vinnuferli  

í innleiðingu verkefnisins á Hlíðarbergi. 

Ljóst er að við erum að vinna heilmikið starf í anda Græn fána verkefnisins en þörf er á að skerpa 

á sumum þáttum , móta umhverfisstefnu leikskólans og gera starfið sýnilegra út á við. Byrjuðum á 

að fara yfir gátlistann fram komu ýmsar hugmyndir . Eins kom fram reynsla og þekking nefndar 

af verkefnum tengdum græn fánanum. Til dæmis er Lísa að flokka rusl heima hjá sér, Hanna 

hefur reynslu af flokkun bæði lífræns og ólífræns úrgangs. 

Ákvarðanir/niðurstöður 

Að halda áfram að fara yfir gátlistann, óska eftir við leikskólastjóra að fá tækifæri til að hittast 

aftur í byrjun mars ákv.lengd  fundartíma hámark 30 mín. 

 

2. Fundur 

Heiti fundar Umhverfisnenfd 
 

Dagsetning 

 
01.03. 2012 kl. 12.30-

13.00 Fundarritari Guðbjörg Vésteinsdóttir 

Fund sátu Lísa, Helena, Hjördís, Hanna, Bidda og Guðbjörg. Sunna fjarverandi 

 

 

 

 
Umræður /dagskrá 

Fórum yfir umhverfisgátlistann skoðuðum hvaða þætti þarf að leggja áherslu á að bæta hjá okkur 

og hvaða þætti þarf að skoða. 

Lísa sagði frá námskeiði um sjálfbæra þróun og umhverfismál sem hún fór á þann 23. Febrúar. 

Benti okkur á mynd sem er á netinu og heitir The story of stuff. 

Veltum fyrir okkur hver séu næstu skref það gæti t.d. verið að stofna umhverfisráð barna (elsti 

árgangur?) Fá fulltrúa foreldra með okkur í umhverfisráð. Koma á heimasíðu leikskólans kynningu 

á verkefninu. 

Ræddum um einnota hluti og veltum fyrir okkur hvort plastið sem plastað er með  sé 

umhverfisvænt. 

Ákvarðanir/niðurstöður 

Guðbjörg sér um að setja saman upplýsingar um verkefnið sem fer á heimasíðu leikskólans. 

Stefnum á að næsti fundur verði 12. Apríl. 
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3. Fundur 

Heiti fundar Umhverfisnefnd 
 

Dagsetning 
 

24.05.2012   kl. 12.30-13.00 

Fundarritari Guðbjörg Vésteinsdóttir 

Fund sátu  Lísa, Bidda, Hanna, Guðbjörg (verkefnisstjóri) og Helena.  Hjördís og Sunna 

fjarverandi. 
Umræður /dagskrá 

Guðbjörg sýndi linkinn og kynningu á verkefninu á heimsíðu leikskólans sem hún er búin að setja 

þar inn. Einnig sýndi hún tillögu að merkingu við slökkvara. Kynna fyrir öllum hvað þetta merkir 

þýðir. 

Skjal frá Landvernd komið þar sem Hlíðarberg er formlega kominn á græna grein. Eintak af 

skjalinu verður komið fyrir við innganga á deildum. 

Rætt um hvaða verkefni séu næst á dagskrá m.a. kom fram að: 

 koma fyrir flokkunarfötum á allar deildar og í eldhús, kaffistofu, undirbúningsherbergi, 

sérkennsluherbergi og skrifstofu leikskólastjóra.  

 Setja merki við alla slökkvara til að minna á að slökkva ljósin. 

 Merkingar á bréfþurrkukassa til að minna á að nota bara eitt blað/spara pappír.  

 Koma fyrir flokkunarstöð á gangi við skrifstofu leikskólastjóra. 

Einnig var rætt um flokkun á lífrænum úrgangi og hvernig best væri að koma honum við t.d. með 

því að hver deild safni fyrir sig og komi því síðan fram í eldhús og eldhússtarfsfólk sjái um að 

koma úrganginum í moltutunnu eða þar til gerða tunnu. 

Rætt um að kanna hvort það sé hagkvæmt og umhverfisvænt að fá mjólkina í stærri pakkningum.  

Hugmynd að sauma poka í ruslagrindurnar sem til eru og nýta þær undir pappír og fernur. 

Guðbjörg kynnti skráningarblöð vegna plastefna. 

Ákvarðanir/niðurstöður 

Guðbjörg prenti út:  skráningablöð vegna plastefna fyrir hverja deild/eldhús og miðhús og 

fulltrúar sjái um að könnuð verði öll plastefni sem verið er að nota á hverju svæði fyrir sig.  Með 

skráningarblöðunum fylgir blað þar eru upplýsingar um plastefnin í hvað þau séu aðallega notuð, 

hvort þau séu hættuleg og hvernig sé hægt að endurvinna þau. 

Merkingar fyrir slökkvara og komi þeim til fulltrúa deilda 

Merkingar fyrir flokkunarfötur 

Kannar hvort þurfi að kaupa flokkunarfötur. 
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4. Fundur 

Heiti fundar Umhverfisnefnd 
 

Dagsetning 
 

28.06.2012   kl. 8.30-9.00 

Fundarritari Guðbjörg Vésteinsdóttir 

Fund sátu: Lísa, Hjördís, Hanna, Guðbjörg og Helena.  Bidda og Sunna fjarverandi. 

 

 

 

Umræður /dagskrá 
 

Fulltrúar fóru yfir skráningar á plastefnum flest plastleikföng eru ekki merkt. Þeir hlutir sem eru 

merktir, eru flestir úr plastefnum sem talin eru hættulítil út frá umhverfisverndar sjónamiði. 

Vantar merkingar á plastglös og plastskálar í eldhúsi. Þörf á að kanna merkingar þessara hluta hjá 

seljendum.  

Upplýsingar vantar um plastpoka sem notaðir eru í leikskólanum.  
 

Á deildum eru í notkun græn plastglös sem merkt eru  . Ákveðið að taka þessi glös úr umferð 

. Unnið verður áfram að skrá plastefni þar sem ekki hefur náðst að kanna alla plasthluti í 

leikskólanum.  Umhverfisnefndin leggur til að við kaup á nýjum plasthlutum verði plastmerkingar 

skoðaðar og valdir verði hlutir úr plastefnum sem taldin eru hættuminnst. 

Merkingar fyrir slökkvara eru tilbúnar ákveðið að koma þeim fyrir strax að loknu sumarfríi.  

Rætt um hversu margar og hvernig flokkunarfötur eru æskilegar inn á deildar. Teljum að nóg sé 

að hafa tvær merktar flokkunarfötur á deild eina undir pappír og aðra undir annað rusl.  Merkt 

söfnunarfata fyrir plast verði á gangi sameiginleg fyrir allt húsið.  Þar verði einnig fata fyrir 

pappír sem fellur til í miðhúsi. Svipað fyrirkomulag verði á Tröllahlíð. Fernur verði áfram inn á 

deildum. Fram kom að starfsfólk vill losna við söfnun ferna  og vill skoða nánar að fá mjólk í 

stórum umbúðum. 

Rætt var um hver eigi að bera ábyrgð á losun á flokkunarfötum.  Guðbjörg tekur að sér að kanna 

það.   Eins þarf að kynna fyrir ræstingafólki nýja brúsa undir handsápu (sápufroðubrúsa).  

Fram kom hugmynd að setja upp „umhverfisvegg“ þar sem hengdar verði upp ýmsar upplýsingar um 

græn fána verkefnið, flokkun úrgangs og umhverfisverndarmál. 
Ákvarðanir/niðurstöður 

 Kanna hjá seljendum merkingar á plastglösum, skálum og könnum í eldhúsi og plastpokum 

sem notaðir eru í leikskólanum. 

 Lagt til að við kaup á nýjum plasthlutum verði plastmerkingar skoðaðar og valdir verði 

hlutir úr plastefnum sem taldin eru hættuminnst og auðvelt að endurvinna. 

 Merkingar fyrir slökkvara verði settar upp strax að loknu sumarfríi. 

 Komið verði fyrir merktum flokkunarfötum á deildar og í miðrými. 

 Koma á verklagsreglum um losun á flokkunarfötum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-07.svg
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5. Fundur 

Heiti fundar Umhverfisnefnd 
 

Dagsetning 
 

11.jan. 2013   

Fundarritari Guðbjörg Vésteinsdóttir Tími: Kl.10.15-10.55 

Fund sátum: ‘Asta Bj.,  Bidda, Guðrún Elsa,  Hjördís, Hanna, Guðbjörg og Helena.  Lísa 

fjarverandi. 

 

Umræður /dagskrá 

 Guðbjörg fór yfir fundargerð síðasta fundar frá 28. Júní 2012. Fram kom að ekki er búið að 

taka plastglös merkt 07 úr umferð . Þessi glös eru hærri en Ikea glösin, ætlunin var að nýta þau 

undir t.d. liti en ekki sem drykkjarglös fyrir börnin. 

 Ásta BJ. og Guðrún Elsa eru nýir fulltrúar í nefndinni, Guðbjörg upplýsti þær um að 

fundargerðir og ýmislegt efni er vistað inn á S drifi og þar geti þær og aðrir starfsmenn aflað 

sér upplýsinga um verkefnið eins eru upplýsingar inn á heimasíðu leikskólans. 

 Verið er að vinna í því að setja fundargerðir og gátlistann inn á heimsíðu leikskólans. 

 Í eldhús vantar endurvinnslufötu fyrir plast og pappír. 

 Helena benti á að henni þætti flokkunarfötur á deildum fyllast mjög hratt. Guðbjörg lagði til að 

hún skoðaði þetta vel fyrir næsta fund. Þörf er á að gera ráð fyrir tæmingu endurvinnslufata á 

deild einu sinni í viku t.d. á föstudögum og það yrði í umsjón fulltrúa deildar. 

 Breyting hefur orðið á hvaða hlutir mega fara í endurvinnslutunnuna úti. Nú má setja 7 flokka 

beint í tunnuna sjá nánar á upplýsingablaði inn á hverri deild. 

 Nefndin leggur til að áfram verði málmar flokkaðir sér innanhúss. Gler má ekki fara í 

endurvinnslufötur því verður safnað eins og verið hefur í sérstakt ílát í eldhúsum.  

 Helena lagði til að safnkassar fyrir rafhlöður og smá rafmagnstæki verði komið fyrir á hverri 

deild 

 Guðbjörg kynnti hlutverk verkefnisstjóra og hlutverk fulltrúa á deild.  

 Fram kom að starfsfólki finnst tómar fernur hlaðast upp og vera til vandræða vegna plássleysis 

og talsverður tími fari í að sameina afganga og skola og þurrka fernur. Bidda vill benda 

starfsfólki deilda að sameina afgangs mjólk í færri fernur áður en matarvögnum er skilað fram 

í eldhús. Nefndarmenn ræddu um hvort skoða ætti aftur að fá mjólk í stærri pakkningu ástæða 

fyrir því að ekki er búið að gera breytingu á því er plássleysi lagt er til að skoða þetta aftur 

með leikskólastjóra.  

 Bent hefur verið á að endurvinnslutunnan úti er ekki að duga. Komið hefur í ljós að við vorum 

ekki með réttar upplýsingar um losunardaga en höfum þær nú og  Guðbjörg hefur tekið að sér 

að fylgjast með endurvinnslugámi hversu mikið hann dugar. 

 Bidda og Hanna þurftu að fara af fundi 10.45 v/eldhúss. 

 Ræddum um hvaða aldurshópar yrðu í umhverfisnefnd barna, Helena lagði til að eldri árgangur á 

Áh. og Kh. yrðu í umhverfisnefnd og börnin á Th. Ákveðið að ræða þetta frekar á næsta fundi. 
 

Ákvarðanir/niðurstöður 

 Drykkjarglös merkt  07 verði tekin úr umferð og notuð sem geymsluílát t.d. fyrir liti- fulltrúar 
deilda sjá um að fylgja þessu eftir. 

 Skoða með starfsfólki eldhús fyrirkomulag endurvinnslufata- Guðbjörg og Ólafía sjá um það. 
 Setja rafhlöðukassa inn á allar deildar - Guðbjörg sér um það 

 Leiðbeiningar um flokkun sett upp á hverja deild- fulltrúar komi þeim fyrir á áberandi stað. 
 Helena skráir tíðni losunar á flokkunarfötu á deild. 
 Athuga að fá mjólk í stærri pakkningum en nú er - Guðbjörg kemur þessu áleiðis 

 Umhverfisnefnd leggur til að starfsfólk á deildum sameini mjólkurafganga í fernur- fulltrúar 
deilda komi þessu áleiðis 

 Næsti fundur verður um 11. febr. 
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6. Fundur 

Heiti fundar Umhverfisnefnd 
 

Dagsetning 

 
18.febr. 2013   

Fundarritari Guðbjörg Vésteinsdóttir Tími: Kl.10.20-11.00 

Fund sátu ‘Asta Bj., Bidda, Guðrún Elsa, Hanna, Guðbjörg og Lísa. Helena fjarverandi. 

 Umræður /dagskrá 

 

 Guðbjörg fór yfir fundargerð síðasta fundar frá 11.jan. 2012.  Höfum náð að koma í framkvæmd 

flestum ákvörðunum frá síðasta fundi.  Aðeins eftir að skoða hversu oft þarf að losa fötur á 

deildum. 

 Starfsfólk er almennt ánægt með mjólkur “beljurnar“ og finnst mikill munur að losna við 

fernurnar.  Starfsfólki í eldhúsi finnst mikið umstang vera við að skola mjólkurpokana það vanti 

pláss til að geyma þá eftir skolun. Lísa benti á hvort ekki væri hægt að geyma tómu pokana þar 

til í lok dags og skola þá og láta þá þorna í vaskinum yfir nóttina. 

 Umræða varð um að starfsfólk sé ekki nógu duglegt að flokka rusl á kaffistofu. 

 Guðbjörg hefur verið að fylgjast með losun endurvinnslugámsins og svo virðist að hann sé 

losaður oftar en skipulögð losun segir til um. Þörf á að skoða þetta betur því ef hann er losaður 

einu sinni í mánuði eins og áætlun segir til um þá er gámurinn ekki að duga fyrir leikskólann. 

 Þurfum að koma upp flokkunarkassa  fyrir spilliefni í leikskólanum. 

 Umræður og kynning á hlutverki umhverfisnefndar barna, Guðbjörg sagði frá hvernig aðrir 

leikskólar útfæra starf umhverfisnefndar barna.  Guðbjörg lagði til að helmingur eldri barna á 

Álfa- og Klettahlíð yrðu fyrst í umhverfisnefnd og síðar yrði hinn helmingur barnanna í 

nefndinni.  Umsjón með starfinu hefðu umhverfisfulltrúar deildanna Lísa og Helena ásamt 

Guðbjörgu.    
  

Ákvarðanir/niðurstöður 

 Að skola plastpoka úr mjólkur „beljum“ í lok dags. Hanna sér um þetta. 

 Að fulltrúar í umhverfisnefnd bendi samstarfsfólki sínu á að flokka rusl í kaffistofu. 

 Athuga hjá gámaþjónustunni losun endurvinnslugámsins. Guðbjörg kannar það. 

 Flokkunarkassi fyrir spilliefni verður staðsettur í þvottahúsi. 

 Umhverfisnefnd barna hittist fyrir 18. mars. 

 Að umsjónarfólk með umhverfisnefnd barna hittist og móti starf nefndarinnar. 

 Næsti fundur verður um 18. mars.  
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7. Fundur 

Heiti fundar Umhverfisnefnd 
 

Dagsetning 
 

27.mars 2013   

Fundarritari Guðbjörg Vésteinsdóttir Tími: Kl. 12.30-13.00 

Fund sátu: ‘Asta Bj.,  Lísa, Guðrún Elsa,  Hanna, Guðbjörg og Helena.  Bidda fjarverandi. 
Umræður /dagskrá 

 Farið yfir fundargerð síðasta fundar 

 Hanna sagði að það gangi vel að skola pokana úr „mjólkurbeljunum“, reyndar aðeins meiri vinna 

en við fernurnar. 

 Flokkun rusls gengur vel á deildum og nú einnig í kaffistofu starfsmanna. 

 Helena sagði að á hennar deild hefði þurft að losa endurvinnslufötu þrisvar sinnum á um 

mánaðartímabili. 

 Endurvinnslugámur sem er úti er ekki að nægja leikskólanum ef hann er losaður einu sinni í 

mánuði. Losun hans hefur ekki verið samkvæmt áætlun undanfarna mánuði. 

 Athugasemd barst vegna plastpoka í ruslafötum fyrir óflokkað rusl, ætlum að beina því til 

ræstingafyrirtækisins að halda ruslapokanotkun í lágmarki með því  að sameina rusl úr 

ruslafötum í einn poka. 

 Rætt var um efnivið sem fellur til í eldhúsi eins og eggjabakka o.fl. Ljóst er að deildar geta 

ekki nýtt allt sem fellur til.  

 Umhverfisverndardagur er 24. Apríl þá verður dagskrá með svipuðum hætti hjá okkur eins og 

undanfarin ár. Börn og starfsfólk fara um næsta nágrenni leikskólans og tína upp rusl.  

Ákvarðanir/niðurstöður 

 Reynt verður að koma á umhverfisnefndar fundi barna í apríl. 

 Fylgjast áfram með nýtingu á endurvinnslugámi. 

 Ákveðið að hafa sem reglu að deildar láti vita í eldhús ef þær eru að safna efnivið. 

 Beina til ræstingafyrirtækisins að halda ruslapokanotkun í lágmarki með því  að sameina 

rusl úr ruslafötum í einn poka. 
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8. Fundur 

Heiti fundar Umhverfisnefnd 
 

Dagsetning 
 

5.sept. 2013 kl. 10.15-11.10 

Fundarritari Guðbjörg Vésteinsdóttir 

Fund sátu: Lísa, Lára, Ella, Svanhildur og Guðbjörg (verkefnisstjóri).  Helena og Hanna 

fjarverandi. 

 

 

Umræður /dagskrá 

 Rætt um áherslubreytingar í flokkun á rusli með tilkomu Blátunnunnar. 

Framvegis munum við flokka rusl á Hlíðarbergi þannig að í sérmerktar endurvinnslufötur eiga 

að fara 1. allur pappír, pappi og fernur (Blátunna). 2. plast 

3. annað rusl t.d. málmar. 

 Hverjir eiga að hafa umsjón með losun á pappírs- og plastfötum? Nefndin er sammála um að 

umhverfisfulltrúi hverrar deildar hafi umsjón með því að tæma pappírs- og plastfötur fram í 

safnpoka á gangi. Fulltrúi Tröllahlíðar hafi umsjón með að koma pappír í Blátunnuna úti með 

þátttöku barnanna og einnig að skila plasti í grenndargám. 

Umhverfisfulltrúar í miðhúsi og eldhúsi sjá um að tæma fötur í miðhúsi og losa safnpoka fyrir 

pappír í gáminn úti. 

Deildar munu sjá til skiptis að losa plast söfnunarpoka í grenndargám með aðstoð barnanna. 

Tafla með verkaskiptingu deilda verður komið fyrir við safnpoka á gangi. 

 Svanhildur, Ella og Lára eru nýir fulltrúar í umhverfisnefnd. Fórum því aðeins yfir hlutverk 

umhverfisfulltrúa á deild. 

 Ræddum um hver væru næstu skrefin í verkefninu það er að koma á reglulegum fundum í 

umhverfisráði barnanna og fræða þau um umhverfismál. Guðbjörg tekur að sér að móta ramma 

um fundaferlið. 

 Ræddum um að miðla upplýsingum til foreldra með því að setja inn stutta pistla á heimasíðu 

leikskólans um ýmis umhverfisverndarmál eins og hvetja foreldra til að nota Svansmerktar 

bleyjur. 

 Umræða um mikla plastpokanotkun í leikskólanum og hvaða leiðir séu færar til að minnka hana. 

Nefndin var sammála um að plastpokar í ruslafötur utan eldhúss væru næstum því óþarfir t.d. 

í föturnar sem ætlaðar eru undir notaðar handþurrkur. Ákveðið að óska eftir því við 

ræstingafyrirtækið hætti að setja plastpoka í föturnar. Hægt væri að setja afskurð af 

ávöxtum í  box og afganga af þeim líka og losað svo boxið í  fötuna fram í eldhús um leið og 

farið er með hníf og skurðarbretti.  

 Rætt var um að hvernig draga megi úr eða hætta alveg notkun á plastpokum utan um blaut föt 

barnanna, hugmynd kom fram að hvetja foreldra til að koma með poka að heiman (endurnýting) 

fyrir föt barnanna. Nýta pokana úr mjólkurkössunum og aðra plastpoka sem falla til innan 

leikskólans. Hægt væri að hvetja foreldra og starfsfólk til að koma með afgangspoka sem þeir 

vilja losna við og setja þá í pokarörin í fataklefanum, frekar heldur en að henda þeim í ruslið. 

Ákvarðanir/niðurstöður 

 umhverfisfulltrúar hverrar deildar hafi umsjón með því að tæma pappírs- og plastfötur 

annað hvort í safnpoka eða beint í Blátunnu. 

 Hver deild sjái um að fara með plast í grenndargám (Tröllahlíð fer með fyrir sig en hinar 

deildar til skiptis). 

 Guðbjörg tekur að sér að móta ramma um fundaferlið hjá umhverfisnefnd barna. 

 Miðla upplýsingum til foreldra um ýmis umhverfisverndarmál á heimasíðu leikskólans. 

 Stefna að því að hætta að nota plastpoka í ruslafötur 

 Draga úr plastpokanotkun undir blaut föt, hvetja foreldra og starfsfólk til að endurnýta 

plastpoka  
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9. Fundur 

Heiti fundar Umhverfisnefnd 
 

Dagsetning 
 3. jan. 2014 kl. 15.00-16.00 

Fundarritari Guðbjörg Vésteinsdóttir 

Fund sátu: Lísa, Lára, Svanhildur og Guðbjörg, Helena. (Ella og Hanna fjarverandi). 

 

 

Umræður /dagskrá 

 Útvegað hefur verið annað Blátunnu ílát, þannig að nú hefur leikskólinn tvö safnílát úti fyrir 

pappír. Eitt ílát dugði engan veginn þar sem mikið magn af pappír og pappakössum fellur til í 

leikskólanum.  

 Guðbjörg sagði drögum af ramma fyrir fundi í umhverfisráði barna. 

 Ræddum um næstu skrefin í verkefninu það er að hver deild taki nú fyrir aldurstengt 

verkefni um úrgang/rusl og að mótaður verði umhverfissáttmáli leikskólans. 

 Áætlun um að draga úr plastpokanotkun hefur ekki skilað sér eins og stefnt var á, þörf á að 

fylgja henni betur eftir. 

 Ræddum um mikið magn úrgangs sem fellur til í leikskólanum og leiðir til að draga úr magninu. 

Ákvarðanir/niðurstöður 

 Stefna að því að hætta að nota plastpoka í ruslafötur, móta áætlun og kynna hana fyrir 

öllu starfsfólki, ræstingafyrirtæki og foreldrum. 

 Að gera drög að umhverfissáttmála og  fjalla um hann á næsta fundi nefndarinnar í 

framhaldinu verði drögin kynnt á starfsmannafundi. 
 

10. Fundur 

Heiti fundar Umhverfisnefnd 
 

Dagsetning 

 
3. febr. 2014 kl. 10.15-11.15 

Fundarritari Guðbjörg Vésteinsdóttir 

Fund sátu: Ella, Lára, Svanhildur, Guðbjörg, Helena og Hanna. (Lísa fjarverandi). 

 

 

Umræður /dagskrá 

Kynntir voru miðar sem settir verði á handþurrkukassa til að minna alla á að nota eitt bréf eftir 

handþvott.  Umræður sköpuðust um sóun á handþurrkum, minna þarf alla á að nota eins lítið og 

kostur er. 

Kynnt var áætlun um til að draga úr notkun plastpoka. 

Nefndin leggur til að hætt verði að kaupa inn plastpoka undir blaut föt, söfnunarílát fyrir 

plastpoka í fataklefum verður áfram á sínum stað þar sem fólk getur komið með og sett plastpoka 

sem hægt er að endurnýta fyrir blaut föt.  

Rætt var um að nýta tóma mjólkurpoka undir blaut föt, áætlunin verður kynnt fyrir starfsfólki á 

skipulagsdegi og svo fyrir foreldrum. 

Ræddum um að fjarlægja ruslafötur við útganga í fataklefum, en koma fyrir minni ruslaílátum við 

bréfþurrkukassa í fataklefum.  

Kynnt umsókn um grænfánann farið yfir hvaða markmið við höfum verið að leggja áherslu á 

undanfarið.  

Næsta skref í verkefninu er að móta umhverfissáttmála. Þurfum að gera tillögu að honum og 

kynna hana fyrir starfsfólki og foreldrum. 
Ákvarðanir/niðurstöður 

 Að ganga frá umsókn um Græn fánann. 

 Kynna áætlun um notkun plastpoka 

 Fá fulltrúa foreldra á fund umhverfisnefndar. 

 Guðbjörg tekur að sér að taka saman drög að umhverfissáttmála. 
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11. Fundur 

Heiti fundar Umhverfisnefnd 
 

Dagsetning 
 

25.apríl 2014 kl. 10.15-11.00 

Fundarritari Guðbjörg Vésteinsdóttir 

Fund sátu: Ella, Lára, Guðbjörg, Lísa, Ólafía og Hanna. (Helena og Svanhildur fjarverandi). 

 

 

Umræður /dagskrá 

Farið yfir fundargerð síðasta fundar. Þar sem m.a. var lagt til að draga sem mest úr 

plastpokanotkun innan leikskólans.  
 Fram kom að yngri deildar eiga erfitt með að komast hjá því að nota plastpoka undir óhreinar 

bleiur. Skoða þarf hvernig hægt er að draga úr notkun plastpoka við bleiuskipti. 

 Einnig kom fram ábending um að í sumum herbergjum leikskólans er erfitt að stilla ofna 

samkvæmt leiðbeiningum því þær virðast ekki duga til að halda hita í herbergjunum þegar kalt 

er úti.  

 Umhverfissáttmáli kynntur, nokkur umræða varð um hann, Guðbjörg mun skoða þær og gera 

annað uppkast af honum og kynna á næsta fundi nefndarinnar. 

 Minna þarf starfsfólk á að taka mjólkurpokana af vögnunum og þurrka þá með aðstoð 

barnanna. Það verk er liður í umhverfisverkefninu okkar að fá börnin með. 

 Það er mikill munur í þyngd úrgangs frá eldhúsi eftir að deildar hættu að setja vökva í 

matardallana á vögnunum.  

 Finna þarf efni í merkingu á ávaxtadalla sem þolir þvott, athuga hvort akrýlmáling myndi duga 

í merkingar. 

 Ekki hefur gengið alveg að fylgja eftir áætlun okkar um að draga úr notkun plastpoka. Ætlunin 

var að hætta að nota plastpoka í ruslafötur undir handþurrkur. Búið er að nefna það þrisvar 

sinnum við ræstingafyrirtækið, nú ætlum við að taka plastpokana úr þessum fötum og setja 

miða með ábendingu á íslensku, ensku og pólsku  á þær fötur sem við viljum ekki hafa 

plastpoka í.  

 Nú er að hefjast umhverfisvika hjá okkur og að því tilefni verður öllum börnum og starfsfólki 

afhent flokkunartafla frá Sorpu. Í vikunni munu börn og starfsfólk fara um næsta nágreni 

leikskólans og tína rusl.  

 Yngri deildar munu sjá um leiksvæðið innan girðingar en eldri deildar um svæði utan girðingar. 

Ruslið sem safnast verður skoðað og það flokkað í viðeigandi flokka/fötur með börnunum og 

það síðan haft sýnilegt.  

Fræðslu til barna á Álfahlíð, Klettahlíð og Tröllahlíð er Guðbjörg tilbúin sjá um, nánari 

útfærsla á því verður í samráði við deildarstjóra. Notað verður sænsk fræðsluefni um 

umhverfisvernd.  
  

Ákvarðanir/niðurstöður 

 Guðbjörg skoðar með yngri deildum hvernig hægt er að draga úr notkun plastpoka undir 

óhreinar bleiur. 

 Koma á framfæri ábendingu um kulda í nokkrum herbergjum leikskólans. 

 Minna á þátttöku barna í að þurrka mjólkurpoka. 

 Taka plastpoka úr ákveðnum ruslafötum og setja merkingar á þær. 

 Fá fulltrúa foreldra á fund umhverfisnefndar. 

 Guðbjörg tekur að sér að móta umhverfissáttmála. 
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12. Fundur 

Heiti fundar Umhverfisnefnd 
 

Dagsetning 
 

12. júní 2014 kl. 10.15-11.00 

Fundarritari Guðbjörg Vésteinsdóttir 

Fund sátu: Ella, Lára,  Guðbjörg, Svanhildur, Helena og Hanna. ( Lísa fjarverandi)  

 
Umræður /dagskrá 

 Rætt um drög að skýrslu til Landverndar vegna umsóknar um Grænfánann. 

 Fulltrúar voru sammála um að í skýrslunni yrði kynning af verkefnum barnanna í 

umhverfismennt sett fram í eina heild ekki aldurs- eða deildarskipt.  
  

 

13. Fundur 

Heiti fundar Umhverfisnefnd 
 

Dagsetning 
 

26 júní 2014 kl. 13.00-13.40 

Fundarritari Guðbjörg Vésteinsdóttir 

Fund sátu:  Ella, Lára, Guðbjörg, Svanhildur, Helena og Hanna. ( Lísa fjarverandi). 

 

 

Umræður /dagskrá 

 Farið yfir lokadrög að umhverfissáttmála Hlíðarbergs fulltrúar komu með ábendingar um 

breytingar á orðalagi.  Sáttmálinn var síðan samþykktur. 

 Guðbjörg sér um endanlegan frágang á honum 

 Stefnt er að skilum á greinagerð til Landverndar fyrir 1. ágúst og ef allt gengur eftir þá 

munum við fá Græn fánann afhentan í september. 
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Fylgigagn nr. 4 

Flokkunarleiðbeiningar fyrir starfsfólk 

 

PLAST 

Í þessa fötu mega fara plastefni og hrein plastílát með 

eftirfarandi merkingum: 

 
                                Ílát merkt má ekki fara hér, fer í óflokkað 

rusl. 

        

MUNIÐ  HREINT PLAST ! 

Farsímar, lítil raftæki eins og iPod, Mp3, úr, myndavélar og önnur 

smátæki með rafhlöðum fara í sérmerkt söfnunarílát sem staðsett 

er í  þvottahúsi og í eldhúsi á Tröllahlíð. 

Naglar, skrúfur, niðursuðudósir, lok af glerkrukkum og aðrir 

málmhlutir. Söfnunarílát er á gangi við undirbúningsherbergi og í 

eldhúsi á Tröllahlíð. 

Brotin leirtau, skálar og aðrir hlutir úr gleri. Söfnunarílát er í 

eldhúsi, á gangi við undirbúningsherbergi og í eldhúsi á Tröllahlíð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-07.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-01.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-02.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-03.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-04.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-05.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-06.svg


40 
 

Fylgigagn nr. 5 

 

 

Áætlun um að minnka plastpokanotkun á Hlíðarbergi 

1. Að ekki verði plastpokar settir í fötur undir notaðar handþurrkur á salernum. 

2. 
Að ekki verði plastpokar í fötum þar sem hægt era ð komast hjá því eins og í 

undirbúningsherbergi og litlu hvítu föturnar á deildum. 

3. 

Afskurður af ávöxtum sem fellur til inn á deildum verði sett í þar til gerða dalla sem geymdir 

eru inn á deildum yfir daginn en sendir svo í eldhús eftir síðdegishressingu og hent í 

óflokkað rusl þar. (þetta eru aðrir dallar en eru á vögnunum núna). 

4.  Fötur við útganga verði fjarlægðar  

5. Komið verði fyrir döllum fyrir óhrein snýtibréf við útganga út á leiksvæði. 

6  
Tilkynna foreldrum breytingarnar og hvetja þá til að hafa meðferðis poka undir blautan 

fatnað. 
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Fylgigagn 6 

 

Fundur með verkefnisstjóra Græn fánans Gerði Magnúsdóttur. 

Dags. 28. Sept 2011 

Mættar: Gerður, Guðbjörg og Ólafía. 

Dagskrá:  Þátttaka Hlíðarberg í Græn fána verkefninu. Upplýsingar um verkefnið og hver eru næstu skref. 

Ræddum fram og tilbaka um verkefnið og það helsta sem kom fram var að: . 

Fyrsta skref er að senda inn umsókn um að verða Skóli á grænni grein, það ferli nær yfir ca. 2 ár á þeim 

tíma þarf að stíga „ skrefin sjö“ 

- stofna umhverfisnefnd skólans,  

- meta stöðu umhverfismála í skólanum,  

- gera áætlun um aðgerðir og markmið til umhverfisbóta í skólanum,  

- sinna stöðugu eftirliti og endurmati á umhverfismálum í skólanum,  

- fræða nemendur um umhverfismál,  

- kynna stefnu sína út á við og fá aðra með, 

- setja skólanum formlega umhverfisstefnu. 

Þegar þessi skref hafa verið stigin getur skólinn sótt um að fá Grænfánann.  

 Mikilvægt er að fá fulltrúa foreldra í umhverfisnenfdina. 

 Umhverfisnefndin er hjarta verkefnisins í leikskólanum. 

 Mikilvægt að fá börnin í umhverfisráð (elsta og næst elsta hóp). 

 Gott að hafa þá reglu að skrá alla fundi.  

 Hafa fundi stutta en oftar. 20 mín. fundur með börnum alveg nóg. 

 Gert er ráð fyrir að tekið sé eitt þema á þessu 2ja ára tímabili meðan skólinn er á grænni 

grein. 

 Skoða og skrá hvað við erum að gera. Fræða starfsfólk miðla til samfélagsins. 

 Gott að gera verkefnaáætlun. 

Við getum sótt ráðgjöf til verkefnisstjóra um allt sem viðkemur þessu verkefni.  

Gerður er tilbúin að koma á skipulagsdag 17. Nóv. Og kynna verkefnið fyrir starfsfólki. Tekur um 1 ½ 

klst í það. 

Niðurstaða fundar: 

1. Að sækja um að verða Skóli á grænni grein. 

2. Fá Gerði til að koma á skipulagsdag 17. Nóv. 

3. Ólafía sér um að: 

a. kynna verkefnið í fréttabréfi  

b.  fá fulltrúa foreldra í umhverfisráð. 

4. Guðbjörg sér um að : 

a. Skrá fundargerð 

b. útbúa möppu fyrir verkefnið á S drifinu  

c. ganga frá umsókninni og senda hana. 

d. gera drög að verkáætlun. 
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Fylgigagn nr. 7 

Fundargerðir umhverfisráðs barna 

1. Fundur 

 

Leikskólinn Hlíðarberg 

Fundargerðir 
 

Heiti fundar Umhverfisráð barna 

 

Dagsetning 

 
17. apríl. 2013   

Fundarritari Guðbjörg Vésteinsdóttir Tími: Kl.10.30-11.00 

Fund sátu: Eldri hópur barna af Álfahlíð, Lísa og Guðbjörg 

Umræður /dagskrá 

Byrjuðum á því að skoða litla Græna fánann sem við fengum sendan af því að við á Hlíðarbergi 

ætlum að hugsa vel um umhverfið okkar og flokka ruslið. Leikskólinn er nú Skóli á grænni. Hvað 

sjáið þið þegar þið skoðið merkið á fánanum? Börnin sáu, spor, tré, lauf á tré og karl. 

Ræddum um hvað er rusl fram komu ýmis atriði eins og. Það er eitthvað ógeð, ekki flott, plast, 

bréf, kúkur, gamall matur og eitthvað skítugt. 

Lesin saga um stelpu sem er mikill draslari og hendir hlutum á jörðina en ekki í ruslafötu. 

  
2. Fundur             

 

Heiti fundar Umhverfisráð barna 

 

Dagsetning 

 
22. nóv. 2013   

Fundarritari Guðbjörg Vésteinsdóttir Tími: 9.00 – 9.30 

Fund sátu: Öll börnin á Tröllahlíð, Lísa og Guðbjörg 

Staðsetning fundar 

Byrjuðum á því að koma okkur fyrir í nýrri hluta Tröllahlíðar. Sumir sátu á kringlóttu mottunni 

aðrir á stólum við mottuna. 

Græn fána ræðupúltinu komið fyrir á eldhúseiningu fyrir framan hópinn. 

Umræður /dagskrá  

Útskýrt fyrir börnunum af hverju við séum að koma saman. Hvað er fundur? Hvernig ætlum við að 

hafa fundinn þ.e. sá sem vill segja frá einhverju eða tala um efni fundarins á að koma að 

ræðupúltinu. 

Börnunum sýndur litli Græn fáninn og merki hans skoðað, hvað sjáum við? Við sjáum manneskju 

sem teygir hendurnar upp í loft svo sjáum við mörg spor og blöð. Merkið táknar þann sem vill 

hugsa vel um umhverfið og það viljum við á Hlíðarbergi gera líka. Til þess að fá stóran Græn fána 

þá þurfum við á Hlíðarbergi að hjálpast að við að hugsa vel um umhverfið okkar með því t.d. að 

slökkva ljós til að spara rafmagn, stilla ofnana til að nýta vel heita vatnið og flokka ruslið.  

Veltum fyrir okkur hvað er umhverfi? 

Það er t.d. hús, götur, garður, hraun, sjór, loft og vatn.  

Núna ætlum við að tala saman um hvað við getum gert til að hugsa vel um umhverfið okkar og 

jörðina. 

Skoðuðum flokkunarföturnar á Tröllahlíð, rætt var um hvaða rusl við erum að flokka, af hverju við 

erum að flokka, hvert ruslið fari og hvað sé hægt að gera úr því. 
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Guðbjörg sagði söguna af ævintýri Grænu snillinganna (Kristófer, Sirrý og Kalla) sem eiga heima í 

Svíþjóð. Þau voru að leika út í skógi og komu þar að stútfullri ruslatunnu með fullt af dóti sem var 

ekki einu sinni rusl heldur ýmsir hlutir sem hægt er að endurvinna og búa til nýja hluti úr. Þau 

tóku allt dótið og fóru með það í flokkunartunnur. 

Í lok fundar voru þrjú börn valin í eftirlitssveit það eru þau Adam Árni, Áki Valur og Angela Líf. 

Þau hafa það hlutverk að fara með starfsmanni um leikskólann og kanna hvort verið sé að flokka 

rétt, hvort ofnar séu rétt stilltir og hvort ljós séu slökkt í herbergjum þar sem enginn er. Á 

næsta fundi verða svo aðrir valdir til að fara um leikskólann og meta stöðuna. 

 

Ákvarðanir/niðurstöður 

 Adam Árni, Áki Valur og Angela Líf eru í eftirlitssveitinni þennan mánuðinn. 

 Næsti fundur umhverfisráðs barna verður 20. Des kl. 9.00 

 

 

3. Fundur 

Heiti fundar Umhverfisráð barna 

 

Dagsetning 

 
17 jan. 2014 kl. 9.00-9.30 

Fundarritari Guðbjörg Vésteinsdóttir 

Fund sátu: Börnin á Tröllahlíð , Lísa og Guðbjörg. 

 

 

Umræður /dagskrá 

 Farið yfir hvað við gerðum á síðasta fundi. 

 Sagt frá ferð eftirlitssveit Grænu snillinganna sem fór um leikskólann og skoðaði hvort 

merkingar um að slökkva ljósið væru við alla slökkvara, hvort merkingar um hæfilega stillingu 

á ofnum væru við alla ofna og einnig hvort rétt rusl væri í ruslafötum. Eftirlitssveitin komst 

að því að merkingar vantaði við marga ofna og nokkra slökkvara. Rétt rusl var í öllum 

ruslafötum nema á kaffistofu starfsfólks þar hafði einhver sett plastdós í óflokkað rusl. 

 Sögð var saga af Grænu snillingunum sem heitir „Gjafirnar sem breyttust í rusl“ í sögunni 

segir frá afmælisgjöfum sem Benjamín fékk frá vinum sínum. Gjafirnar voru fallegar í byrjun 

en skemmdust fljótt. Af hverju? Kannski vegna þess að það var ekki passað nógu vel upp á 

þær?  

Ræddum efni sögunnar og veltum fyrir okkur hve mörg leikföng þarf maður að eiga?  

Hugmyndir komu um að maður þyrfti að eiga svona 10 eða 29  

En eiga allir hvar sem er í heiminum jafnmörg leikföng? Nei ekki börnin í Afríku því þar eru 

svo litlir peningar til að kaupa dót. En með hvað leika börnin sér þar? Þau leika með prik og 

bara eitthvað. 

 Börnin fengu nú tækifæri til að koma upp að púltinu og segja frá hvað sé besta gjöfin sem þau 

hafa fengið. 

 Kynntir voru næstu fulltrúar í eftirlitssveit Grænu snillinganna það eru þeir Ásgeir Steinn, 

Bjarki Fannar og Brandur Logi.  

Ákvarðanir/niðurstöður 

 Eftirlitssveit Grænu snillinganna mun fara með starfsmanni um leikskólann í næstu viku og 

kanna stöðu mála í húsinu. 

 Næsti fundur í umhverfisráði barna verður föstudaginn 14. Febrúar kl. 9.00 
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Fylgigagn nr. 8 

Sýnishorn af námsefni 
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Fylgigagn nr. 9 

 

Umhverfisnefnd barna 

Gátlisti eftirlitssveitar 

Fulltrúar:__________________________________________ 

Dags:___________________________ 

     Álfahlíð 

Ofnamerki, eru ofnar rétt 

stilltir   

Fjöldi 

 

  

Ljósamerki, er slökkt í 

rýmum sem ekki er verið að 

nota 
  

Fjöldi 

 

 

 

 

Pappírsmerki,  eru merki á 

handþurrkukössum   

Fjöldi  

 

 

Flokkun,  er rétt flokkað 

  

Fjöldi  
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Fylgigagn nr. 10 

Plastmerkingar 

 

 Notað í: Gos- og vatnsflöskur, 
munnskolsbrúsa, hnetusmjörsílát, 
salatsósu- og jurtaolíubrúsa auk plastíláta 
sem setja má í ofn. 

 Endurunnið í: Fleeceefni, trefjar, 
innkaupapoka, húsgögn, mottur og 
stundum ný ílát. 

Það er örlítil hætta á að þessi plastefni 
leysist upp og blandist matvörum sem 
þau innihalda. 

 

 Notað í: Ýmis drykkjarílát, klór-, þvottaefna- 
og hreingerningabrúsa, shampóbrúsa, 
rusla- og innkaupapoka, smurolíubrúsa, 
smjör- og jógúrtílát, innan í 
morgunkornspakkningar. 

 Endurunnið í: Þvottaefnisbrúsa, olíubrúsa, 
penna, endurunnin ílát, gólfefni, skolprör, 
garðhúsgögn og fleira. 

Þetta efni leysist ekki svo auðveldlega 
upp og smitast lítið í matvörur sem 
ílátin innihalda. 

 

 Notað í: Rúðuhreinsi- og þvottaefnisflöskur, 
shampóbrúsa, jurtaolíubrúsa, glærar 
matvöruumbúðir, rafmagnskapla, 
sjúkrahúsílát og pípulagnir. 

 Endurunnið í: veggklæðningar, 

PVC inniheldur klór þannig að ílát úr 
því geta leyst upp eiturefni í innihaldið. 
Forðastu að elda með plastáhöldum 
eða -ílátum sem innihalda PVC, en ef 
þú gerir það skaltu gæta þess að það 
brenni ekki því þá losna eiturefnin 
frekar úr plastinu. 

 

 Notað í: Mjúkar plastflöskur, innkaupapoka, 
innkaupatöskur, fatnað, húsgögn, teppi. 

 Endurunnið í: Ruslatunnur og -fötur, 
póstburðarumslög, veggklæðningar, 
gólfefni og fleira. 

Sum endurvinnslufyrirtæki hafa ekki 
verið að endurvinna þessa gerð 
plasts. 

 

 Notað í: ýmiskonar matarumbúðir, 
sérstaklega flöskur og brúsa, tappa, sogrör, 
lyfjaílát. 

 Endurunnið í: sópa, bursta, rafhlöðuhulstur, 
tunnur, bakka, garðáhöld og fleira. 

Polypropylene er með hátt 
bráðnunarmark og er oft notað í hluti 
sem hitna mikið. 

 

 Notað í: einnota diska og bolla, 
kjötpakkningar, bakka, lyfjaumbúðir, 
geisladiskahulstur og fleira. 

 Endurunnið í: Einangrun, innstungur, 
reglustikur, frauðplast og fleira. 

 

Margt bendir til þess að polystyrene 
smiti eiturefni út í mat en efnið er oft 
notað í vörur merktar vörumerkinu 
"Styrofoam". Umhverfissinnar hafa 
löngum barist fyrir banni á notkun 
efnisins, þar sem erfitt er að 
endurvinna það. 

 

 Notað í: Stórum brúsum, mjög sterkum 
plastefnum, sólgleraugum, dvd-diskum, 
iPod, tölvutöskum, upplýsingaskiltum, 
matarílátum, nyloni. 

 Endurunnið í: plastklumpa, sérsmíðaðar 
plastvörur. 

 

 

Margar plasttegundir sem ekki tilheyra 
ákveðnum flokki eru merktar nr. 7. Í 
þessum flokki er harða plastið sem oft 
er notað í matarstell fyrir börn, pela, 
drykkjarflöskur og fleira en það kallast 
bisphenol A. Þetta efni hefur valdið 
miklu fjaðrafoki þar sem rannsóknir 
hafa sýnt að plastið getur smitað frá 
sér efnum sem trufla 
hormónastarfsemi, sérstaklega 
kynhormóna. 

Tekið af vefnum: www.nattura.is 

 

 

http://www.heilsubankinn.is/vefur/index.php?option=com_content&task=view&id=1166&Itemid=29
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-01.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-02.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-03.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-04.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-05.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-06.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plastic-recyc-07.svg

