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Skýrsla leikskólans Norðurbergs
fyrir umsókn um Grænfánann 2011

Þá er komið að því að sækja um Grænfánann í fimmta sinn og er mikill spenningur
hér í leikskólanum að það takist með myndarbrag og að fáninn blakti enn og alltaf
við hún í norðurbænum í Hafnarfirði. Hann er tákn okkar og stolt og orðinn hluti
af okkur og umhverfinu!!
Hér áður fyrr sóttum við um fánann ásamt Engidalsskóla en nú erum við með sitt
hvort ráðið en alltaf í góðri samvinnu við grunnskólann. Báðir skólar hafi grætt á
þessu samstarfi. Leikskólinn er að útskrifa börn með góða vitund í
umhverfismálum og grunnskólinn er að taka við þessum sömu börnum sem
auðveldar þeim vinnuna í framhaldi. Við höfum líka grætt á þessari samvinnu að
öllu öðru leyti. Samvinnan hefur leitt til betri skilnings, virðingu og vinnubragða á
hvoru skólastigi fyrir sig. Það er ekki lítils virði. Það er reglulegur samgangur á
milli skólastigana á hverjum vetri, til að auðvelda börnum leikskólans aðlögun yfir
í grunnskólann. Yngstu bekkir grunnskólans koma í heimsókn í leikskólann á
haustin og rifja upp góðar stundir og upplifanir í leikskólanum og leikskólabörnin
fara í heimsóknir í grunnskólann og æfa sig í að sitja kennslustundir og kynnast
húsakosti og starfsemi skólans meðal annars í umhverfismálum.
Í leikskólanum eru tvö umhverfisráð starfandi, eitt fyrir kennara og foreldra
(umhverfisráð fullorðinna) og annað fyrir börn og kennara (umhverfisráð barna).
Fullorðinsráðið hittist einu sinni í mánuði yfir veturinn og hefur haldið fundina
snemma morguns svo auðveldar sé fyrir foreldri að sækja fundina. Umhverfisráð
barna hefur hist tvisvar eftir áramótin. Við hefðum viljað hafa fundina með
börnunum oftar í vor en vegna aðstæðna í starfsmannahaldi hefur orðið að fella
fundi niður.
Í umhverfisráði fullorðinna sitja sjö starfsmenn og sex þeirra sitja í tvö ár í senn
en leikskólastjóri er æviráðinn!! Við köllum fulltrúana “umhverfisráðherra” á
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deildinni og fá þeir tíma á hverjum deildarfundi, sem er um tíu sinnum yfir árið,
til að fara yfir umhverfismálin eða til að miðla nýjum upplýsingum sé þess þörf til
samstarfsfélaga. Umhverfisráðið hefur fundað annan föstudag í hverjum mánuði,
sjá skóladagatal leikskólans. Fundargerðir beggja ráða á skólaárinu 2010-2011
eru í lok skýrslunnar (sjá fylgiskjöl). Einnig má benda á að allar fundargerðir má finna
á heimasíðu leikskólans undir flipanum Grænfáni.
Umhverfisráð leikskólans:
Hlutverk:
• að hvetja starfsmenn og börn til að fylgja umhverfisstefnu
leikskólans eftir
• að sjá um eftirlit inni á deildum
• að bera ábyrgð á átaksverkefnum í ýmsum þáttum
umhverfisstefnunnar
• að lesa af rafmangs- og vatnsmælum og skrásetja í hverjum
mánuði
• að undirbúa og sækja um Grænfánann annað hvert ár
• að breiða út boðskapinn og vera öðrum góð fyrirmynd

Í umhverfisráði 2010-2011 sitja:
Anna Borg, leikskólastjóri, formaður
Katrín Guðbjartsdóttir, deildarstjóri
Júlíana Vilhjálmsdóttir, leikskólakennari
Elva Dögg Kristjánsdóttir, leikskólakennari
Día Björk Birgisdóttir, leiðbeinandi
Júlía Magnúsdóttir, aðstoð í eldhúsi
Berglind Mjöll Jónsdóttir, leikskólakennari
Þórður Ingi Bjarnason, fulltrúi foreldra
Katrín Guðbjartsdóttir er ritari hópsins og jafnframt sér hún um álestur á
rafmangs- og hitamælum hússins um hver mánaðarmót (sjá fylgiskjal).
Umhverfisráð barna:
Umhverfisráð barna hefur hist tvisvar sinnum eftir áramótin. Í þessu ráði sitja
öll elstu börn leikskólans og kennarar þeirra ásamt leikskólastjóra. Börnin í ár
eru 21 talsins. Fundargerðir voru skráðar eftir hvern fund (sjá fylgiskjöl). Við
settum saman ákveðna umgjörð um fundi barnanna og hefur það reynst vel og
auðveldar börnunum að átta sig á hlutverki sínu á fundum umhverfisráðsins.
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Umgjörð fundanna hjá börnunum:
Fundirnir í ár voru í Lundi og var reynt að hafa þá eins líka “alvöru” fundum og
hægt var. Á þeim var fundarborð, þar var lítill og stór Grænfáni, flettitafla fyrir
fundarritara og að sjálfsögðu vatn og glös fyrir fundarmenn. Allir fundarmenn
eru með barmmerki á fundinum sem á stendur: “Umhverfisráð barna”.
Á hverjum fundi voru fjórir “umhverfisráðherrar” valdir til að ganga um
leikskólann og athuga hvort deildirnar færu sparlega með rafmagn og hefðu
slökkt í mannlausum rýmum, hvort ofnarnir á deildunum væru rétt stilltir og
hvort deildirnar flokkuðu ruslið rétt. Þær deildir sem sinntu þessum atriðum vel
fengu viðurkenningar fyrir það, fallega stjörnu á vegg og broskall!!

Í umhverfisráði barna 2010-2011 sitja:
Anna Borg, leikskólastjóri, formaður
Fríða Ragnarsdóttir, kennari og ritari
Ragnheiður Ragnarsdóttir, leikskólakennari
Hrefna Þórarinsdóttir, leiðbeinandi
21 barn í elsta árgangi leikskólans

Mat á stöðu umhverfismála:
Haustið 2010 fór umhverfisráðið í gegnum gátlista um umhverfismál þar sem
staða leikskólans var metin. Þar sem að leikskólinn hefur unnið að
umhverfismennt árum saman, og fléttað hana inn í daglegt líf leikskólans, kom
hann vel út úr gátlistanum. En það má alltaf gera betur og verður stöðugt unnið í
því að leita leiða til að ganga sem lengst í umhverfisvænum lífsstíl í leikskólanum
( gátlistinn sendur til Landverndar 2010). Nýtt umhverfisráð kom saman þetta sama haust og
setti markmið fram til vors og undirbúningur fyrir umsókn um Grænfánann hófst
formlega.
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Verkefni vetrarins: Lýðheilsa
Starfsmannahópurinn á Norðurbergi ákvað á endurmati á skólastarfinu vorið
2010 að taka fyrir lýðheilsu sem grunn að umsókn um Grænfánann fyrir skólaárið
2010-2011.
Lýðheilsa er hugtak yfir almennt heilsufar þjóðar eða þjóðfélagshóps.
Lýðheilsustarf miðar að því að viðhalda og efla heilbrigði fólks,
með forvarnarstarfi og samfélagslegri ábyrgð á heilbrigði.
Markmiðið með verkefnavinnunni á Norðurbergi er að samþætta í daglegu lífi
okkar þau atriði sem efla almenna heilsu okkar allra. Þættir eins og reglubundin
hreyfing, hollt mataræði, andleg vellíðan og umhverfi verða skoðaðir og fléttaðir
saman í eina góða heild. Þemað verður unnið frá febrúar til maí 2011 en þá óskum
við eftir því að leikskólinn verði tekinn út fyrir afhendingu á fána.
1. Lífsleikni og geðrækt
Með því að efla geðheilsu barna er stuðlað að því að gera þau færari í að skilja og
tjá tilfinningar sínar, efla sjálfsmynd, sjálfstraust og þrautseigju, sem svo aftur
leiðir til bætts námsárangurs og þroska.
Næst á eftir heimili barnsins er leikskólaumhverfið mikilvægasti mótunaraðili
þess hvað varðar félags- og tilfinningaþroska. Í leikskólanum gefst tækifæri til
að efla félagsþroska barnsins í leik og starfi með öðrum börnum en einnig
fullorðnu fólki. Þar læra þau að láta í ljós skoðanir sínar og viðhorf og kynnast því
til hvers er ætlast af þeim sem samfélagsþegnum.
2. Hreyfing og öryggi
Hreyfing gegnir lykilhlutverki fyrir andlega, líkamlega og félagslega vellíðan fólks
alla ævi. Þannig er öllum mikilvægt að tileinka sér lífshætti sem fela í sér daglega
hreyfingu, óháð aldri, kyni, holdafari, andlegri eða líkamlegri getu. Breyttir tímar
hafa stuðlað að breyttum lífsvenjum og margir hreyfa sig lítið sem ekki neitt í
daglegu lífi. Því er mikilvægt að skapa aðstæður sem takmarka langvarandi
kyrrsetu og styðja bæði börn og starfsfólk leikskólans til að fullnægja sinni
daglegu hreyfiþörf með öruggum og ánægjulegum hætti.
3. Mataræði og tannheilsa
Auðveldara er að móta hegðun en breyta og því er mikilvægt að byrja snemma að
kenna börnum góðar neysluvenjur. Foreldrar og leikskólinn gegna þar
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lykilhlutverki og eru fyrirmyndir barnanna. Einnig er ekki síður mikilvægt að
skapa góðar aðstæður og umgjörð fyrir máltíðirnar.
Tannheilsa
Góð tannhirða og reglulegt tanneftirlit stuðla að góðri tannheilsu, en ekki búa öll
börn við þær aðstæður heimafyrir að hægt sé að fylgja þessu eftir. Skapa má
umhverfi og fræðslu í leikskólum sem stuðla að betri tannheilsu barna og
jafnframt betri tannheilsu síðar á ævinni. Mikilvægt er að börnin læri að þeim
líður vel með hreinar og heilbrigðar tennur.

Starfsfólk – vellíðan – starfsánægja
Það er jafnmikilvægt að starfsfólki líði vel í leikskólanum svo að börnunum líði þar
vel. Með heilsueflingu starfsfólks stuðlar leikskólinn einnig að góðri ímynd sinni
og að litið sé á hann sem eftirsóknarverðan vinnustað. Ávinningur starfsmanna
getur m.a. verið færri slys og sjúkdómar, bætt almenn heilsa, vellíðan og
starfsánægja, sem líklegri eru til að draga úr fjarvistum og veikindadögum.
Starfsgeta hvers og eins eflist og getur jafnvel stuðlað að lengri starfsævi.
Starfshópurinn á Norðurbergi sammæltist um að setja upp mánaðaráætlun sem
inniheldur hreyfingu, næringu og samveru starfsmanna í hverjum mánuði. Ganga
saman, synda saman, njóta menningarviðburða saman, prjóna saman, vera duglegar
að hrósa hverri annarri þegar við eigum það skilið og setja upp hrósmiða, styðja
við bakið á hverri annarri, vera ófeimnar við að segja hvernig okkur líður, hvetja
sem flesta til að ganga eða hjóla í vinnuna, minnka sætindi á kaffistofu, vera með
sykurfría mánuði og bjóða upp á hollt viðbit í staðin. Einnig tökum við að venju
þátt í „Hjólað í vinnuna“ og falla því aðrar samverustundir í hreyfingu niður á
meðan á því verkefni stendur.

„Eigi ég græna grein í hjarta mínu
munu söngfuglarnir koma“
Hver deild fyrir sig fór sína leið að markmiðinu enda ræður aldur barnanna
nokkru um hvernig hægt er að nálgast verkefnið. Á meðan á verkefnavinnunni
stóð, varð heilmikil fræðsla fyrir starfsmenn og börnin sem væntanlega skilar
sér lengra út í samfélagið og hvetur okkur öll til að endurskoða lífsstíl okkar yfir
höfuð. Orð eru til alls vís!! Það urðu mörg og margvísleg verkefni sem við lögðum
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fyrir okkur og börnin og hvöttum við foreldra til að fylgjast vel með á sinni deild
og helst taka þátt!!

Samantektir deildanna úr verkefninu:

Grænfánaþema í febrúar og mars á Tröllagili
Vináttan
Deild: Tröllagil, 3 – 4 ára
Dagsetning: Febrúar og mars 2011
Hvað var gert: Við á Tröllagili ákváðum að taka vináttuna fyrir með börnunum í
febrúar og mars. Við ætlum síðan að taka hreyfingu og mataræði fyrir í apríl og
maí. Við teljum að með því að einbeita okkur að einu viðfangsefni í einu yfir lengri
tíma öðlist börnin betri skilning á því sem við erum að fást við. Það endaði með því
að við unnum með vináttuna aðeins fram í apríl því viðfangsefnið vatt upp á sig og
við tímdum ekki að hætta. ☺
Við höfum fjallað um vináttuna í samverustundum og í hópastarfi. Við höfum t.d.
rætt hvernig við eigum að koma fram við vini okkar og hvernig við eigum ekki að
koma fram við þá. Við höfum fengið slöngu (tuskudýr) í heimsókn sem kann ekki að
vera góð við vini sína. Hún bítur og meiðir, talar ljótt o.fl. Við á Tröllagili erum að
kenna henni hvernig við komum fram við vini okkar. Við
höfum líka sagt börnunum „klípusögur“ um ýmsar
persónur sem kunna ekki alveg að vera góðir við vini
sína. Eftir sögurnar ræddum við við börnin um hvernig
persónurnar hefðu getað brugðist rétt við, hvernið
líðan þeirra sem urðu fyrir barðinu á þeim var o.s.frv.
Við höfum notað tækifæri sem gefast til að tala um
tilfinningar okkar við mismunandi aðstæður og er
gaman að heyra hve vel þessi vinna hefur skilað sér.
Við heyrum börnin t.d. tala um að þau séu „leið í
hjartanu“ þegar einhver sé að meiða eða skemma fyrir
þeim og að þau séu „glöð í hjartanu“ þegar þau mega
leika við hina. Við teljum að með þessari vinnu hafi þau
orðið færari í að setja sig í spor og taka tillit til
annarra. Það kom líka skemmtilegt gullkorn frá einum
litlum dreng hjá okkur þegar hann var að koma inn eftir
útiveru í mikilli rigningu. Hann sagðist vera rennandi
blautur og spurði starfsmaður þá hvar hann væri
blautur. Þá sagði hann; „ég er blautur í hjartanu mínu.“ ☺
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Við teiknuðum andlit með ýmsum svipbrigðum á spjöld og notuðum í
samverustundum og hópastarfi. Andlitin voru reið, glöð, leið, grátandi o.s.frv. (sjá
mynd). Við spurðum börnin hvernig þau héldu að andlitunum liði og voru þau fljót
að átta sig á því.
Við erum búin að búa til vinahjörtu (sjá myndir). Börnin lituðu og skreyttu sitt
hjarta sem var síðan hengt saman við hjarta einhvers annars barns. Þetta er tákn
um það hve góðir vinir við erum og hversu vænt okkur þykir hvert um annað. Við
erum líka búin að teikna hendurnar okkar, lita þær og klippa út. Við hengdum þær
upp inni í Hvíluhól, þannig að það er eins og allir séu
að haldast í hendur.
Í samverustund á morgnana hugsum við hlýtt til vina
okkar sem eru heima veikir og syngjum vinalag
Norðurbergs fyrir þá. Við höfum lesið bækur sem
koma inn á vináttuna
og eftir lestur þeirra
höfum við fjallað um
hvort sögupersónurnar
hafi gert rétt og
hvernig þær hefðu átt
að gera. Þetta eru t.d.
bækurnar um Stubb,
Láka, Litlu lirfuna
ljótu o.fl. Við höfum líka verið að syngja og hlusta á lög um vináttuna. Við erum
alltaf að æfa nýja vinalagið okkar hér á Norðurbergi.
Sumir barnahóparnir bjuggu sér til litlar „fígúrur“ eða
vini eins og sjá má á myndinni hér til hliðar. Þau
teiknuðu andlit á vininn sinn og sögðu síðan
starfsmanni hvort hann væri leiður eða glaður og
hvers vegna.
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Grænfánaþema í apríl og maí á Tröllagili
Hreyfing, hollusta og tannheilsa
Deild: Tröllagil, 3-4 ára
Dagsetning: Apríl og maí 2011
Hvað var gert: Við ákváðum að vinna með hreyfingu, hollustu og tannheilsu í
apríl og maí.
Í samverustundum, hópastarfi og við matarborðið
höfum við lagt áherslu á að ræða við börnin um
hvað sé hollt og óhollt. Við höfum líka mikið rætt
um mikilvægi þess að bursta tennurnar a.m.k.
tvisvar sinnum á dag, þegar við vöknum og áður en
við förum að sofa.
Við unnum verkefni þar sem börnin lituðu myndir af
hollum og óhollum mat, klipptu út og límdu á spjald (sjá
mynd). Þau lituðu líka myndir af Mörtu mús sem er alltaf að
narta í sætindi og Gulla kanínu sem borðar bara gulrætur og
grænmeti.
Við útbjuggum spjöld með myndum af börnunum og hengdum
upp við matarborðin á deildinni. Í hverjum matartíma var svo
farið yfir það með börnunum hvort þau hefðu klárað
grænmetið sitt og hvort þau hefðu fengið sér ávexti þá um
morguninn. Þau börn sem höfðu gert það fengu myndir af
ávöxtum og grænmeti við nöfnin sín (sjá mynd).
Við höfum sungið lög og hlustað á sögur sem tengjast
tannheilsu og hollustu, t.d. Ávaxtakörfuna, Mjólk er góð,
Tönnin mín, Karíus og Baktus o.fl.
Við höfum líka tekið upp þann sið á Tröllagili að tákna
(notað tákn með tali) matinn sem við ætlum að borða í
samveru fyrir hádegismat. Með þessu læra börnin ný tákn
og við teljum að með þessu geti börn sem eiga erfitt með
talað mál auðveldara með að tjá sig og gera sig skiljanleg.
Við höfum búið til ávaxta- og grænmetissalöt hér á
Tröllagili úr börnunum og það finnst þeim mjög
gaman. ☺ Börnin breytast þá í grænmeti eða
ávexti sem er blandað saman. Þegar ávöxtunum
(börnunum) er blandað saman þurfa þau að
haldast í hendur eða halda utan um hvert annað
(sjá mynd). Með þessu læra börnin nöfnin á
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hinum ýmsu grænmetis- og ávaxtategundum um leið og þetta er tilvalin leið til
hópeflis.
Við ætluðum að vera dugleg að fara með börnin í gönguferðir til þess að auka
hreyfingu þeirra en það hefur ekki orðið mikið úr því af ýmsum ástæðum. Þess í
stað hafa börnin verið dugleg að hreyfa sig og leika á leikskólalóðinni a.m.k. einu
sinni á dag og stundum oftar og auðvitað eru alltaf fastar ferðir í útikennslu
fyrir alla.

Fræðslu og vettvangsferð í Samkaup í apríl 2011
Bullutröll og Lukkutröll fóru saman í gönguferð í Samkaup þar sem við skoðuðum
hvað er hollt og hvað er óhollt. Börnin voru öll sammála um að íþróttanammið væri
mjög gott og hollt einnig allt í grænmetis deildinni
Þau voru með það á hreinu að gos er mjög óhollt. Og nammi líka, það megi bara
borða á laugardögum.

Svo á maður alltaf að bursta tennurnar tvisvar á dag ;) Á leiðinni heim stoppuðum
við í lítilli laut og fengum okkur hraunsafa og nasl (ribena, cheerios og rúsínur)
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Grænfánaþema í febrúar og mars á Álfasteini
Vináttan
Deild: Álfasteinn, 3-4 ára
Dagsetning: Febrúar og mars 2011
Hvað var gert: Á Álfasteini ákváðum við að taka fyrir
vináttu og tilfinningar með börnunum í febrúar og mars
en einbeita okkur svo að hreyfingu og mataræði í apríl og
maí. Við teljum að með því að einbeita okkur að einu
viðfangsefni í einu yfir lengri tíma öðlist börnin betri
skilning á því sem við erum að fást við.
Við höfum fjallað um vináttuna í samverustundum og í
hópastarfi. Við höfum t.d. rætt hvernig við eigum að koma
fram við vini okkar og hvernig við eigum ekki að koma fram
við þá.
Við höfum notað tækifæri sem gefast til að tala um tilfinningar okkar við
mismunandi aðstæður og er gaman að heyra hve vel þessi vinna hefur skilað sér.
Við heyrum börnin t.d. tala um að þau séu „leið í hjartanu“ þegar einhver sé að
meiða eða skemma fyrir þeim og að þau séu „glöð í hjartanu“ þegar þau mega leika
við hina. Við teljum að með þessari vinnu hafi þau orðið færari í að setja sig í spor
og taka tillit til annarra.
Við teiknuðum andlit með fjórum mismunandi svipbrigðum á spjöld og notuðum í
samverustundum og hópastarfi. Andlitin voru reið, glöð, leið og hissa (sjá mynd).
Við spurðum börnin hvernig þau héldu að andlitunum liði og voru þau fljót að átta
sig á því, hins vegar voru þau ekki eins fljót að tengja andlitin við eigin
tilfinningar. Börnin fengu öll að segja okkur hvernig
þeim liði með því að velja eitt af andlitunum og sýna
hinum í hópnum og segja okkur af hverju þau væru glöð
eða leið. Til að byrja með tengdu þau andlitin ekki alveg
við líðan sína heldur völdu þau það andlit sem þeim
fannst flottast eða skemmtilegt, t.d. voru þau brosandi
en völdu samt reiða andlitið. Börnin voru samt fljót að
átta sig á þessu og fóru að tengja andlitin við sína eigin
tilfinningu.
Við erum búin að búa til vinahjörtu (sjá myndir). Börnin
lituðu og skreyttu sitt hjarta sem var síðan hengt saman
við hjarta einhvers annars barns. Þetta er tákn um það
hve góðir vinir við erum og hversu vænt okkur þykir
hvert um annað. Við erum líka búin að teikna hendurnar
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okkar, lita þær og klippa út. Við hengdum þær upp inni í Hvíluhól, þannig að það er
eins og allir séu að haldast í hendur.
Í samverustund á morgnana hugsum við hlýtt til vina okkar sem eru heima veikir
og syngjum vinalag Norðurbergs fyrir þá. Við höfum lesið bækur sem koma inn á
vináttuna og eftir lestur þeirra höfum við fjallað um hvort sögupersónurnar hafi
gert rétt og hvernig þær hefðu átt að gera. Þetta eru t.d. bækurnar um Stubb,
Láka, Litlu lirfuna ljótu o.fl. Við höfum líka verið að syngja og hlusta á lög um
vináttuna. Við erum alltaf að æfa nýja vinalagið okkar hér á Norðurbergi.

Grænfánaþema í apríl og maí á Álfasteini
Hreyfing, hollusta og tannheilsa
Deild: Álfasteinn, 3-4 ára
Dagsetning: Apríl og maí 2011
Hvað var gert: Við ákváðum að vinna með hreyfingu, hollustu og tannheilsu í
apríl og maí.
Í samverustundum, hópastarfi og við matarborðið höfum við
lagt áherslu á að ræða við börnin um hvað sé hollt og óhollt.
Við höfum líka mikið rætt um mikilvægi þess að bursta
tennurnar a.m.k. tvisvar sinnum á dag, þegar við vöknum og
áður en við förum að sofa.
Við unnum verkefni þar sem börnin lituðu myndir af hollum og
óhollum mat, klipptu út og límdu á spjald (sjá mynd). Þau lituðu
líka myndir af Mörtu mús sem er alltaf að narta í sætindi og
Gulla kanínu sem borðar bara gulrætur og grænmeti.
Við útbjuggum spjöld með myndum af börnunum og hengdum
upp inni í herbergjunum þar sem við borðum. Á morgnana þegar
börnin voru búin að fá sér ávöxt fengu þau ávaxtamiða sem þau
hengdu upp hjá nafninu sínu. Eftir hvern matartíma var svo
farið yfir það með börnunum hvort þau hefðu klárað
grænmetið sitt og hvort þau hefðu drukkið vatnið sitt. Börnin
fengu svo grænmetismiða og vatnsmiða sem þau hengdu fyrir
aftan nafnið sitt.
Við höfum sungið lög og hlustað á sögur sem tengjast tannheilsu og hollustu, t.d.
Ávaxtakörfuna, Mjólk er góð, Tönnin mín, Karíus og Baktus o.fl.
Við höfum verið dugleg að fara í gönguferðir í hópastarfinu til þess að auka
hreyfingu þeirra auk þess hafa börnin verið dugleg að hreyfa sig og leika á
leikskólalóðinni a.m.k. einu sinni á dag og stundum oftar.
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Grænfánaþema á Klettaborg
Samantekt úr vinnu vetrarins
(20 mánaða-3 ára)
Við byrjuðum allar samverustundir, hópastarfstundir og matartíma á að slaka á.
Við gerðum það þannig: lokuðum augunum, drógum djúpt andan og blésum frá,
þetta var gert tvisvar sinnum áður en við tókumst á við verkefni stundarinnar.
Við skiptum verkefninu þannig:
Lífsleikni og geðrækt: þar fjölluðu við um vináttuna og samskipti.
Mataræði og tannheilsa: þar fjölluðu við um tennur og hollt og gott.
Hreyfing og öryggi: þar lögðum við áherslu á hreyfingu.
Vináttan og samskipti
Dagsetning: Febrúar, mars, apríl, maí 2011
Hvað var gert: Við höfum fjallað um vináttuna í samverustundum og í hópastarfi.
Við höfum t.d. rætt hvernig við eigum að koma fram við vini okkar og hvernig við
eigum ekki að koma fram við þá. Börn og fullorðnir teiknuðu upp hendurnar sínar
og lituðu, þær voru síðan settar í vinakeðju upp á vegg í Hvíluhól. Þær fara svo á
sýningu út á Hrafnistu í tilefni af Björtum dögum.

Teiknað var upp andlit með svipbrigðunum; glaður, leiður, reiður og sorgmæddur.
Við notuðum þessi andlit í samverustundum og leik til að tala um hvernig okkur
líður þegar við erum glöð, sorgmædd, reið og leið.
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Tannheilsa
Dagsetning: Mars og apríl 2011
Hvað var gert: Við höfum fjallað um hvað er hollt og gott og hvað er óhollt í
samverustundum, hópastarfi og við matarborðið. Við höfum líka mikið rætt um
mikilvægi þess að bursta tennurnar og leyfa mömmu og pabba að gera það tvisvar
sinnum á dag, þegar við vöknum og áður en við förum að sofa.
Við unnum verkefni þar sem börnin lituðu myndir af
hollum og óhollum mat, klipptu út og límdu á blað. Við
lituðu mynd af fínni tönn með tannbursta, síðan völdu
þau að lita mynd af annað hvort Mörtu mús sem er
alltaf að narta í sætindi eða Gulla kanínu sem borðar
bara gulrætur og grænmeti.

Hreyfing
Dagsetning: Febrúar, mars, apríl, maí 2011
Hvað var gert: Í samverustundum höfum við sungið hreyfisöngva og dansað við
tónlist. Við höfum farið í gönguferðir í
hópastarfi (einu sinni í viku), þá höfum við
gengið í hrauninu okkar við Klettaborg,
einnig höfum við gengið um nágrenni
leikskólans og þá höfum við sleppt því að
hafa kerrur með.
Hringurinn sem við förum hefur stækkað,
og erum við
farin að fara
út í „Hraunið okkar við
Hrafnistu“.
Við höfum líka farið
með fernur út í
Samkaup.

Í hvíldinni eru nokkur börn sem ekki mega sofa og höfum við eftir lestur farið í
gönguferð upp að Engidalsskóla, einnig hafa þau farið í jóga.
Í Kastala höfum við sett upp þrautabrautir, farið í boltaleiki og jóga.
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Á Klettaborg voru 14 börn á aldrinum 20 mánaða til 3ja ára að vinna við
Grænfánaþemað (febrúar 2011).
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Grænfánaþema í febrúar og mars í Lundi
Næring og hreyfing
Deild: Lundur, 4-5 ára
Dagsetning: Febrúar 2011
Hvað var gert: Í upphafi þemavinnu bjuggu
allir hópar til hugarkort. Byrjað var að ræða
við börnin um merkingu orðsins lýðheilsa.
Umræðan snérist síðan að því hvað er gott
eða slæmt fyrir lýðheilsuna.
Börnin voru sammála um að hollt matarræði,
að vera úti að leika, fara í gönguferðir og
vera góður við vini sína væri gott fyrir
lýðheilsuna. Út frá þessum punktum
barnanna ákváðum við að byrja á því að vinna með matarræði, hreyfingu og
útiveru.
Karton (hvatningarspjöld) voru hengd upp á vegg þar sem nöfn barnanna voru sett
upp og ávaxtamyndir settar til hliðar. Þegar börnin
höfðu fengið sér ávexti í samverustund settu þau
ávaxtamiða við sitt nafn. Þegar var kominn reynsla
af ávaxtamiðunum ákváðum við að bæta
grænmetinu sem borðað er í hádeginu við og gátu
þá börnin einnig sett upp grænmetismiða að
hádegisverði loknum.
Matur var ofarlega í huga okkar og gerðum við
disk og kliptum út holla fæðu til að setja á
diskinn okkar. Notast var við bæklinga sem
innihalda myndir af mat en börnin voru mjög
ráðagóð!! Ef þeim vantaði mat upp á þá teiknuðu
þau bara sjálf það sem upp á vantaði!! Þegar
diskurinn var tilbúinn með vel samsettum mat
skreyttu
börnin
diskamottu og límdu diskinn sinn á hana. Að
því loknu voru hnífapör límd á diskamottuna!!
Í Lundi er lögð mikil áhersla á útiveru og
hreyfingu. Börnin fara einu sinni í viku í
„Hraunið okkar“. Áður en haldið er af stað í
hraunið er veðurfræðingur valinn sem segir
börnunum hvernig þau eiga að vera klædd,
Leikskólinn Norðurberg
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forustusauður sem gengur fyrstur fyrir hópnum og vísar leiðina í hraunið og að
endingu er valinn fréttamaður sem spyr börnin
í lok ferðar hvað var gaman og hvað þau lærðu í
hrauninu þennan daginn. Í „hrauninu okkar“ fer
fram útikennsla, gerð eru ýmis verkefni í
hrauninu fyrir líkama, hug og sál. Í hrauninu er
markmiðið að börnin læri að umgangast
náttúruna. Fræðsla um náttúruna er öll í
gegnum leik og farið er í leiki og styðjast
kennarar meðal annars við lokaverkefni Júlíönu
og Önnu Gínu „Allir út í náttúruna“.
Elsti hópurinn í Lundi fer í skógarferðir mánaðarlega. Farið er með hópferðabíl að
skógræktinni Þöll. Börnin dvelja í skóginum frá 10:00-15:00. Í skóginum ganga
börnin mikið um og fræðast um náttúruna og leika sér. Skógarferðirnar eru
þannig upp byggðar að börnin fara með rútu frá leikskólanum Norðurbergi að
Skógræktinni Þöll. Þaðan fara þau í göngu um
höfðaskóg, upplifa og læra um náttúruna og
leika sér í tóftum og fá sér ávexti í
útikennslustofu inni í skóginum. Börnin ganga
oft kringum eða að Hvaleyrarvatni. Í
hádeginum fá þau sér kakó í svokölluðum
kakólundi. Nokkur börn í hópnum finna til
hádegisverð sem borðaður er í húsnæði
skóræktarinnar Þöll. Börnin fara síðan með
rútu á leikskólann Norðurberg eftir skemmtilegan dag í skóginum. Oft eru
skemmtilegar uppákomur í skóginum, börnin setja upp leikrit og hafa þau fengið
að heimsækja hesta í nágrenninu.
Börnin í Lundi voru úti að leika, fóru í gönguferðir í nágrenni við leikskólann og í
lengri ferðir. Elstu börnin eru alltaf á ferð og flugi og fara allt sem er
innanbæjar gangandi. Það kemur fyrir að börnin þurfi að bregða sér í
höfuðborgina og þá ganga þau að næstu strætisvagnastöð og taka strætó.
Börnin í Lundi eru mjög meðvituð um mikilvægi hreyfingar og hollustu í mataræði!!
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Grænfánaþema í mars í Lundi

Tannheilsa og vinátta
Deild: Lundur, 4-5 ára
Dagsetning: mars 2011
Hvað var gert: Tennurnar okkar voru okkur hugleiknar í mars. Við gerðum
verkefni sem fjölluðu um tannvernd. Börnin klipptu út hollan og óhollan mat og
límdu á annað blað þar sem annars vegar var heil tönn og hins vegar skemmd tönn.
Við náðum í tannverndarverkefni á lydheilsustod.is.

Við lásum sögur sem fjölluðu um tennur og tannheilsu. Þar á meðal voru bækurnar
um Tanndísina og skemmdarskrímslin; Emma fer til tannlæknis; Karíus og Baktus
og fleiri bækur. Einnig horfðum við á Karíus og Baktus á DVD einn föstudaginn.
Börnin í Lundi eru sammála því að það er gott að eiga góða vini og þess vegna
töluðum við mikið um gildi vináttunnar. Þau lærðu lag um vináttuna, Waka waka
Norðurberg. Boðskapur textans er að allir eiga að leika saman á leikskólanum.
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Waka waka
Við erum ánægð

Við erum vinir – oh oh

á Noðurbergi.

Við erum vinir – eh eh

Leikum í hóp,

Tsamina mina zangalewa

finnum þá fljótt

Við erum Norðurberg!

þett' er frábær skóli!
Komd' út að leika

//:Tsamina mina – eh eh

á leikvellinum.

Waka waka – eh eh

Alltaf er gott

Tsamina mina zangalewa

að leika sér

Við erum Norðurberg!://

með góðum vinum.

NORÐ-UR-BERG!!
[Tsamina mina = Come!]

Á Norðurbergi

[Waka waka = Do it!]

er gaman!

[Tsamina mina zangalewa = Where do

Við erum öll

you come from?]

hér saman.

Lag: Shakira / Vestur- og miðafrískt þjóðlag (Nígería/Kamerún)
Texti:Birte Harksen.
Leikskólinn hefur haft að leiðarljósi hugmyndarfræði Howard Glassers; „Að
næra hjartað“. Þar er lögð áhersla á að hrósa
fyrir það sem vel er gert og fengu börnin
starfsfólk deildarinnar í lið með sér og bjuggu
til lítil hjörtu og hjálpuðu starfsmenn þeim að
skrifa falleg orð til vina sinna á hjörtun. Börnin
voru mjög dugleg að hrósa vinum sínum og var
öllum hjörtunum safnað á stærra hjarta. Börnin
létu ekki duga að hrósa hvert öðru því einnig
fengu starfsmenn hrós.
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Gerðar voru traustæfingar þar sem börnin eiga að láta sig falla í fang
starfsmanns. Einnig var gerð æfing þar sem börnin voru með bundið fyrir
augu og annað barn átti að gefa því fyrirmæli hvernig það kæmist fram hjá
snjó sem var á gólfinu.

Elstu börnin í Lundi teiknuðu sjálfsmyndir þar sem þau haldast í hendur og
eru vinir.

Börnin í Lundi sem og í öllum leikskólanum gerðu vinahendur sem við ætlum að
hengja upp á vegg á Hrafnistu í tilefni að Björtum dögum sem verða í
Hafnarfirði dagan 31. maí til 4. júní. Hendurnar eiga að tengjast hver annarri
sem tákn um vináttu. Við gleymum ekki því sem við erum þegar búin að læra og
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höldum áfram að hugsa um hollan mat, hreyfingu og útiveru. Farið verður í
skóginn, „Hraunið okkar“, gönguferðir, borðaður hollur matur úr eldhúsinu
okkar og setir upp ávaxta- og grænmetismiðar til að hvetja okkur að borða
þá!!

Grænfánaþema í apríl í Lundi
Útivera og hreyfing
Deild: Lundur, 4-5 ára
Dagsetning: Apríl og maí 2011
Hvað var gert: Lögð var áhersla á útiveru og hreyfingu bæði úti og inni.
Farið var með börnin út í leiki og reynt var að hafa tónlistartíma úti þar sem
farið var í hreyfileiki með tónlistarívafi.
Elstu börnin fóru út í Víðistaðaskóla í Engidal þar sem þau hittu vini sína í 6
ára bekk. Fóru þau saman í leiki úti, pokahlaup, reiptog, eggjaleik og fleira.
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Íþróttadagur var haldinn í Víðistaðaskóla í Engidal þar sem allir aldurshópar
fóru í leiki og þrautabraut.

Að sjálfsögðu var farið í „Hraunið
okkar“............................................................................

og elstu börnin fóru í
skóginn.................................................................................................
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Börnin fóru í skipulagða leiki úti við Lund þar sem farið var í snú snú, hlaupið í
skarðið og fleiri skemmtilega útileiki, hentu á milli sín svifdiskum og léku sér í
hrauninu í kringum leikskólann.

Farið var í vistaskiptaferð í skógrækt Hafnarfjarðar. Vistaskiptin felast í því
að börn frá leikskólanum Hlíðarenda koma í fjöruferð og borða hjá okkur á
Norðurbergi. Þá fara börnin á Lundi í skógarferð og borða á leikskólanum
Hlíðarenda. Fóru börnin með strætisvagni upp að leikskólanum Hlíðarenda og
gengu restina af leiðinni upp í skógrækt. Þar fengu börnin ávexti og léku sér
úti í náttúrunni. Börnunum gafst einnig kostur á að tálga úr spýtum og bora
með handborum og bjuggu þau sér til hálsmen. Þegar útiveru var lokið var
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gengið sem leið lá að Hlíðarenda. Á leiðinni þangað sáu börnin nýborinn lömb og
var það mjög spennandi. Snæddur var hádegisverður að Hlíðarenda áður en
leiðinn lá aftur á Norðurberg með strætó.
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Yngstu börnin fóru á Víðistaðatún í maí. Þar
var lesin sagan um Búkollu og farið í leiki.
Leikur þar sem börnin drógu miða og áttu að
gera hina ýmsu hluti, hoppa tíu sinnum á
hægri fæti, standa fyrir framan birkitré,
finna grenitré og fleira.

Síðan var farið var í leik þar sem börnin
áttu að telja krókódíla sem búið var að staðsetja í tré á túninu. Í lokinn var
frjáls leikur og gengið í leikskólann.

Við gleymdum ekki því sem við vorum búinn að læra og héldum áfram að hugsa
um hollan mat, tannheilsuna, hengja upp ávaxta- og grænmetismiðana okkar
ásamt því að vera alltaf góð við hvert annað.

Leikskólinn Norðurberg

24

1.6.2011

Grænfánaþema á Birkibóli
Samantekt úr vinnu vetrarins
(20 mánaða – 3:ja ára)
Við byrjuðum allar samverustundir, hópastarfstundir og matartíma á að slaka
á. Við gerðum það þannig: lokuðum augunum, drógum djúpt andan og blésum
frá, þetta var gert tvisvar sinnum áður en við tókumst á við verkefni
stundarinnar.
Við skiptum verkefninu þannig:
Lífsleikni og geðrækt: þar fjölluðu við um vináttuna og samskipti.
Mataræði og tannheilsa: þar fjölluðu við um tennur og hollt og gott.
Hreyfing og öryggi: þar lögðum við áherslu á hreyfingu.
Vináttan og samskipti
Dagsetning: Febrúar, mars, apríl, maí 2011
Hvað var gert: Við höfum fjallað um vináttuna í samverustundum og í
hópastarfi og ekki síst í frjálsum leik þar sem við notum hvert tækifæri til
að minna börnin á að vera góð hvort við annað. Við höfum verið að æfa okkur í
því að knúsa hvort annað og að strjúka hvort öðru ef við meiðum okkur. Við
höfum t.d. rætt hvernig við eigum að koma fram við vini okkar og hvernig við
eigum ekki að koma fram við þá og sýndu starfsmenn dæmi um það hvernig á
að koma fram og hvernig á ekki að koma fram bæði í athöfunum sem og
orðum. Börn og fullorðnir teiknuðu upp hendurnar sínar og lituðu, þær voru
síðan settar í vinakeðju upp á vegg í Hvíluhól. Þær fara svo á sýningu út á
Hrafnistu í tilefni af Björtum dögum.
Tennur og holt og gott
Dagsetning: Mars, apríl, 2011
Hvað var gert: Við höfum fjallað um hvað er hollt og gott og hvað er óhollt í
samverustundum, hópastarfi og við matarborðið. Við höfum líka mikið rætt
um mikilvægi þess að bursta tennurnar og leyfa mömmu og pabba að gera það
tvisvar sinnum á dag, þegar við vöknum og áður en við förum að sofa. Við
lituðu mynd af fínni tönn með tannbursta, síðan völdu þau að lita mynd af
annað hvort Mörtu mús sem er alltaf að narta í sætindi eða Gulla kanínu sem
borðar bara gulrætur og grænmeti.
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Hreyfing
Dagsetning: Febrúar, mars, apríl, maí 2011
Hvað var gert: Í samverustundum höfum við sungið hreyfisöngva og dansað
við tónlist, sem við settum á CD disk, lög sem tengjast hreyfingu og er
skemmtilegt að dilla sér við og hafa börnin sérlega gaman af þessu. Við
höfum farið í gönguferðir í hópastarfi (einu sinni í viku), þá höfum við gengið í
nágrenni leikskólans hring sem fer stækkandi með hverri gönguferð. Við
höfum notað leikskólabandið okkar góða til að auðvelda börnunum að halda
sínum stað í röðinni og einnig af því að þessi yngri eiga erfitt með að halda í
hendi á öðrum.
Við höfum líka farið með fernur út í Samkaup. Útivera hefur líka aukist hjá
okkur þegar gott er veður og í daglegri útiveru er líka heilmikil holl hreyfing
þar sem lóðin okkar er mjög stór.
Í Kastala (salur) höfum við sett upp þrautabrautir og farið í boltaleiki
Á Birkibóli voru 15 börn á aldrinum 20 mánaða til 3:ja ára að vinna við
Grænfánaþemað (apríl 2011).

Samantekt úr verkefnavinnunni:
Vinnan við lýðheilsuverkefnið gekk vonum framar. Undirbúningur að
verkefnum barnanna fór fram á skipulagsdegi starfsmanna í janúar 2011 og
gekk vel og margar góðar hugmyndir sem komu fram. Þrátt fyrir að við
leggjum mikla áherslu á hreyfingu í útivist með markvissri útkennslu fyrir öll
börnin, þá gátum við bætt við okkur verkefnum án vandræða. Fleiri
gönguferðir, hvatning í útivistinni, hvetja foreldra til að ganga með börnin í
leikskólann og einnig að sleppa því að halda á barni sínu frá bílastæði í
leikskólann. Vegna mikilla veikinda barna og starfsamanna á árinu var ekki
farið í jafn margar gönguferðir og lagt var upp með. Sama má segja um fjölda
funda með umhverfisráði barna, þeir hefðu átt að vera 3-4 en urðu bara 2
eftir áramótin.
Mikið var unnið með vináttuna og að styrkja sjálfsmynd barnanna og bæta
þannig almenna líðan þeirra. Þau gerðu mörg skemmtileg verkefni sem sjá má
í skýrslunni og koma til með að prýða húsakynni leikskólans á opnu húsi þann 4.
júní næstkomandi.
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Börnin fræddust heilmikið um nauðsyn á hollustu í mataræði til bættrar
heilsu í framtíðinni. Hér er almennt lítið um sykur og mikið lagt upp úr fersku
hráefni til matargerðar í leikskólanum og allt unnið frá grunni hér. Það má
benda á skjal á heimasíðunni sem fjallar um hvað er á bak við matseðilinn.
Starfsmenn leikskólans gerðu heilmargt til að styrkja vinskapinn á milli
starfsmanna og bæta heilsuna. Við fórum í gönguferðir, sundferðir, hittumst
á kaffihúsi, prjónakvöld, safnaferð í Norrænahúsið, hrósmiðar, ekkert sætt á
kaffistofunni í mars og takmarkað hina mánuðina og núna síðast erum við með
þrjú lið í hjólað í vinnuna og stöndum okkur mjög vel miðað við önnur fyrirtæki
í Hafnarfirði.
Fundargerðir umhverfisráðanna á síðasta skólaári má finna sem fylgiskjöl
aftast í skýrslunni. Að auki má finna allar fundargerðir til nokkurra ára á
heimasíðu leikskólans ásamt öðrum gögnum sem gefin hafa verið út.

Umhverfissáttmáli leikskólans Norðurbergs:
Leikskólinn Norðurberg leggur áherslu á umhverfismennt með það að
markmiði að börnin þekki og virði umhverfi sitt og náttúru og taki ábyrgð
á eigin hegðun í umhverfi sínu. Leikskólinn tileinkar sér aðferðir og
starfshætti umhverfisverndar varðandi almenn innkaup á vörum og
matvælum, notkun efna, orku og vatns og meðferð á lífrænum sem
ólífrænum úrgangi.
Umhverfisstefna leikskólans:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Umhverfismarkmið leikskólans eru:
Að barnið kynnist umhverfi leikskólans og þeirri náttúru sem umlykur
það og læri að bera virðingu fyrir henni
Að minnka orkunotkun innan leikskólans
Að flokka lífrænan úrgang frá öðru sorpi og molta hann
Að flokka ólífrænan úrgang, skila endurvinnanlegum umbúðum á
endurvinnslustöð og endurnota og endurnýta það sem ekki er hægt að
endurvinna
Að kaupa inn lífrænt ræktaðan mat
Að ræsta á umhverfisvænan hátt
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Leiðir að markmiðum:
1. Börnin fara einu sinni í viku í náttúruskoðun eða í útikennslu. Þá er
átt við að þau fari um lóð leikskólans eða í nánasta umhverfi hans og út
í “Hraunið okkar” sem liggur nærri Hrafnistu. Þarna fá börnin
tækifæri á því að upplifa og njóta undur náttúrunnar. Þau eiga fyrst
og fremst að njóta og skynja og rannsaka það sem er í kringum þau
með hjálp þeirra fullorðnu. Það er t.d. hægt að vekja athygli á
dýralífinu, möguleikum hraunsins, sjá muninn á litla trénu og stóra
trénu, liggja á bakinu og skoða tréð frá öðru sjónarhorni, finna hve
mosinn er mjúkur eða hraunsteinninn kantaður, kíkja hvað er undir
steinum, leita að köngulóarvef, gefa fuglum brauð yfir veturinn og
smíða fuglahús yfir sumartímann og svona mætti lengi telja. Hver
barnahópur á sinn bakpoka til ferðanna og er innihaldið svipað;
vatnsbrúsar, box, stækkunargler/glös, vasahnífur, pokar, plástur og
hvað eina sem hópnum dettur í hug með tilliti til þeirrar ferðar sem
hann fer í hverju sinni. Allir hópar eiga sinn leynistað sem er oftast
fallegt rjóður í nágrenni leikskólans (yngstu börnin) eða í “Hrauninu
okkar” (elstu börnin). Á leynistaðinn fara hóparnir reglulega til að
fylgjast með þeim breytingum sem eiga sér stað á milli árstíða eða
hreinlega vikna. Í vetur hafa elstu börnin farið í dagsferðir (frá
9:30-15:30) út í Höfðaskóg, skógrækt Hafnarfjarðar. Þessar ferðir
hafa verið einstakar og gefið börnum og kennurum aukin tækifæri í
markvissri útikennslu. Þarna hafa þau verið í leik og fræðslu og notið
verunnar í kyrrð skógarins. Þessum ferðum verður haldið áfram næsta
haust og vonandi gefst tækifæri að halda áfram með þessar ferðir í
nánustu framtíð.
Á Degi umhverfisins, 25. apríl, ár hvert, hreinsa börn og starfsmenn
lóðina og nánasta umhverfi af öllu rusli, sem síðan er flokkað. Börnin
og starfsmenn sá blómafræjum í byrjun árs og gróðursetja í byrjun
sumars.
Á hverju vori er sett niður grænmeti í matjurtagarðinn og hirt um
hann af natni allt sumarið. Við hirðum sjálf um gróður lóðarinnar yfir
árið , klippum, snyrtum, grisjum o.fl.
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2. Við í leikskólanum látum ekki ljós loga í mannlausu herbergi og sjáum
til þess að rafmagnstæki séu ekki í gangi að óþörfu. Til að minnka enn
frekar rafmagnsnotkun er mynd af “slökkviliðsbíl og manni”
(táknrænt) fyrir ofan hvern rofa í leikskólanum. Allir eru því
“slökkviliðsmenn” í húsinu og allir eru ábyrgir. Einu sinni á ári, eftir
hver áramót, fer átaksvika af stað þar sem allir eru minntir vel og
vandlega á að spara alltaf rafmagnið. Lesið er á rafmagnsmæla um
hver mánaðarmót. Þetta er gert til að fylgjast með og meta árangur.
3. Börnin í leikskólanum eru upplýst um hvað sé lífrænn úrgangur og að
hann breytist í moltu ef við söfnum honum í safnkassa. En til þess að
leikskólabarnið átti sig á ferlinu verður það að taka þátt í því. Á
hverri deild er fata sem nefnist “Svangi Mangi” og í hana skrapa börn
og fullorðnir afgangsmat. Svangi Mangi er tæmdur á hverjum degi í
annars vegar safnkassa inni á deild eða hins vegar tvisvar í viku út í
lokaðan safnkassa og er fylgst vel með því hvort niðurbrotið gangi
eðlilega fyrir sig. Moltan blandast síðan við moldina í
matjurtargarðinum og í trjá- og blómabeð á lóð leikskólans. Á lóðinni
eru sjö lokaðir safnkassar fyrir matarleifar og einn opinn fyrir
garðaúrgang. Við erum með moltugerðartunnur inni á þremur deildum
og hefur það verið frábær vinnuhagræðing fyrir starfsmannahópinn
og gaman að hafa moltuna svona nálægt börnunum. Núna fylgjast þau
miklu betur með niðurbrotinu og finnst eðlilegt að hafa kassa inni.
Það kemur fyrir að kassarnir lykti en við gerum ekki mál úr því heldur
segjum að þetta sé nú bara saklaus safnkassalykt sem hverfur
fljótlega.
4. Ólífrænn úrgangur er flokkaður á öllum deildum leikskólans og honum
safnað saman í endurvinnslugeymslu hússins. Þar eru
endurvinnslukassar fyrir gler, leir, ál og aðra málma, bylgjupappír,
blandaðan pappír, kertastubba, rafhlöður og gosumbúðir. Þessi
úrgangur fer að lokum í endurvinnslugám á lóð leikskólans eða á næstu
endurvinnslustöð . Keyptar eru 10 lítra mjólkurumbúðir, en einnig eru
keyptar eins lítra fernur sem börnin skola og þurrka inni á deildum og
fara síðan með í næsta grenndargám. Umbúðir undan t.d. kornmat er
klipptur til og pappinn notaður í myndmennt. Plastpokar úr
kornpakkningum eru nýttir undir óhrein föt og annað sem fer í
venjulega sorptunnu. Aðrir pokar, sem koma inn í hús, gegna sama
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hlutverki. Plastpokar eru ekki keyptir inn enda eru allar ruslafötur
mjög snyrtilegar eftir daginn og engin not fyrir plastpoka. Öllum
öðrum óendurvinnanlegum umbúðum er safnað saman og ekki hent fyrir
en það er útséð um að hægt sé að endurnota/-nýta pakkninguna.
Þessar pakkningar koma sér oft vel í listsköpun barnanna.
5. Deildarstjóri eldhúss kaupir inn lífrænt ræktað íslenskt grænmeti
þegar það á við, frá maí til desember ár hvert. Leitast er við að kaupa
aðra vöru einsog hveiti, pasta, hrísgrjón og haframjöl lífrænt ræktaða
eða heilhveiti pasta. Hér er heimabakað brauð í boði alla daga og er
þess gætt að það sé úrval af kornum og spelti notað sem grunnur í
baksturinn. Allur matur er unnin frá grunni, hér er ekki keypt inn
unnin matvara. Á Degi umhverfisins borðum við og drekkum eingöngu
matvörur úr lífrænt ræktuðu hráefni.
6. Það er fyrst og fremst vatnsræsting í húsinu og örtrefjaklútar eru
notaðir til að hreinsa vaska, spegla og rúður. Umhverfisvæn gólfsápa
(Svanamerkt) er notuð þegar gólfin í fataklefum verða verulega
óhrein. Í leikskólanum eru eingöngu notaðar taubleiur fyrir yngstu
börnin.
Það verður að hafa það í huga að leikskólabarnið lærir af því að fást við
hlutina. Þess vegna er nauðsynlegt að upplýsa barnið þegar hlutirnir gerast,
t.d. þegar það finnur álbút þá er tilvalið fyrir starfsmann að setja ákveðið
ferli af stað; vera með barninu og setja bútinn í endurvinnslukassa fyrir
málma og spjalla við barnið hvað verður um hlutinn; fer endurvinnslu, búinn til
nýr hlutur úr þeim gamla eins og t.d. niðursuðudós fyrir grænar baunir. Á
þennan hátt fræðist og nemur leikskólabarnið.
Nánar um umhverfisstefnuna:
Leikskólinn Norðurberg setti sér umhverfisstefnu vorið 1998 með það að
leiðarljósi að vernda umhverfið, náttúruna og vera ekki hvað síst sparsamir
neytendur. Starfsfólk setti sér markmið og leiðir að settu marki og hefur
þróað sig áfram allar götur síðan. Það þurfti að tileinka sér nýja starfshætti
t.d. varðandi innkaup, notkun orku, vatns og efna og flokkun á úrgangi. Það er
alltaf leitast við að kaupa inn vöru (pappír, mat, húsgögn o.fl.) sem er með
viðurkenndu umhverfismerki auk þess sem reynt er að kaupa í nærbyggð
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þegar það er hægt. Eingöngu taubleiur eru notaðar í leikskólanum og hefur
það vakið mikla aðdáun margra sem heimsótt hafa leikskólann.
Alltaf er leitast við að fá gefins afgangspappír eða pappa fyrir myndmennt
með börnunum. Ljósritunarpappír, gæðapappír, er eingöngu notaður hjá
starfsfólki við vinnu þeirra í tölvu. Stefnan er að ganga vel um pappírinn
einsog t.d. að prenta og ljósrita báðum megin, skera auglýsingar niður og nota
sem minnismiða, hvetja börnin til að teikna báðum megin þegar það er hægt
og endurvinna pappír og búa til fallegar pappírsarkir. Átaksvika er á hverju
hausti þar sem minnt er á leiðir til að minnka notkun á pappír.
Leikskólinn vinnur eftir árstíðunum fjórum og leggjum við inn verkefni þeim
tengdum. Við sáum á vorin og uppskerum á haustin og setjum niður lauka. Við
vinnum ýmis myndmenntarverkefni tengdum árstíðunum og notum mest
verðlaust efni. Við syngjum árstíðabundin sönglög að hluta og lesum og
segjum sögur sem tengjast árstíðunum.
Umhverfismennt barnanna fléttast að öllu leyti inn í þeirra daglega líf í
leikskólanum. Hún verður þannig eðlilegur þáttur af námi þeirra og lífsstíll.
Það verður að hafa það í huga að leikskólabarnið lærir af því að fást við
hlutina (“learning by doing” John Dewey(1859-1952)). Þess vegna er
nauðsynlegt að upplýsa barnið þegar hlutirnir gerast!
Á öllum deildum hanga uppi upplýsingar um hvað fer í safnkassann og góðar
húsreglur sem við köllum smáatriðin “stóru”.
Smáatriðin “stóru”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Við hugsum áður en við hendum
Við slökkvum ljós í mannlausu rými
Við látum ekki vatn renna að óþörfu
Við sópum matarleifum í Svanga Manga
Við skilum sandinum úr fataklefa aftur í sandkassann
Við setjum snýtupappír í Svanga Manga
Við höfum rafmagnstæki ekki í gangi að óþörfu
Hvetjum börnin til að teikna báðum megin á blaðið
Söfnum yddi og notum í myndmennt
Endurvinnum pappír
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•
•
•
•

Endurnýtum alla plastpoka
Endurnýtum alla kassa undan matvörum
Göngum vel um leikskólann og lóðina
Brosum grænu brosi framan í heiminn

Eftirlit og endurmat:
Stöðugt eftirlit og endurmat tryggir að settum markmiðum sé náð. Það er
hlutverk umhverfisráðs leikskólans að það sé gert og heldur ráðið fundi
mánaðarlega. Einnig er endurmat í lok hvers árs á starfsemi leikskólans í
heild sem allir starfsmenn taka þátt í og er farið yfir umhverfismálin eins og
annað í starfseminni.
Kynning á stefnunni:
Allir foreldrar sem eiga börn í leikskólanum fá góða kynningu á
umhverfisstefnu leikskólans. Hún er í Skólanámskrá leikskólans sem nú er
eingöngu á netinu og einnig má finna sérstaka umfjöllun um
umhverfisstefnuna og Grænfánann á heimasíðu leikskólans,
www.leikskóliinn.is/nordurberg. Leikskólastjóri, ásamt deildarstjórum, er
með kynningu á umhverfisstefnunni á fundi með nýjum foreldrum í júní hvert
ár. Heimasíðan er uppfærð reglulega og fréttasíðan notuð til að segja frá og
hvetja til bættrar hegðunar í umhverfismálum.
Leikskólinn Norðurberg er orðinn þekktur fyrir sitt starf um allt land enda
vel kynntur í fjölmiðlum, fagritum og miklar heimsóknir eru í leikskólann frá
innlendum og erlendum aðilum sem hafa áhuga á að kynna sér stefnu
leikskólans og sjá hana í verki. Leikskólastjóri hefur haldið fjölmarga
fyrirlestra um stefnuna í Hafnarfirði og í nágrannasveitarfélögunum. Einnig
hefur leikskólastjóri verið með námskeið, í tvígang, fyrir starfsfólk leikskóla
Hafnarfjarðar og verið með kynningar í KHÍ. Í dag nýtum við heimasíðu
leikskólans og tölvupóst til foreldra þar sem við erum að upplýsa um hvað er á
döfinni í leikskólanum í umhverfismálum eða öðru sem viðkemur
leikskólastarfinu.
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Lokaorð:
Óeigingjörn vinna og áhugi starfsfólks leikskólans á umhverfismálum hafa
komið honum þangað sem hann er nú, með Grænfánann sem leiðarljós.
Leikskólinn hefur svo sannarlega sannað sig sem umhverfisvæn
menntastofnun og fengið fjölmargar viðurkenningar og athygli fyrir starf
sitt. Umhverfisnefnd Hafnarfjarðar veitti leikskólanum viðurkenningu fyrir
framlag hans til umhverfismála vorið 1999. Umhverfisráðuneytið gerði slíkt
hið sama á Degi umhverfisins árið 2002 og eru allir sem koma að leikskólanum
stoltir yfir báðum þessum viðurkenningum. Vorið 2007 var leikskólinn
tilnefndur til umhverfisverðlauna Hansaborganna í Kalmar í Svíþjóð. Árið
2008 fékk leikskólinn viðurkenningu fræðsluráðs Hafnarfjarðar fyrir virka
kennslu í umhverfismennt. Þessar viðurkenningar eru fyrst og fremst
hvatning til að halda fluginu og gera enn betur. Starfsmenn leikskólans hafa
að auki staðið sig með prýði undanfarin ár í átakinu „hjólað í vinnuna“. Verið í
fremstu röð í sínum flokki og innan Hafnarfjarðar!!
Vinnan við lýðheilsuverkefnið var skemmtileg og lifandi!! Allir lærðu heilmikið
og var mikil umræða sem skapaðist á meðal barna og starfsmanna um allt sem
okkur datt í hug að tengdist góðum lífsstíl til framtíðar.
Með von um að Grænfáninn blakti við hún
í Norðurbænum í Hafnarfirði um ókomna framtíð,
kær kveðja
Anna Borg
leikskólastjóri, leikskólanum Norðurbergi
og verkefnistjóri um umsókn um Grænfánann.

Leikskólinn Norðurberg

33

1.6.2011

Fylgiskjöl:
Fundargerðir umhverfisráðs leikskólans 2010-2011
Fundargerðir umhverfisráðs barna 2011
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Umhverfisráðsfundur 03.09.10
Mættar voru: Anna Borg, leikskólastjóri, Júlíana
Vilhjálmsdóttir, leikskólakennari (Lundur og Tröllagil), Unnur
Kristjánsdóttir, leikskólakennari (Álfasteinn) og Katrín
Guðbjartsdóttir, deildarstjóri (Klettaborg).
Fjarverandi voru: Anna Guðjónsdóttir, matreiðslumaður (eldhús), Día Björk
Hallsdóttir, leiðbeinandi (Birkiból) og Hulda P. Haraldsdóttir, deildarstjóri
(Tröllagil),.
1) Fundargerð síðasta fundar, síðan 14. júní 2010 var lesin.
2) Fulltrúaskipti í umhverfisráði.
Skipti á fulltrúum í umhverfisráði fer fram á skipulagsdegi 28. september. Þeir
sem vilja vera áfram eiga að gefa sig fram. Júlíana gefur kost á sér fyrir
Tröllagil, Día Björk hafði haft orð á því að hún vildi vera áfram fyrir hönd
Birkibóls. Stungið var upp á Ásgerði fyrir hönd Lundar.
3) Átaksmánuður í lífrænum úrgangi.
Átakið hefst 13. september.
Hvað þarf aðgera?
1. Fara yfir ástand moltutunnanna.
2. Tæma þær sem eru tilbúnar.
3. Færa nr. 3 útí Lund og númera hinar upp á nýtt
4. Kenna og rifja upp umgengi við innimoltukassana.
4) Tæma moltutunnur
Moltunnurnar verða tæmdar í vikunni 13. sept. Júlíana og Unnur bera ábyrgð
á því.
5) Motlutunnur
Moltutunna 1 full – tæma
Moltutunna 2 full - tæma
Moltutunna 3 full – tæma og flytja í Lund
Moltutunna 4 full – þarf að
sjatna
Moltutunna 5 tóm á að nota
Moltutunna 6 tóm á að nota
Moltutunna 7 tilbúin til losunar
6) Ný átaksspjöld
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Júlíana sér um að gera átaksspjald fyrir lífræna úrganginn svo og að
endurnýja hin átaksspjöldin.
Næsti fundur verður föstudaginn 24. september 2010 kl 8:30.
Fundi lokið kl:9:00 Katrín Guðbjartsdóttir, ritari fundarins.

Umhverfisráðsfundur 8.10.2010
Mættar eru: Anna Borg, leikskólastjóri, Anna Guðjónsdóttir,
matreiðslumaður (eldhús), Día Björk Birgisdóttir, leiðbeinandi
(Birkiból), Júlíana Vilhjálmsdóttir, leikskólakennari ( Tröllagil),
Katrín Guðbjartsdóttir, deildarstjóri (Klettaborg), Unnur Kristjánsdóttir,
leikskólakennari (Álfasteinn), Hulda P. Haraldsdóttir, deildarstjóri (Tröllagil).
Dagskrá fundar.
1) Farið í stórum dráttum yfir fundargerð síðasta fundar frá sept. 2010:
Anna Borg las upp fundargerð síðasta fundar.
2) Átaksvika í lífrænu sorpi lokið og ákveða með næsta ár:
Átaksviku í lífrænu sorpi er lokið. Ákveðið að á næsta ári byrjum við ekki
fyrr en 1. október. Það hefur sýnt sig að lítill tími er fyrir moltuvinnu fyrr en
í október þegar aðlögun barna er lokið.
3) Staðan á moltutunnum:
Tunnur númer 5 og 6 eru fínar og tilbúnar til notkunar. Tæma þarf númer 7
en það mun bíða og tæma þarf númer 4 í vor.
4) Moltukassar inni, hver er staðan?? Hvað eigum við að gera til að koma í
veg fyrir lykt??:
Inni kassarnir eru mjög blautir og því var ákveðið að “spreyja” aðeins einu
sinni í viku, t.d. á föstudögum. Prófa það í tvær vikur og ef ástandið á
tunnunum lagast ekki á að sleppa því að spreyja.
Tunnan á Klettaborg annar ekki tveimur deildum og því á Birkiból að tæma í
úti safnkassana þar til litla innitunnan verður klár og mun hún standa í
eldhúsinu.
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Það vantar mó og mun Anna Borg sjá um að panta hann.
5) Kenna nýju fólki á moltugerðina úti sem inni:
Muna að kenna nýju starfsfólki á moltukassana og moltutunnurnar. Allir eiga
að taka þátt!
6) Nýtt umhverfisráð tekur við á fundi 11. október, aðal verkefni verður að
sækja um Grænfánann. Hvaða þema eigum við að leggja til???:
Mikill áhugi er fyrir því að taka verkefnið “lýðheilsa”.
Nýir umhverfisráðherrar: Elva Dögg Kristjánsdóttir, á Álfasteini, Ásgerður
Stefánsdóttir í Lundi og Júlía Magnúsdóttir í eldhúsi. Júlíana
Vilhjálmsdóttir færist til, fer úr Lundi yfir á Tröllagil. Út fara Anna
Guðjónsdóttir í eldhúsi, Unnur Kristjánsdóttir á Álfasteini og Hulda
Haraldsdóttir á Tröllagili.
7) Eigum við ekki að hengja upp litla Grænfánann??:
Láta litla Grænfánann alltaf hanga uppi nema þegar einhver á afmæli.
8)Eftirlitsferðir umhverfisráðherranna???:
Ásgerður mun sjá um eftirlitsferðirnar fyrir hönd Lundar.
9)Átaksvikur í pappír í október og nóvember:
Átaksvikur í pappír eru í október og nóvember. Muna að setja upp nýju
spjöldin.
10) Júlíana kemur með innlegg:
Júlíana sýndi okkur nýju spjöldin, varðandi átaksvikurnar sem nú verða tekin í
notkun. Frábær spjöld og fundarmenn þökkuðu Júlíönu fyrir hönnunina!!
11) Önnur mál.
Katrín talaði um moltukassann á Klettaborg sem þegar var talað um í lið 4.
Næsti fundur verður 12. nóv. 2010 kl. 8:30.
Fundarritari, Día Björk Birgisdóttir
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Umhverfisráðsfundur 12.11.2010

Mættar voru: Anna Borg, leikskólastjóri, Júlía Magnúsdóttir, starfsmaður
eldhúss, Día Björk Birgisdóttir, leiðbeinandi (Birkiból), Júlíana
Vilhjálmsdóttir, leikskólakennari (Tröllagil), Katrín Guðbjartsdóttir,
deildarstjóri (Klettaborg), Elva Dögg Kristjánsdóttir, leikskólakennari
(Álfasteinn).
Fjarverandi var: Ásgerður I. Stefánsdóttir, grunnskólakennari (Lundur).
Nýtt umhverfisráð boðið velkomið til starfa!!
1) Farið yfir síðustu fundargerð frá 8. október 2010.
2) Farið yfir stöðuna á moltutunnum:
Moltutunna 1 tóm
Moltutunna 3 komin í notkun í Lundi
sjatna
Moltutunna 5 fín – bleik
Moltutunna 7 tilbúin til losunar

Moltutunna 2 tóm
Moltutunna 4 full – þarf að
Moltutunna 6 fín - bleik

3) Moltukassar inni, hver er staðan?? Hvað eigum við að gera til að
koma í veg fyrir lykt??
Moltukassinn á Tröllagili lyktar ekki. Moltukassinn á Álfasteini lyktaði eins
og eitthvað hefði dáið þar og moltukassinn á Klettaborg hefur lyktað illa mjög
fljótt. Tröllagil hefur ekki sett niðurbrotsefni í kassann. Ákveðið var að
sleppa niðurbrotsefninu og skrá í dagbókina hvenær tæmt er og sett aftur af
stað. Einnig var ákveðið að skipta út neti hjá Álfasteini og Klettaborg.
4) Hvernig gengur nýju starfsfólki að vinna í moltugerð og almennt í
umhverfisþáttunum???
Gengur þokkalega, það vantar þó að allir skrifi í bókina um stöðuna á
moltutunnunum.
5) Hvenær eigum við að hefja fundi með umhverfisráði barna??
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Ákveðið var að fyrsti fundur umhverfisráðs barna verði í febrúar 2011 og
mun Fríða Ragnarsdóttir, kennari í Lundi hafa yfirumsjón með þeim ásamt
Önnu Borg.
6) Eftirlitsferðir umhverfisráðherranna, er komið plan??:
Umhverfisráðherrarnir eru búnir að fara eina eftirlitsferð. Ásgerður var
ekki á fundinum svo ekki er vitað hvort eithvert plan sé komið.
7) Átaksvikur í pappírsnotkun í október og nóvember, hvernig gengur??
Muna að koma nýju fólki inn í pappírsgerðina.
Átak í pappírsnotkun gangur vel. Þær deildir sem búa til pappír eru búnar að
því og gekk sú vinna mjög vel. Taka á svo átakspjöldin niður um mánaðarmótin.
8) Umsókn um Grænfánann!!??
Ákveða efni og leggja fyrir starfsmannahópinn þann 17. nóvember. Gera
umsóknina klára fyrir þann tíma og setja efnið inn eftir á.
Fara yfir eyðublað um umsókn. Skoða gátlista sem fylgja á umsókn,
hverjir fara yfir hann?? Eigum við að vera með smá inngang um
Grænfánann, umhverfissáttmálann á skipulagsdaginn??
Búið er að búa til nýja möppu á sameiginlega svæðinu í tölvunni um umsóknina.
Anna Borg er búin að gera uppkast af umsókninni. Tillaga að þema á vorönn er
að taka fyrir verkefnið Lýðheilsa. Hugmyndin verður lögð fyrir
starfsmannahópinn á skipulagsdegi þann 17. nóvember. Farið verður yfir
gátlistann fimmtudaginn 18. nóvember, Anna Borg og Elva Dögg gera það.
Anna Borg tekur saman inngang um Grænfánann og umhverfissáttmálan fyrir
skipulagsdaginn. Unnið verður að leiðunum í janúar og febrúar.
9) Fundur Grænfánaskóla þann 25. nóvember.
Ákveðið var að minnst 3 úr umhverfisráðinu fari á fundinn auk Önnu Borgar.
10) Önnur mál
Starfsmannafundur í janúar verður nýttur til undirbúinings að
Grænfánaverkefninu.
Næsti fundur umhverfisráðs verður föstudaginn 14. janúar 2011
Fundi lokið kl:9:00 Katrín Guðbjartsdóttir, ritari fundarins.
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Umhverfisráðsfundur 14.01.2011
Mættar voru: Anna Borg, leikskólastjóri, Día Björk
Birgisdóttir, leiðbeinandi (Birkiból), Júlíana Vilhjálmsdóttir,
leikskólakennari (Tröllagil), Katrín Guðbjartsdóttir, deildarstjóri
(Klettaborg), Elva Dögg Kristjánsdóttir, leikskólakennari (Álfasteinn), Helena
Dögg Olgeirsdóttir, fulltrúi foreldra.
Fjarverandi var: Júlía Magnúsdóttir, starfsmaður eldhúss og Ásgerður I.
Stefánsdóttir, grunnskólakennari (Lundur).
1) Fundargerð síðasta fundar frá 12. nóvember 2010 lesin upp.
2) Staðan
Moltutunna
Moltutunna
Moltutunna
Moltutunna

á moltutunnum, fara yfir hana.
1 Tóm nota núna
Moltutunna 2 Tóm
3 (Lundur) í lagi
Moltutunna 4 Lítur vel út
5 Mýs búið að eitra banna að nota
6 Full
Moltutunna 7 Bíður tæmingar

3) Moltukassar inni, hver er staðan??
Molltukassar inni á Álfasteini og á Tröllagili eru í notkun. Kassinn á
Klettaborg er fullur, hann lyktar ekki núna. Ekki nota niðurbrotsspreyið, það
kemur meiri lykt af því.
4) Minna á að fyrsti fundur umhverfisráðs barna verði í febrúar 2011 og
mun Fríða Ragnarsdóttir (Lundur) hafa yfirumsjón með þeim ásamt Önnu
Borg.
Umhverfisráðsfundir barna verða hafðir í hádeginu einu sinni í mánuði.
5) Eftirlitsferðir umhverfisráðherranna, er komið plan??
Eftirlitsferðirnar verða settar á sama dag og umhverfisráðsfundir barna, í
beinu framhaldi af fundunum.
6) Átaksvikur í notkun á rafmagni í janúar og febrúar. Ræða
sérstaklega við nýja fólkið.
Júlíana býr til ný átaksspjöld og ber ábyrgð á að koma þeim inn á deildir og að
búið sé að taka fyrri átakspjöld niður og ganga frá þeim.
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7) Umsókn um Grænfánann, hver er staðan!!??
Umsóknin er tilbúin fyrir utan gátslistann. Elva Dögg og Anna Borg gera
gátlistann 17. janúar.
8) Þema ársins - Lýðheilsa – farið yfir það sem er komið.
Umhverfisráð er ábyrgðaraðili fyrir verkefninu.
Ákveðið að vera í sambandi við Lýðheilsustofnun, Anna Borg sér um það.
Inni á sameiginlega svæðinu í starfsmannatölvunum (S:), er komin mappa sem
heitir Grænfánaþema 2011. Þar inní eru hugmyndir af verkefninu sem unnar
voru á skipulagsdeginum.
Aukafundur verður í næstu viku þar sem umhverfisráðið setur upp
verkefnaplan fyrir starfsmenn.
9) Katrín fer yfir álestur á rafmagni og hita.
Frestast þar sem ekki hefur unnist tími til að vinna úr tölum.
10) Önnur mál
Ákveðið var að deildirnar geri skýrslu eða samantekt hálfsmánaðarlega í
sambandi við vinnu innu á deildum í þemaverkefninu. Þessi skýrslugerð verður
á ábyrgð umhverfisráðherra hverrar deildar (hvort sem hann skrifar sjálfur
eða fær annan til þess). Á sameinlega (S:) svæðinu undir Grænfánaþema
2011 eru möppur merktar hverri deild, ætlaðar undir þessar skýrslur.
Næsti fundur verður föstudaginn 11. febrúar 2011
Fundi lokið kl: 9:10 Katrín Guðbjartsdóttir, ritari fundarins.

Umhverfisráðsfundur 27.01.2011
Mættar voru: Anna Borg, leikskólastjóri, Júlía Magnúsdóttir,
starfsmaður eldhúss, Día Björk Birgisdóttir, leiðbeinandi
(Birkiból), Júlíana Vilhjálmsdóttir, leikskólakennari (Tröllagil), Katrín
Guðbjartsdóttir, deildarstjóri (Klettaborg), Elva Dögg Kristjánsdóttir,
leikskólakennari (Álfasteinn), Berglind Mjöll Jónsdóttir, leikskólakennari
(Lundur).
Fulltrúi foreldra sat ekki á þessum fundi.
Fundur hófst kl: 12:15.
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1) Grænfánaverkefnið – heilsuefling starfsmanna setja saman áætlun
fyrir mánuðinn.
Hreyfing: Skipulagðar tvær göngur; 3 febrúar kl: 20:00 – Gengið verður frá
leikskólanum og um bæinn. 17. febrúar kl: 20:00 – Gengið verður frá
leikskólanum Stekkjarási og um Áslandið.
Ein sundferð verður 24. febrúar.
Júlíana sér um að setja upp lista þar sem starfsfólk skráir sig á.
Hvatt verður til að fólk fari í sirka 5 mín. kraftgöngu í upphafi kaffitíma á
föstudagsmorgni.
Mataræði: Hollt og gott viðbit á kaffistofu, hvetja til tedrykkju í stað
kaffis. Heilræði um mataræði sett upp á vegg einu sinni í viku. Ekkert
sætindi á kaffistofu í febrúar, mars og maí.
Geðrækt: Starfsfólk hvatt til að hrósa samstarfsfólki sínu og gera hrósið
sýnilegt með því að skrá þau niður á lítil spjöld (hrósmiða) og hengja þau upp á
deildum. Þessum spjöldum er svo safnað saman inní Kaffitár, einu sinni í viku,
í lok hverrar viku.
Fundi lokið kl:12:45 Katrín Guðbjartsdóttir, ritari fundarins.

Umhverfisráðsfundur 18.02. 2011
Mættar voru: Anna Borg, leikskólastjóri, Júlía Magnúsdóttir,
starfsmaður eldhúss, Día Björk Birgisdóttir, leiðbeinandi
(Birkiból), Júlíana Vilhjálmsdóttir, leikskólakennari ( Tröllagil),
Katrín Guðbjartsdóttir, deildarstjóri (Klettaborg), Berglind Mjöll Jónsdóttir,
leikskólakennari (Lundur), Þórður Ingi Bjarnason fulltrúi foreldra.
Fjarverandi: Elva Dögg Kristjánsdóttir, leikskólakennari (Álfasteinn).
Fundur hófst kl. 8:30
Dagskrá fundar:
Anna borg bauð Þórð Inga Bjarnason, fulltrúa foreldra í ráðinu, velkominn í
umhverfisráðið.
1) Fara yfir síðasta fund
Katrín las fundargerðir frá 14. og 27. janúar.
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2) Staðan á moltutunnum og moltukössum??
Það er búið er að færa moltutunnu 2 niður að Skiphól. Ein moltutunna er því
eftir upp við bílastæði og fimm moltutunnur eru núna við Skiphól og ein við
Lund. Ný númering á tunnum tekur því gildi núna. Númer 1 er uppvið
bílastæði, nr. 2 til 6 í röð útfrá Skiphól og 7 í Lundi.
Moltutunna 1 (var 1 áður): Fín í notkunn
Moltutunna 2 (var áður 4): Full
Moltutunna 3 (var 5 áður): Mýs, ekki nota
Moltutunna 4 (var áður 6): Full
Moltutunna 5 (var 2 áður): Fín í notkun eldhúss
Moltutunna 6 (var 7 áður): Full, bíður tæmingar
Moltutunna 7 (var 3 áður): Blaut, er verið að vinna í því
Moltukassar inni:
Eru fínir nánst engin lykt. Halda áfram að sleppa
niðurbrotsefninu og nota vel af mónum.
3) Vinna markmiðslýsingu og lýsingu á því sem við ætlum að gera í
verkefninu
Tími hefur ekki gefist til að klára vinnuna vegna veikindafjarveru starfsfólks
í húsinu. Klára þessa vinnu á skipulagsdegi 25. febrúar. Markmiðlýsing verður
gerð foreldrum aðgengileg 28. febrúar. Anna Borg ber ábyrgð.
4) Fara yfir Grænfánaþemað á deildum
Farið yfir þennan lið á næsta fundi.
5) Fara yfir hugmyndir okkar í ráðinu fyrir heilsueflingu
starfsmannahópsins
Farið yfir hvað er búið að vera að gera í febrúar og fínpúsað.
Gönguferðir: Kraftganga í upphafi föstudagskaffi slegin útaf borðinu.
Hrósmiðar: Halda áfram að hrósa samstarfsfélögum á deildinni einu sinni í
viku og safna þeim saman á kaffistofu á fimmtudögum. Þórður sagði frá því
að á hans vinnustað, Hópbílum, séu hrós sem farþegar hringja inn, prentuð út
og sett upp á áberandi stað á vinnustaðum!! Þarna eru margir karlmenn sem
verða voða glaðir við það að fá hrós!!
Dagskrá fyrir mars var sett niður og bætt við atburðum sem gleðja geðið:
Mars: 2/3

prjónakvöld í leikskólanum kl: 20:00
16/3 kaffihúsaferð á Cafe Aróma kl: 20:00
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24/3 gönguferð hittast við Fjörð kl: 18:00
30/3 sundferð
6) Önnur mál
Tölur úr álestri frestat til næsta fundar.
Næsti fundur 11. mars
Fundi lokið kl: 9:15
Katrín Guðbjartsdóttir, ritari fundarins.

Umhverfisráðsfundur 11.03. 2011
Mættar voru: Anna Borg, leikskólastjóri, Júlía
Magnúsdóttir,
starfsmaður eldhúss, Día Björk Birgisdóttir, leiðbeinandi
(Birkiból), Júlíana Vilhjálmsdóttir, leikskólakennari (
Tröllagil),
Katrín Guðbjartsdóttir, deildarstjóri (Klettaborg), Berglind Mjöll Jónsdóttir,
leikskólakennari (Lundur), Þórður Ingi Bjarnason fulltrúi foreldra.
Fjarverandi: Elva Dögg Kristjánsdóttir, leikskólakennari (Álfasteinn).
Fundur hófst kl. 8:30
Dagskrá fundar:
1) Fara yfir síðasta fund.
Katrín las fundargerð frá 18. febrúar 2011.
2) Fundargerðir umhverfisráðsfunda eru komnar á netið.
Anna Borg sagði frá því að allar fundargerðir fram til þessa dags væru
komnar á netið.
3) Lýsing á Grænfánaþemanum komin á netið.
Lýsing á Grænfánaþemanu var sent fulltúum foreldra og hafði einn þeirra
svarað og verið ánægður með það. Anna Borg er búin að setja þessa lýsingu
á heimasíðuna okkar undir flipanum Grænfáni.
4) Staðan á moltutunnum og moltukössum??

Leikskólinn Norðurberg

44

1.6.2011

Moltutunna 1: Fín í notkunn
Moltutunna 2: Full
Moltutunna 3: Mýs, ekki nota
Moltutunna 4: Full
Moltutunna 5: Frekar blaut í notkun eldhúss
Moltutunna 6: Full, bíðurtæmingar
Moltutunna 7: Frekar blaut, er verið að vinna í því
Moltukassar inni eru fínir.
5) Hugmyndir um þátttöku foreldra í verkefninu??
Hvetja foreldra til að láta börnin ganga frá bílastæði og inná deild, ekki
halda á þeim. Deildarstjórar búa til hvatningaspjöld / auglýsingar.
6) Álestrartölur frá Katrínu.
Álestur frá mælingum, hiti og rafmagn hafa aukist frá síðasta ári. Þurfum
að standa okkur betur.
Rafmagnsnotkunin yfir árið 2010 var 39.969 kWh, eða 1.472kWh, meira
en árinu áður, meðaltal á mánuði var 3.330,75 kWh, eða 122,7 kWh meira
að meðaltali á mánuði í fyrra og meðaltalsnotkun á dag var 109,5kWh, eða
3,7kWh meirða en að meðaltali á dag í fyrra.
Heitavatnsnotkun yfir árið var 2.661 m³, eða 157m³, meira en árinu áður,
meðaltal á mánuði var 221,75m³, eða 13m³, meira að meðaltali á mánuði í
fyrra og meðaltalsnotkun á dag var 7,3m³, eða 0,4m³, meira en að
meðaltali á dag í fyrra.
Heitavatnsnotkun í Lundi var 519m³, meðaltal á mánuði var 43,25m³, og
meðaltalsnotkun á dag var 1,4m³. Samanburður við seinni 7 mánuði komu
við betur út með 9m³minni notkun en árið áður, 1,3m³minni notkun á
mánuði en árið áður, og 0,06m³ minni notkun á dag en árið áður.
7) Önnur mál
Engin önnur mál.
Næsti fundur föstudaginn 8. apríl kl: 8:30.
Fundi lokið kl: 8:55.
Katrín Guðbjartsdóttir, ritari fundarins.
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Umhverfisráðsfundur 08.04. 2011
Mætt: Anna Borg, leikskólastjóri, Júlía Magnúsdóttir,
starfsmaður eldhúss, Día Björk Birgisdóttir, leiðbeinandi
(Birkiból), Júlíana Vilhjálmsdóttir, leikskólakennari ( Tröllagil), Katrín
Guðbjartsdóttir, deildarstjóri (Klettaborg), Berglind Mjöll Jónsdóttir,
leikskólakennari (Lundur), Elva Dögg Kristjánsdóttir, leikskólakennari
(Álfasteinn) og Þórður Ingi Bjarnason fulltrúi foreldra.
Fjarverandi:
Fundur hófst kl. 8:30
Dagskrá fundar:
1) Fara yfir síðasta fund.
Katrín las fundargerð frá 11. mars 2011.
2) Fundargerð síðasta fundar komin á netið.
Anna Borg er búnin að setja inn á heimasíðuna síðstu fundargerð.
3) Framvindan á Grænfánaþemanum á deildum.
Grænfánaþemavinna á deildum gengur bara vel. Allir komnir vel á skrið.
4) Staðan á moltutunnum og moltukössum??
Moltutunna 1: Fín - Bleik
Moltutunna 2: Full
Moltutunna 3: Mús – klemmur komnar, þarf að setja þær á.
Moltutunna 4: Full
Moltutunna 5: Fín – Bleik
Moltutunna 6: Full
Moltutunna 7: Fín - Bleik
Moltukassar inni: fínir engin lykt.
Muna eftir að hafa Svanga Manga frammi á gólfi í matartímum og láta börnin skafa í
hann, líka á yngri deildunum.

5) Hvatningarspjöld komin um allt hús og Anna Borg sendi á alla
foreldra!!
Anna Borg er búina að senda tölvupóst á alla foreldra. Þar sem þeir eru
hvattir til að halda ekki á börnunum frá bílastæðinu og inná deildir.
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6) Grænn mánuður framundan, undirbúa Dag umhverfisins 25. apríl.
Apríl mánuður er grænn mánuður og ber þar hæst Dagur umhverfisins 25.
apríl. Við ætlum að hafa 2 vikur í hreinsunar átak frá og með Degi
umhverfisins. Byrjum 26. apríl á alsherja hreinsun þar sem allir fara út og
taka til hendinni, enginn undirbúningur í útiverunni þennan dag. Lóðinni er
skipt upp í svæði sem hver deild sér um. Anna Borg setur upp upplýsingar um
viðurkenningu Umhverfisráðuneytisins sem við fengum árið 2003.
7) Önnur mál
Framkvæmdasvið Hafnarfjarðar hefur tekið saman tölur um sorpmagn hjá
stofnunum fræðslusviðs. Þar kemur áberandi fram, hvað lítið sorp fer frá
Norðurbergi. Að meðaltali fer 2, 4 kg af sorp per barn á mánuði/ári. Á
meðan að aðrir leikskólar eru með frá 4,8 og til 14,2 kg. per barn.
Við
þurfum aftur á móti að passa vel upp á hitann hjá okkur.
Næsti fundur föstudaginn 13. maí kl: 8:30.
Fundi lokið kl: 9:00
Katrín Guðbjartsdóttir, ritari fundarins.

Umhverfisráðsfundur 13.05. 2011
Mættar voru: Anna Borg, leikskólastjóri, , Júlíana
Vilhjálmsdóttir, leikskólakennari ( Tröllagil), Katrín
Guðbjartsdóttir, deildarstjóri (Klettaborg), Berglind Mjöll
Jónsdóttir, leikskólakennari (Lundur), Elva Dögg Kristjánsdóttir,
leikskólakennari (Álfasteinn) og Þórður Ingi Bjarnason fulltrúi foreldra.
Fjarverandi: Día Björk Birgisdóttir, leiðbeinandi(Birkiból) og Júlía
Magnúsdóttir, starfsmaður eldhúss.
Fundur hófst kl. 8:30
Dagskrá fundar:
1) Fara yfir síðasta fund.
2) Fundargerð síðasta fundar komin á netið.
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3) Lokafrágangur á Grænfánaþemanum í maí.
Sjá frágang frá Tröllagili.
4) Staðan á moltutunnum og moltukössum??
Moltutunna 1:
Moltutunna 2: Full
Moltutunna 3:
Moltutunna 4: Full
Moltutunna 5:
Moltutunna 6: Full
Moltutunna 7:
Moltukassar inni: fínir engin lykt.

5) Dagur umhverfisins 25. apríl, endurmat á vinnuvikunni frá 26.
apríl???
6) Skil á Grænfánaskýrslu 17. maí.
7) Sorpumagn í mars, sjá blað.
8) Bréf frá Náttúruverndarsjóði vegna rútuferða í Höfðaskóg.
9) Hugmynd að sækja um í sjóði hjá Alcan.
10) Grænfánahátíð, tillaga að dagaskrá.
11) Önnur mál
Næsti fundur mánudaginn 30.05.2011 kl: 8:30.
Fundi lokið kl:
Katrín Guðbjartsdóttir, ritari fundarins.

Fundur í umhverfisráði barna þann 1. mars 2011
Fundarmenn: Andri Clausen, Auðunn Andri, Elínbjörg Eir, Elís Hugi, Hildur
Jóna, Ísabella Nótt, Karen, Kristín, Oddur, Viktoría, Dagur Óli, Einar Þór,
Elísabet Véný, Hrafnkell Árni, Kolbrún Birta, Kristófer Guðni, Róbert Dagur,
Sigfús Hrafn, Sigrún Arna, Sindri, Tómas Vigur, Ragnheiður Ragnarsdóttir,
leikskólakennari og Hrefna Þórarinsdóttir, leiðbeinandi.
Anna Borg fundarstjóri.
Anna Borg, leikskólastjóri, bauð alla velkomna og ræddi um almenn
fundarsköp og reglur á fundum.
Fríða Ragnarsdóttir, kennari, var skipuð sem ritari.
Dagskrá fundarins:
1. Hvar er Grænfáninn á Norðurbergi?
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2.
3.

4.
5.

Mörg svör komu við þessari spurningu og sum hárrétt; úti í garði við
Tröllagil og rétt hjá Klettaborg.
Hvernig fáni er Grænfáninn?
Fara vel með náttúruna!
Hvað þurfum við að gera til að fá Grænfánann?
Fara vel með náttúruna, ekki henda rúsli, flokka, ekki slíta náttúruna,
ekki eyðileggja, nýta ullina af lömbunum, flokka flöskur, flokka pappír,
flokka plast, gler, ekki slíta greinar af tré, búa til pappamassa í kort,
flokka eiturefni, fara í endurvinnsluna, molta matarleifar s.s.
appelsínubörk, slökkva ljósin, hafa ofna rétt stillta til að spara.
Skoðum myndina á Grænfánanum. Hvað sjáið þið á myndinni?
Jörðin, maðurinn, bækur og tré.
Fjórir umhverfisráðherrar valdir til að gera athugun í leikskólanum.
Þeir eiga að athuga hvort deildirnar færu sparlega með rafmagn og
hefðu slökkt í mannlausum rýmum. Hvort ofnarnir á deildunum væru
rétt stilltir og hvort deildirnar flokkuðu ruslið rétt. Þær deildir sem
sinna þessum atriðum vel eiga að fá viðurkenningar fyrir það, fallega
stjörnu!!
Þeir sem urðu fyrir valinu voru:
Tómas Vigur, Dagur Óli, Ísabella Nótt og Kristín voru síðan valin sem
umhverfisráðherrar þennan sama dag og fóru ásamt Hrefnu til að kanna
umgengni á deildum og gefa stjörnu þeim sem ættu hana skilið!
Allir fengu vatn og Anna Borg þakkaði fundarmönnum fyrir góða setu
og sleit fundinum.
Fríða Ragnarsdóttir, ritari.

Fundur í umhverfisráði barna þann 1. mars 2011
Fundarmenn: Andri Clausen, Auðunn Andri, Elínbjörg Eir, Elís Hugi, Hildur
Jóna, Ísabella Nótt, Karen, Kristín, Oddur, Viktoría, Dagur Óli, Einar Þór,
Elísabet Véný, Hrafnkell Árni, Kolbrún Birta, Kristófer Guðni, Róbert Dagur,
Sigfús Hrafn, Sigrún Arna, Sindri, Tómas Vigur og Hrefna Þórarinsdóttir,
leiðbeinandi.
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Anna Borg, leikskólastjóri og fundarstjóri, bauð alla velkomna og ræddi um
almenn fundarsköp og reglur á fundum.
Fríða Ragnarsdóttir, kennari, var skipuð sem ritari.
Allir fengu merki í barminn og sátu í hring á gólfinu.
Dagskrá fundar:
1. Fara yfir síðasta fund
Anna Borg rifjaði örstutt upp efni síðasta fundar. Fór hún yfir
Grænfánann og spurði krakkana hvað allar myndir á honum táknuðu.
Þau voru ekki lengi að svara því.
2. Fara í gegnum flokkunarkassana, hvað verður um það sem við
flokkum?
Fórum yfir flokkunarkassa og settum haug á gólfið til að flokka og
spreyttu allir sig á því og gekk það ótrúlega vel. Mikil umræða
myndaðist um það hvað yrði um sorpið.
3. Á fimmtudag er hjóladagur. Bera saman hvað mengar meira, bíll
eða hjól?
Rætt um hjólað í vinnuna, keppnina sem er í gangi. Síðan var minnt á
hjóladaginn sem verður hjá okkur, fimmtudaginn 19. maí. Allir hvattir
til að koma hjólandi eða gangandi á hjóladaginn í leikskólann. Börnin
voru viss um að við verðum hraustari og búum til eigin orku í stað
mengunar með því að hjóla. Þau ræddu um að bílar menguðu mun meira
en hjól. Þau töldu upp farartæki sem menga s.s. bílar, fjórhjól,
mótorhjól, flugvélar, vespur og úr reykháfum í verksmiðjum.
4. Hvort er betra fyrir loftið að fara í bíl eða strætó?
Þau sögðu strax strætó þar sem fleiri komast með strætó en í
venjulegan bíl.
5. Grænfánahátíðin:
Farið í gegnum hlutverk umhverfisráðsins á Grænfánahátíðinni þann 4
júní þar sem börnin eiga að halda á fánanum að fánastönginni.
6. Fjórir umhverfisráðherrar valdir til að gera athugun í leikskólanum.
Það voru Kolbrún Birta, Hildur Jóna, Sigfús Hrafn og Andri Clausen.
Hrefna mun fara með þeim um leikskólann og skoða deildar og gefa
stjörnu fyrir góða umgengni.
Anna Borg þakkaði fyrir fundinn.
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