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Skýrsla leikskólans Norðurbergs
fyrir umsókn um Grænfánann 2013

Þá er komið að því að sækja um Grænfánann í sjötta 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 hafa
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 skólastiganna 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
yfir veturinn og æfa sig í að sitja kennslustundir, kynnast húsakosti,
menningu 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 auðveldara sé fyrir foreldra að sækja
fundina.
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Í umhverfisráði fullorðinna sitja sjö starfsmenn og sex þeirra sitja í tvö ár í
senn en leikskólastjóri er æviráðinn!! Við köllum fulltrúana
“umhverfisráðherra” á deildinni og fá þeir tíma á hverjum deildarfundi til að
fara yfir umhverfismálin eða til að miðla nýjum upplýsingum til
samstarfsfélaga. Umhverfisráðið hefur fundað annan föstudag í hverjum
mánuði, sjá skóladagatal leikskólans. Fundargerðir beggja ráða á skólaárinu
2012-2013 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 2012-2013 sitja:
Anna Borg, leikskólastjóri, formaður
Sigurlína Ellertsdóttir, leikskólakennari
Berglind Mjöll Jónsdóttir, leikskólakennari
Eva Hrund Guðmarsdóttir, leiðbeinandi
Svava Berglind Grétarsdóttir, leiðbeinandi
Sigríður Andersdóttir, leikskólakennari
Sigríður Jenný Halldórsdóttir, deildarstjóri
Þórunn Þórarinsdóttir, fulltrúi foreldra
Eva Hrund er ritari hópsins og hefur Siguríður Jenný séð um álestur á
rafmangs- og hitamælum hússins um hver mánaðarmót (sjá fylgiskjal) .
Umhverfisráð barna:
Umhverfisráð barna 2012-2013 hittist fjórum sinnum yfir skólaárið. Í þessu
ráði sitja öll elstu börn leikskólans og kennarar þeirra ásamt leikskólastjóra.
Börnin í ár eru 18 talsins. Fundargerðir voru skráðar eftir hvern fund (sjá
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Við settum saman ákveðna umgjörð um fundi barnanna og hefur það
reynst vel og auðveldað börnunum að átta sig á hlutverki sínu á fundum
umhverfisráðsins.

fylgiskjöl).

Umgjörð fundanna hjá börnunum:
Fundirnir í ár voru í Lundi, deild elstu barna leikskólans, og var reynt að hafa
þá eins líka “alvöru” fundum og hægt var. Setið var í hring og var Grænfáninn
áberandi á fundinum, lítill sem stór!! Fundarritari skrifaði fundargerðir á
stóra flettitöflu svo fundarmenn gátu fylgst vel með störfum hans. Allir
fundarmenn eru með barmmerki á fundunum 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!!

Umhverfisráðsfundur barna 19. mars

2013

Í umhverfisráði barna 2012-2013 sitja:
Anna Borg, leikskólastjóri, formaður
Fríða Ragnarsdóttir, kennari og ritari
Berglind Mjöll Jónsdóttir, leikskólakennari
18 börn í elsta árgangi leikskólans
Mat á stöðu umhverfismála:
Nýtt umhverfisráð kom saman þetta sama haust 2012 og setti markmið fram
til vors og undirbúningur fyrir umsókn um Grænfánann hófst formlega.
Eftir áramótin, 2013, fór umhverfisráðið í gegnum gátlista um umhverfismál
þar sem staða leikskólans var metin. Þar sem 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 2013).
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Verkefni vetrarins: Landslag
Starfsmannahópurinn á Norðurbergi ákvað á endurmati á skólastarfinu vorið
2012 að taka fyrir landslag sem grunn að umsókn um Grænfánann fyrir
skólaárið 2012-2013. Hver og ein deild setti sér síðan verkefnaáætlun um
hvernig unnið yrði með þetta þema í öllum aldurshópum. Það var sammælst um
að nota könnunaraðferðina til að fá fram áhuga barnanna á verkefninu og
einnig settum við inn þemaviku/myndlistarviku í lok febrúar þar sem unnið var
með myndlistarþáttinn í verkefninu.
Markmiðið með verkefnavinnunni á Norðurbergi er fyrst og fremst að halda í
Grænfánann en í öðru lagi að rannsaka hugtakið landslag og hvaða merkingu
það hefur í hugum barnanna!!
Elstu deildirnar: Álfasteinn, Tröllagil og Lundur ætla að nota
könnunaraðferðina í upphafi verkefnisins. Aðferðin gengur út á það, að
ákveðið þema í okkar tilfelli landslag, er
tekið fyrir og rannsakað ítarlega út frá
áhuga barnanna. Þessi nálgun gerir
börnum kleift að byggja upp þekkingu án
beinnar kennslu. Hlutverk kennarans er
að skipuleggja og leiða verkefnið áfram
á forsendum barnanna. Hann þarf að
vera vakandi fyrir spurningum, ræða
þær hugmyndir sem koma upp og setja
Hugmyndavefur barna á Álfasteini
fram tilgátu um það sem verið er að
athuga. Kennarinn þarf sem sagt að leiða verkefnið, hvetja börnin áfram,
styðja þau og fá þau til að nýta þá þekkingu sem þau búa yfir. Einnig verður
unnið með hugtök, útivist, lesið, myndir skoðaðar, landslagsmyndlist skoðuð,
teiknað, málað og mótað!!
Yngri deildirnar: Birkibóli og Klettaborg, nálgast verkefnið á annan hátt!!
Fara í göngutúra, að Ásfjalli, skoða myndir, taka myndir, fletta og lesa
bækur, syngja, upplifa ný hugtök og njóta þess að upplifa það sem verður á
vegi þeirra!!
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Samantekt deildanna úr verkefnavinnunni:
Birkiból/ Klettaborg.
Yngstu börnin fædd 2010-2012 unnu verkefnið með því að lesa og skoða
bækur og myndir sem fjalla um landslag og svo voru þau dugleg í útivist.
Bókin Fjallganga varð í sérstöku uppáhaldi hjá börnunum enda fagurlega
myndskreytt eftir samnefnt ljóð
Tómasar Guðmundssonar. Myndir úr
bókinni voru ljósritaðar og plastaðar og
hengdar upp á vegg svo börnin ættu
auðvelt með að sjá þær og ræða um
þær. Að auki var farið í að skoða
myndir í ólíku formi af íslensku
landslagi, farið í útivistarferðir/
Börn af Birkibóli í náttúruskoðun

náttúruskoðun þar sem rætt var
sérstaklega um landslagið sem umlykur
okkur. Það voru teknar myndir og
hengdar upp til að hjálpa börnunum að
muna það sem fyrir augu þeirra bar í
útivistarferðum. Börnin unnu í myndlist
ýmis verkefni. Þau vatnslituðu, leiruðu,
bjuggu til kíki úr klósettrúllum, mótuðu
Börn af Klettaborg í náttúruskoðun
fjall úr pappamassa og skreyttu það með
ýmsu sem þau höfðu safnað í útivistarferðum sínum, s.s. steinum, mosa,
könglum og fleira. Það var farið í strætóferð upp að Ásfjalli og mikið rætt
um fjöllinn sem eru í kringum okkur. Í verkefninu var sungið um landslagið,
t.d.: Upp á grænum grænum...; Upp upp upp á fjall...: Siggi var úti...; Út um
mó....: Mikki frændi..; Hátt upp í fjöllunum .... og mörg fleiri lög sem beinilínis
taka á umhverfinu og landslaginu.
Vegna ungs aldurs barnanna var verkefnið að mestu upplifun og kynning á því
hvað landlag er og eiga börnin örugglega eftir að nýta þessa nýju þekkingu þó
síðar verði.
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Tröllagil:
Upphaf og undirbúningur verkefnisins (börn f. 2008-2010):
Vinna við landslagsverkefnið hófst í hópastarfi fimmtudaginn 10. janúar. Þá
var búið að plasta töluvert af landslagsmyndum fyrir börnin til að skoða,
annars var ætlunin að leyfa börnunum að
stjórna ferðinni í verkefnavinnunni.
Til að byrja með var yngri hópum
deildarinnar (börn fædd 2009 og 2010)
sýndar myndir af landslagi til þess að þau
áttuðu sig betur á hvað það væri. Í
kjölfarið urðu síðan umræður í hópunum
um landslag og að því búnu teiknuðu þau
landslag hvert á sinn hátt.
Kristinn Dan skoðar landslag í bók
Ákveðið var að prófa að nota könnunaraðferðina við verkefnavinnu elstu
barnanna (sem fædd eru 2008), en þegar unnið er með hana er miðað við að
áhugi barnanna leiði verkefnavinnuna áfram. Sá hópur byrjaði á því að setjast
niður og ræða hvað landslag væri. Grunnhugmyndir þeirra um landslag voru
settar í hugmyndavef sem stækkaði í kjölfar umræðu og aukinnar þekkingar
barnanna í lok verkefnisins. Til að byrja með héldu þau t.d. að landslag væri:
bíll, mótorhjól, hús o.fl. Þegar þeim var sagt að landslag væri eitthvað sem
náttúran byggi til, þá áttuðu þau sig betur og sögðu að landslag væri t.d. sjór,
fjöll, steinar, gras, tré og laufblöð. Í þessum fyrsta hópastarfstíma teiknuðu
börnin landslag og þar mátti sjá steina, sjó, fjöll, gras o.fl.
Verkefnavinnan:
Það má í raun segja að áhugi elstu barnanna hafi leitt verkefnavinnuna á
Tröllagili áfram því sumt af því sem þau
fengust við gerðu hinir barnahóparnir líka.
Börnin unnu ýmis verkefni eins og:
• klippimyndir með landslagi
•

vatnslitað landslag

•

teiknað landslag

•

leirað landslag

•

málað landslag

•

börnin tóku ljósmyndir af landslagi
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•

börnin skoðuðu íslenskar barnabækur og athuguðu hvort þau sæju
landslag í þeim

•

kíkir var búinn til úr klósettpappírsrúllum til að skoða landslagið

•

elsti hópurinn bjó til sameiginlegt landslagsverkefni úr pappamassa

•

í náttúruskoðun skoðuðu börnin landslagið. Elstu börnin fóru í „Hraunið
okkar“ en yngstu börnin héldu sig meira í nærumhverfi leikskólans.

Hvað lærðu börnin?
Eftir því sem leið á verkefnavinnuna var hægt að greina aukna þekkingu hjá
börnunum, þau voru greinilega farin að átta sig á því hvað landslag væri og þá
sérstaklega eldri barnahóparnir. Þetta sást vel í náttúruskoðunarferðum
okkar og þá var gaman að heyra hve mikið hafði bæst í orðaforða þeirra. Þau
voru t.d. farin að tala um urð, grjót, hella, hæðir, þúfur og hóla svo dæmi séu
tekin og allt þetta flokkuðu sem hluta af landslagi.
Þegar elstu börnin voru að vinna að
sameiginlega verkefninu sínu, sem var
verkefni úr pappamassa, ákváðu þau að
búa til helli. Gaman var að fylgjast með
umræðum þeirra þegar þau voru að vinna
við verkefnið, því þau veltu fyrir sér hvað
ætti heima í landslaginu og hvað ekki. Þau
töluðu t.d. um að könglar, steinar, mosi,
Bullutröll mála helli
gras og laufblöð gætu verið í verkefninu
en ekki perlur og glimmer. Þau völdu líka liti í verkefnið. Fyrst vildu
stelpurnar fá bleikan en eftir umræður í hópnum var ákveðið að bleikur væri
ekki úti í náttúrunni og völdu þau grænan, brúnan, gráan, mosagrænan og
appelsínugulan (því það var haust og laufblöðin á trénu voru appelsínugul).
Við ætlum að ljúka verkefninu með því að fara í landslags-gönguferðir. Elstu
börnin ætla í fjallgöngu upp á Ásfjall, með nesti og nýja skó, en yngri
hóparnir fara í gönguferðir í nágrenni leikskólans.

Álfasteinn:
Uppahaf og undirbúningur verkefnisins (börn f. 2008-2009)
Í byrjun var lagt upp með að vinna með könnunaraðferðina með börnunum og
ætlunin að vinna með sjálfsprottið nám. Í fyrstu hópastarfstímunum voru
börnin spurð að því hvort þau vissu hvað landslag væri. Upp spruttu nokkrar
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umræður um hugtakið, þó mismiklar eftir aldri barnanna í hverjum hóp.
Hugmyndir barnanna voru skráðar og hugmyndavefur búinn til. Í ljós kom að
börnin höfðu mjög óljósar hugmyndir um landslag. Sum svöruðu að landslag
væri Ísland eða land, önnur sögðu sjór, fjöll og einn sagði svefnpoki!! Í lok
tímans voru kennarar með stutt innlegg um landslag.
Næst var hafist handa við að afla upplýsinga um landslag og fóru þrír hópar
með strætó á Bókasafn Hafnarfjarðar þar sem við
fengum lánaðar bækur sem tengdust efninu, svo
sem ferðahandbækur fyrir börn, sögur sem áttu
það sameiginlegt að vera ríkulega skreytar
landslagsmyndum og landslagsbækur. Þegar heim
var komið lögðumst við yfir bækurnar, lásum
sögurnar, skoðuðum myndirnar og ræddum um efni
bókanna. Eftir að hafa skoðað bækurnar bættum
við inn á hugmyndavefinn það sem börninn höfðu
lært og fundum landslagsmyndir á netinu sem við
klipptum út og börnin völdu myndir til að skreyta
Landslag í sankassanum
vefinn með.
Hvað lærðu börnin?
Við notuðum öll tækifæri sem við höfðum til að ræða um og skoða landslag
þegar við fórum í göngutúra og í náttúruskoðun. Börnin fengu að taka
ljósmyndir af landslaginu í náttúruskoðun sem við prentuðum út og börnin
fengu að líma inn á myndir sem þau höfðu
teiknað. Nú voru börnin komin með betri
hugmynd um hvað landslag væri. Börnin
voru almennt upptekin af fjörunni og flest
börnin voru mjög upptekin af fjöllum,
eldgosum og jöklum. Margir foreldrar
elstu barnanna hafa minnst á að börnin
séu að nefna fjöll með nafni þegar þau
Klifrað í klettum
hafa farið með börnin út úr bænum. Nöfn
eins og Keilir, Esjan og Helgafell eru í umræðunni inni á heimilum barnanna.
Í myndlistavikunni unnu öll börnin einhver myndverk tengd landslagi úti og
inni. Þá gerðu þrír hópar barna myndir af fjörunni og einn hópur gerði
hópverkefni, þar sem þau teiknuðu og límdu.
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Við ætlum að ljúka verkefninu á því að elstu börnin fari ásamt elstu börnunum
á Tröllagili, í fjallgöngu á Ásfjallið og öll deildin ætlar að fara í fjöruna og
skoða landslagið þaðan. Sum börnin eru búin að búa til kíki úr klósettrúllum og
stefnt er á að allir fá að búa til sinn kíki þannig að hægt sé að skoða
landslagið nánar þegar við förum í fjöruna og á Ásfjallið.
Lundur:
Upphaf og undirbúningur verkefnisins (börn f. 2007-2008):
Í upphafi þemavinnu bjuggu allir hópar til hugmyndavef/könnunaraðferðin.
Byrjað var að ræða við börnin um landslag og svo hélt umræðan áfram um það
hvað þau héldu að væri landslag.
Fyrst voru ekki öll börnin með það á hreinu hvað væri landslag en eftir því
sem umræðan varð meiri þá varð
vitneskja þeirra um landslag meiri. Í
lokin voru öll börnin komin með það á
hreint að tré, fjöll, hraun og fossar
eru landslag og að fólk og hús eru
ekki landslag!!
Allir hópar unnu með fjölbreytt
landslag, elstu börnin unnu mikið með
fjöll en þau yngri unnu með fjöll og
tré.
Teiknað í náttúrunni
Í Lundi er lögð mikil áhersla á útiveru og hreyfingu. Börnin fóru einu sinni í
viku í „Hraunið okkar“. Í „Hrauninu
okkar“ fer fram útikennsla og núna
var sérstök áhersla lögð á að börnin
skoðuðu landslagið og ynnu ýmiskonar
verkefni út frá því.
Elsti hópurinn í Lundi fer í
skógarferðir mánaðarlega í
Höfðaskóg við Hvaleyrarvatn. Farið
Í „Hrauninu okkar“
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, leika sér og núna vakti landslagið mikla athygli
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og fannst þeim mjög áhugavert að sjá hvað landslag getur verið fjölbreytt og
mismunandi frá ólíku sjónarhorni og árstíðum.
Í hópastarfi var unnið á fjölbreytilegann hátt með landslagið:
• teknar voru myndir af landslagi
• farið var út og málaðar vatnslitamyndir af landslaginu
• farið var í fjöruferð og málaðar landslagsmyndir með vatnslitum
• klessulitir voru teknir með í skógarferð þar sem börnin fengu að teikna
landslagsmyndir
• búnar voru til klippimyndir af landslagi
• líkan af fjalli var gert og mörg útilistaverk voru unnin
• lestur og skoðun bóka
Í þemavikunni var mikil áhersla lögð á
landslag og unnið var með ýmsan efnivið.
Úti var leikið með vatn og búnir til
fossar, ár og lækir. Leikið var í
sandkassanum og búið til landslag.
Leikið var með leir og voru mótuð fjöll,
tré og margt fleira. Prentaðar voru
landslagsmyndir á glærur og börnin léku
sér með þær bæði á ljósaborði og á
Blóm formað úr kubbum
myndvarpa. Í kubbakróknum voru
kubbuð fjöll af öllum stærðum og gerðum og hugmyndaflug barnanna naut sín.
Unnið var eitt stórt landslagshópverkefni þar sem fram kom allt það sem þau
höfðu lært um landslag. Það sem kom fram var
t.d. sól, fjöll, sólarupprás, sólarlag, ský, foss,
vatn og margt fleira. Flest öll börnin komu að
þessari vinnu. Þessi þemavika var algjörlega
frábær og einnig var mjög gaman að vinna með
þemað „landslag“.
Þess má til gamans geta að elstu börnin voru í
útivist í haust, á fallegu opnu svæði sem
tilheyrir Garðabæ. Þeim blöskraði ruslið sem var
þar og ekkert ílát fyrir almenning til að henda
frá sér rusli!! Þau týndu ruslið saman í haug og
Fossbúinn til í klettum
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þegar komið var í leikskólann þá skrifuðu þau bæjarstjóra Garðabæjar bréf
þar sem þau sögðu frá reynslu sinni og hvort hann gæti ekki gert eitthvað í
málinu!! Þau fengu bréf til baka þar sem fulltrúi bæjarstjóra þakkaði
framtakið og sagðist hann ætla að sjá til þess að eitthvað yrði gert í málinu.
Gott dæmi um að börnin upplifðu að hlustað var á þau og að þau hefðu áhrif á
stjórnvöld ef þau bara létu í sér heyra!! (sjá fylgiskjal)
Við ætlum að ljúka verkefninu með því að fara með yngri hópinn (b.f. 2008) í
fjallgöngu upp á Ásfjall með nesti og nýja skó!!

Leikið í helli í „Hrauninu okkar“

31.5.2013

Lesið í skóginum
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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.

Fundað í skóginum

Umhverfisstefna leikskólans:
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 þeim 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
þegar það er hægt. 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 er eingöngu notaður hjá starfsfólki við
vinnu þeirra í tölvu. Stefnan er að ganga vel um pappírinn eins og 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.
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Leikskólinn vinnur eftir árstíðunum fjórum og leggjum við inn verkefni þeim
tengdum. Við sáum á vorin og uppskerum á haustin. Við vinnum ýmis
myndmenntarverkefni tengd árstíðunum og notum mest verðlaust efni. Við
syngjum árstíðabundin sönglög að hluta og lesum og segjum sögur sem
tengjast árstíðunum.
Umhverfismarkmið leikskólans eru:
1. að barnið kynnist umhverfi leikskólans og þeirri náttúru sem umlykur
það og læri að bera virðingu fyrir henni
2. að minnka orkunotkun innan leikskólans
3. að flokka lífrænan úrgang frá öðru sorpi og molta hann
4. að flokka ólífrænan úrgang, skila endurvinnanlegum umbúðum á
endurvinnslustöð og endurnota og endurnýta það sem ekki er hægt að
endurvinna
5. að kaupa inn lífrænt ræktaðan mat
6. að ræsta á umhverfisvænan hátt
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 til þess 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. Það er venja í þessum ferðum að tína rusl sem
verður á vegi hópanna og flokka í endurvinnslukassana. 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
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farið einu sinni í mánuði 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.
2. Í kringum Dag umhverfisins, 25. apríl, er umhverfisvika í leikskólanum.
Þá hreinsa börn og starfsmenn lóðina og nánasta umhverfi af öllu rusli,
sem síðan er flokkað. Börn 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.
3. 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.
4. 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 matarleifum eftir máltíðar. Svangi Mangi er tæmdur á
hverjum degi í annars vegar safnkassa inni á deild eða tvisvar í viku í
lokaða safntunnu sem staðsett er í lóðinni 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 átta lokaðar safntunnur fyrir matarleifar og nokkrar
grindur fyrir garðaúrgang og lokastig jarðgerðar. Við erum með
safnkassa til moltugerðar 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 safnkassa inni. Það kemur
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fyrir að safnkassarnir lykti en við gerum ekki mál úr því heldur segjum
að þetta sé nú bara saklaus safnkassalykt sem hverfur fljótlega.
5. Ólífrænn úrgangur er flokkaður á öllum deildum leikskólans og honum
safnað saman í endurvinnslugeymslu hússins og þaðan fer hann síðan í
endurvinnslugám sem er á lóð leikskólans. Einnig eru
endurvinnslukassar fyrir gler, ál og aðra málma, plast, pappír/pappa,
fernur og gosumbúðir í hæð barnanna í aðalanddyri leikskólans. Auk
þess eru litlar plastfötur undir ál, plast og pappír á hverri deild fyrir
sig til þess að börnin geti flokkað í þær sjálf inni á sínu vinnusvæði.
Þessi úrgangur fer að lokum í endurvinnslugám á lóð leikskólans eða á
næstu endurvinnslustöð og eru börnin alltaf með í að koma öllu fyrir í
gáminn. 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 utan af 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 hlutverki. Plastpokar eru ekki
keyptir inn enda eru allar ruslafötur mjög snyrtilegar eftir daginn og
lítil not fyrir plastpoka. Öllum öðrum óendurvinnanlegum umbúðum er
safnað saman og ekki hent fyrir en það er útséð með að hægt sé að
endurnota/-nýta pakkninguna. Þessar pakkningar koma sér oft vel í
listsköpun barnanna.
Við höfum það ávalt 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; hann fer í endurvinnslu, búinn til nýr hlutur úr þeim gamla eins
og t.d. niðursuðudós fyrir grænar baunir!! Á þennan hátt fræðist og
nemur leikskólabarnið. Það verður að hafa það í huga að leikskólabarnið
lærir af því að fást við hlutina (“learning by doing” John Dewey(18591952). Þess vegna er nauðsynlegt að upplýsa barnið þegar hlutirnir
gerast!
6. Deildarstjóri eldhúss kaupir inn lífrænt ræktað íslenskt grænmeti
þegar það á við, frá maí til desember ár hvert. Jafnfram er leitast
við að kaupa aðra vöru eins og hveiti, pasta, hrísgrjón og haframjöl
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lífrænt ræktað. Hér er heimabakað brauð í boði alla daga og er úrval
af kornum og spelt ávalt 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.
7. 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.

Umhverfismennt barnanna fléttast að öllu leyti inn í þeirra daglega líf í
leikskólanum. Hún verður þannig eðlilegur þáttur af námi þeirra og lífsstíll.
Á öllum deildum hanga uppi upplýsingar um hvað fer í lífræna 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 höfum rafmagnstæki ekki í gangi að óþörfu
við hvetjum börnin til að teikna báðum megin á blaðið
við söfnum yddi og notum í myndmennt
við endurvinnum pappír
við endurnýtum alla plastpoka
við endurnýtum alla kassa undan matvörum
við göngum vel um leikskólann og lóðina
við 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
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heild sem allir starfsmenn taka þátt í og er þá 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 ár
hvert. 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 fyrir starfsfólk leikskóla
Hafnarfjarðar og verið með kynningar í HÍ. Í dag nýtum við heimasíðu
leikskólans og tölvupóst til foreldra til þess að upplýsa um hvað er á döfinni í
leikskólanum í umhverfismálum eða öðru sem viðkemur leikskólastarfinu.

31.5.2013

Gengið um í skóginum
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Umhverfismennt á Norðurbergi í máli og myndum:

Matarafgangur á leið í moltutunnuna

Hrært í moltutunnu

Tæmt úr endurvinnslugeymslu

Pappír settur í endurvinnslugáminn

Fernur skolaðar

Leikskólinn Norðurberg
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Sett niður í grænmetisgarðinn

Góð uppskera

Stafir mátaðir við fyrirbæri í náttúrunni

Útikennsla

Lesið úti í náttúrunni

Leikskólinn Norðurberg
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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 sannanlega 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 landslagsverkefnið 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 sem tengdist landslagi og hvað landið okkar skiptir okkur
máli. Börn og kennarar ræddu um nauðsyn þess að ganga vel um og með
virðingu um landið okkar. Við eigum að skila því í betra ásigkomulagi en við
tókum við því!!
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.
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Fylgiskjöl:

Myndir frá þemastarfinu
Myndir frá almennu starfi leikskólans í umhverfismennt
Fundargerðir umhverfisráðs leikskólans 2012-2013
Fundargerðir umhverfisráðs barna 2012-2013
Ljósrit af bréfum til og frá bæjarstjóra Garðabæjar
Yfirlit yfir sorpmagn/og kostnað í leikskólanum í samanburði við aðra
leikskóla
Skóladagatal leikskólans 2012-2013
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Landslagsþema – inni

Allir að hjálpast að við að búa til pappamassa

Landslag teiknað

Landslag búið til úr pappamassa

Landslag búið til úr pappamassa
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Landslag teiknað út um glugga
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Patryk að mála kíkinn sinn

Landslagsklippimynd

„Stóra fjallið“ málað

Það gengur oft mikið á þegar maður málar landslag

Landslag í mótun
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Landslag í ljósaborði
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Landslagsþema - úti

Náttúruskoðun að vetri

Efni í landslagsverkefni sótt út í náttúruna

Landslagið skoðað

Notaleg samverustund við varðeld

Leikskólinn Norðurberg

Það er gott að vera með kíki þegar landslag er skoðað
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Ekkert er betra en að borða úti

Súpa elduð úti

Rambað í skóginum

Á leið í náttúruskoðun

Foss búinn til úr verðlausu efni
Leikskólinn Norðurberg

Skapað úti í roki og rigningu
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Landslagsmyndir í fjörunni

Málað í fjörunni

Klifrað í skóginum

Lesið í „Hrauninu okkar“

Nasl og hraunsafi í „Hrauninu okkar“

Leikskólinn Norðurberg

Klifrað í fallegu landslagi
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Fundargerðir umhverfisráðs leikskólans 2012-2013
Umhverfisráðsfundur 18.09.2012
Umhverfisráð: Anna Borg, leikskólastjóri, Svava B. Grétarsdóttir,
leiðbeinandi (Klettaborg), Særún Axelsdóttir, leikskólakennari (Birkiból),
Berglind Mjöll Jónsdóttir, leikskólakennari (Lundur), Eva Hrund
Guðmarsdóttir, leiðbeinandi (Álfasteinn) og Anna Guðjónsdóttir,
matreiðslumaður og Sigríður Andersdóttir leikskólakennari ( Tröllagil).
Fjarverandi: Sigríður Andersdóttir
Fundur hófst kl. 8:45
Dagskrá fundar:
1) Umhverfisráð skiptir með sér verkum.
Eva tók við sem nýr ritari í fjarveru Katrínar og jafnvel lengur.
Sigga Jenný les á mæla, í fjarveru Katrínar og gefur okkur upp tölur þegar á þarf.
2) Fundagerð síðasta fundar lesin.
Anna Borg las yfir síðustu fundargerð frá 3. júlí
3) Farið yfir hlutverk umhverfisráðs, umhverfissáttmála og umhverfisstefnu
leikskólans og vinnutíma sitjandi ráðs.
• Að hvetja starfsmenn til að fylgja umhverfisstefnu leikskólans eftir
• Að sjá um eftirlit inná deildum
• Að bera ábyrgð á átaksverkefnum í ýmsum þáttum umhverfisstefnunnar
• Að undirbúa og sækja um Grænfánann annað hvert ár
Umhverfissáttmáli leikskólans:

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.
4) Moltutunnur.
Moltutunna 1: tóm

Moltutunna 2: tóm

Moltutunna 3: full, blaut, bleik, tilbúin

Moltutunna 4: köld. tilbúin

Moltutunna 5: heit, nokkuð blaut

Moltutunna 6: flott, í notkun

Moltutunna Lundur: nýbyrjuð í notkun

Moltutunna 7: tóm

Moltukassar inni: vantar net í kassann á Klettaborg, Álfasteinn og Tröllagil eru í fínu
lagi.
Muna að hræra í öllum moltutunnum, sú deild sem á fernurnar hrærir líka í
tunnunum.
5) Fylgjast vel með og leiðbeina nýju starfsfólki.
Muna að fylgja vel eftir nýju starfsfólki og leiðbeina þeim um í sambandi við
moltukassana, moltutunnurnar, vinnu á deildum og flokkun.
6) Grænfánaþema 2013??

Leikskólinn Norðurberg

27

13.8.2013

Hugmynd umhverfisráðs er að taka þemað landslag, sem er ný komið inn.
7) Önnur mál
Næsti fundur verður 12. október kl: 8:30, muna að taka dagbókina með!!
Fundi lokið kl:9:10
Ritari fundarins: Eva Hrund Guðmarsdóttir

Umhverfisráðsfundur 12.10. 2012
Umhverfisráð: Anna Borg, leikskólastjóri, Svava B. Grétarsdóttir,
leiðbeinandi (Klettaborg), Sigurlína Ellertsdóttir, leikskólakennari
(Birkiból), Berglind Mjöll Jónsdóttir, leikskólakennari (Lundur), Eva Hrund
Guðmarsdóttir, leiðbeinandi (Álfasteinn) og Anna Guðjónsdóttir,
matreiðslumaður og Sigríður Andersdóttir leikskólakennari ( Tröllagil).
Fjarverandi:
Fundur hófst kl. 8:30
Dagskrá fundar:
1) Fundagerð síðasta fundar lesin.
Eva las upp síðustu fundargerð og Anna Borg bauð nýja umhverfisráðherra velkomna
í ráðið
2) Anna Borg fer yfir innsenda umsókn og upplýsir samtal við Gerði í Landvernd.
Búið að senda inn umsókn fyrir Grænfánann
3) Átaksvikur í pappír í október og nóvember, muna eftir spjöldum og hengja þau
upp.
Athuga hvort við séum að nýta pappírinn vel, er verið að lita báðum megin á blaðið,
tala við börnin um notkun á pappír
4) Moltutunnur og moltukassar.
Moltutunna 1: tóm
Moltutunna 2: tóm
Moltutunna 3: tilbúin
Moltutunna 4: tilbúin
Moltutunna 5:
blaut, heit
Moltutunna 6: í notkun, bleik
Moltutunna 7: tóm
Moltutunna Lundur: fer rólega af stað
Moltukassar inni: allir í notkun
Muna að hræra í öllum moltutunnum, sú deild sem á fernurnar hræri líka í tunnunum. Ekki
gleyma að skrifa í bókina.
5) Fylgjast vel með og leiðbeina nýju starfsfólki.
6) Tína laufblöð um leið og tækifæri gefast.
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7) Fara yfir tunnur fyrir hvern fund.
Skiptum okkur 2 og 2 til að kíkja á tunnur fyrir fund, núna voru það Eva og Svava og
næst verða það Sigga og Lína
8) Sorptölur.
Við erum á mjög góðu róli með sorpið
9) Önnur mál
Anna Borg ætlar að kaupa græna stimpla til að stimpla á börnin fyrir
umhverfismennt
Næsti fundur verður eftir 9. nóvember kl: 8:30
Fundi lokið kl: 9:10
Eva Hrund, ritari fundarins.

Umhverfisráðsfundur 09.11. 2012
Umhverfisráð: Anna Borg, leikskólastjóri, Svava B. Grétarsdóttir,
leiðbeinandi (Klettaborg), Sigurlína Ellertsdóttir, leikskólakennari
(Birkiból), Berglind Mjöll Jónsdóttir, leikskólakennari (Lundur), Eva Hrund
Guðmarsdóttir, leiðbeinandi (Álfasteinn) og Anna Guðjónsdóttir,
matreiðslumaður og Sigríður Andersdóttir leikskólakennari ( Tröllagil).
Fjarverandi:
Fundur hófst kl. 8:30
Dagskrá fundar:
1) Bjóða Þórunni Þórarins fulltrúa foreldra, velkomna til starfa í vetur. Renna yfir
hlutverk ráðsins.
a. Við buðum Þórunni velkomna til starfa og kynntum fyrir henni hlutverk hennar
og okkar við ráðið. Einnig fórum við lauslega yfir Grænfánaumsóknina með
henni.
2) Hvaða væntingar hefur þórunn til setunnar í vetur??
a. Þórunn er spennt fyrir umhverfisráðinu
3) Fundagerð síðasta fundar lesin.
a. Anna Borg las yfir síðustu fundargerð
4) Átaksvikur í pappír – hvernig gengur/hvað er verið að gera?
a. Birkiból og Klettaborg eiga til pappír og búa því ekki til pappír
b. Lundur duglegar að spara pappír, gera pappír í næstu viku eða þarnæstu
c. Tröllagil er búið að gera pappír
d. Álfasteinn gerir pappír í næstu viku
5) Moltutunnur og moltukassar/Sigga og Lína með ábyrgð.
Moltutunna 1:
í notkun
Moltutunna 2:

tóm

Moltutunna 3:

þurr, fín, tilbúin

Moltutunna 4:

blaut, setja meir lauf i hana
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Moltutunna 5: þurr, fín, tilbúin
Moltutunna 6:

blaut, bættum í lauf

Moltutunna 7:

tóm

Moltutunna Lundur: fer rólega af stað
Moltukassar inni:
Tröllagil, fínn
Álfasteinn, fínn
Klettaborg, fínn
Muna að hræra í öllum moltutunnum, sú deild sem á fernurnar hræri líka í tunnunum.
Ekki gleyma að skrifa í bókina.

6) Tína laufblöð um leið og tækifæri gefast. Mikið upp í lóð!!
7) Fara yfir tölur frá ofnaálestri frá Siggu Jenný. Hvað er til ráða??
a. Rafmagn á mjög góðu róli en hitinn er ekki í góðum málum, rauk upp á milli
mánaða. Passa upp á að ofnar séu rétt stilltir í Kastalanum líka.
8) Anna Borg er með stimpla, ákveða hvaða stimpill á að vera umbun við ákveðna
vinnu í umhverfismálum.
a. Við fengum stimpla til að umbuna börnunum ef þau aðstoð við hin ýmsu verk.
b. Rósin – gróðursetning, hjartað – skola fernur, gula blómið – gámur, laufblað –
náttúruskoðun/útikennsla, 3 blóm – flokkun, fiðrildi – svangi mangi. Muna
eftir að merkja stimplana.
9) Önnur mál
a. Hvað getum við gert til að koma með hvatningu fyrir foreldra? Mánaðarleg
tengd verkefni.
b. Bella ætlar að búa til myndrænt hvað verður úr flokkuninni
c. Moltutunnuyfirferð fyrir næsta fund: Svava og Lína
Næsti fundur verður eftir 11. janúar 2013 kl: 8:30
Ritari fundarins
Eva Hrund Guðmarsdóttir

Umhverfisráðsfundur 11.01. 2013
Umhverfisráð: Anna Borg, leikskólastjóri, Svava B. Grétarsdóttir,
leiðbeinandi (Klettaborg), Sigurlína Ellertsdóttir, leikskólakennari
(Birkiból), Berglind Mjöll Jónsdóttir, leikskólakennari (Lundur), Eva Hrund
Guðmarsdóttir, leiðbeinandi (Álfasteinn) og Anna Guðjónsdóttir,
matreiðslumaður og Sigríður Andersdóttir leikskólakennari ( Tröllagil) og Þórunn
Þórarinsdóttir fulltrúi foreldra.
Fjarverandi: Þórunn Þórarinsdóttir
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Fundur hófst kl. 8:30
Dagskrá fundar:
1) Fundagerðir vantar frá síðustu fundum!!
a. Búið að gera hana ☺
2) Moltutunnur og moltukassar
Moltutunna 1:
full, hræra reglulega
Moltutunna 2:
tóm, byrja að setja í hana
Moltutunna 3:
fín, hálffull
Moltutunna 4:

blaut, full, setja lauf, hræra

Moltutunna 5:

fín, full

Moltutunna 6:

blaut, full, meiri laufblöð

Moltutunna 7:

tóm

Moltutunna Lundur: blaut, annars fín
Moltukassar inni: allir innikassar eru að fara í gagnið eftir jólafrí, mikið af flugum í
húsi en fer minnkandi.
Muna að hræra í öllum moltutunnum, sú deild sem á fernurnar hræri líka í tunnunum.
Ekki gleyma að skrifa í bókina.

3) Rafmagns og hita tölur eru í fullkomnu lagi!! Sigga Jenný leit aðeins vitlaust á
mæla!!
4) Átaksvikur:
Í janúar og febrúar verða átaksvikur í hita- og rafmagnsnotkun. Þá ætlum við að
muna eftir að slökkva ljósin þegar birtir af degi og skoða hvernig ofnarnir eru
stiltir.
5) Grænfánaþema, hvernig fer það af stað??
a. Þemað er að byrja á flestum deildum, aðeins verið að kynna fyrir börnunum
hvað landslag er
6) Önnur mál
a. Umhverfisráð barna fór rúnt í gær og vill minna á ruslið. Hvað fer í rusl og
hvað fer í endurvinnslu.
b. Hver deild geri nýja umbunarstjörnu fyrir sig
c. Anna Borg ætlar að prenta út nýtt plan fyrir gámatæmingu
d. Sameina mjólk í fernur eftir nónhressingu. Merkja hverjir skola fernur, vinna
í svanga manga, flokka og fleira
e. Eva og Sigga fara yfir moltutunnurnar fyrir næsta fund.
Næsti fundur verður eftir 8. febrúar 2013 kl: 8:30
Ritari fundarins Eva Hrund Guðmarsdóttir
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Umhverfisráðsfundur 08.02. 2013
Umhverfisráð: Anna Borg, leikskólastjóri, Svava B. Grétarsdóttir,
leiðbeinandi (Klettaborg), Sigurlína Ellertsdóttir, leikskólakennari
(Birkiból), Berglind Mjöll Jónsdóttir, leikskólakennari (Lundur), Eva Hrund
Guðmarsdóttir, leiðbeinandi (Álfasteinn) og Anna Guðjónsdóttir,
matreiðslumaður og Sigríður Andersdóttir leikskólakennari ( Tröllagil) og Þórunn
Þórarinsdóttir fulltrúi foreldra.
Fjarverandi: Þórunn Þórarinsdóttir
Fundur hófst kl. 8:30
Dagskrá fundar:
1) Eva las upp síðustu fundargerð.
Anna Borg las upp fundargerð umhverfisráðs barna. Eftirlit þeirra gekk
vel.
2) Moltutunnur og moltukassar / Eva og Sigga
Moltutunna 1: full
Moltutunna 2: í notkun, fín
Moltutunna 3: tilbúin
Moltutunna 4: blaut, bætti við laufblöðum
Moltutunna 5: tilbúin
Moltutunna 6: blaut, bætti við laufblöðum
Moltutunna 7: tóm
Moltutunna Lundur: fín
Inni: Álfasteinn – fín, Tröllagil – gat á botni, iðaði, Klettaborg - fín
Muna að hræra í öllum moltutunnum, sú deild sem á fernurnar hræri líka í
tunnunum.
Ekki gleyma að skrifa í bókina.
3) Rafmagns og hita tölur?
Fá rafmagnstölur í lok mánaðarins
4) Átaksvikur? Hvernig gengur?
Ganga ágætlega, minna betur á átaksvikurnar, tala um slökkviliðsbílinn og
ofnamiðana 1x í viku í átaksvikum.
5) Grænfánaþema, hvernig gengur??
Komið vel af stað á flestum deildum, vera dugleg að leyfa börnunum að taka
myndir á myndavélarnar. Kenna ljóðið urð og grjót.
6) Hvernig gekk eftir athugun hjá umhverfisráði barna?
Eftirlitsferðin gekk mjög vel
7) Nýjar bleiur í skoðun. Gömlu eru slitnar og gisnar og halda illa.
Það á að versla inn bleiur fljótlega
8) Anna Borg leggur fram svarbréf frá Bæjarstjórn Garðabæjar.
Anna Borg las upp svar við bréfi sem Lóur og Spóar sendu Garðabæ
9) Önnur mál
Svava og Lína skoða tunnurnar fyrir næsta fund
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Næsti fundur verður eftir 8. mars 2013 kl: 8:30
Ritari fundarins:
Eva Hrund Guðmarsdóttir

Umhverfisráðsfundur 08.03. 2013
Umhverfisráð: Anna Borg, leikskólastjóri, Svava B. Grétarsdóttir,
leiðbeinandi (Klettaborg), Sigurlína Ellertsdóttir, leikskólakennari
(Birkiból), Berglind Mjöll Jónsdóttir, leikskólakennari (Lundur), Eva Hrund
Guðmarsdóttir, leiðbeinandi (Álfasteinn) og Anna Guðjónsdóttir, matreiðslumaður og Sigríður
Andersdóttir leikskólakennari (Tröllagil) og Þórunn Þórarinsdóttir fulltrúi foreldra.
Fjarverandi:
Fundur hefst kl. 8:30
Dagskrá fundar:
1) Eva les upp síðustu fundargerð.
2) Moltutunnur og moltukassar / Svava og Lína
Moltutunna 1:
full, blaut, vond lykt, bæta við laufum
Moltutunna 2:
í notkun, bæta við laufum
Moltutunna 3:
tilbúin
Moltutunna 4:

blaut, bæta við laufum

Moltutunna 5:

tilbúin, hræra í henni

Moltutunna 6:

full, blaut, bæta við laufum

Moltutunna 7:

tóm

Moltutunna Lundur: rosalega fín!!
Moltukassar inni: Álfasteinn – fínn, Tröllagil- fínn, Klettaborg – lyktar illa.
Muna að hræra í öllum moltutunnum, sú deild sem á fernurnar hræri líka í tunnunum.
Ekki gleyma að skrifa í bókina.

3) Rafmagns og hita tölur frá Siggu Jenný.
a. Rafmagns- og hitatölur í góðu lagi, allt eðlilegt. Viljum fá tölur frá Siggu
Jenný aftur í tímann.
4) Átaksvikur? Hvernig gekk? Niður með spjöldin. Gekk ágætlega, rætt við börnin
reglulega.
5) Grænfánaþema,hvernig gengur?
a. Grænfánaþemað í myndlistarviku gekk vel.
6) Önnur mál
a. Foreldrakönnunin kom vel út, rúmlega 70% þátttaka. Foreldrar eru ánægðir
með útikennsluna og 90% ánægð með skógarferðirnar!!
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b. Anna Borg las upp póst frá Náttúruskóla Reykjavíkur þar sem við erum hvött
til að sleppa pappír út árið. Sáum það ekki vera að gera sig, en við höldum
okkar striki og förum vel með pappírsnýtinguna.
c. Þórunn kom með þá hugmynd að benda foreldrum á síðu Sorpu á Facebook svo
foreldrar gætu „lækað“ við.
i. benda foreldrum á flokkunarspjöldin frá Sorpu.
ii. Anna ætlar að athuga með spjöldin, fá upplýsingarblað fyrir
fjölskyldur, fyrir öll börnin á leikskólanum.
d. Passa að henda bleium í rétta tunnu, ekki endurvinnslutunnuna stóru.
e. Það á að taka grænu tunnuna í burtu, notum hana ekkert.
f. Eva og Sigga skoða moltutunnurnar fyrir næsta fund.

Næsti fundur verður eftir 12. apríl 2013 kl: 8:30
Ritari fundarins:
Eva Hrund Guðmarsdóttir

Umhverfisráðsfundur 12.04.2013
Umhverfisráð: Anna Borg, leikskólastjóri, Svava B. Grétarsdóttir,
leiðbeinandi (Klettaborg), Sigurlína Ellertsdóttir, leikskólakennari
(Birkiból), Berglind Mjöll Jónsdóttir, leikskólakennari (Lundur), Eva Hrund
Guðmarsdóttir, leiðbeinandi (Álfasteinn) og Anna Guðjónsdóttir,
matreiðslumaður og Sigríður Andersdóttir leikskólakennari (Tröllagil) og Þórunn
Þórarinsdóttir fulltrúi foreldra.
Fjarverandi: Sigríður Andersdóttir og Þórunn Þórarinsdóttir.
Fundur hefst kl. 8:30
Dagskrá fundar:
1) Eva las upp síðustu fundargerð.
2) Moltutunnur og moltukassar / Eva og Sigga
Moltutunna 1:
Full, blaut, setja lauf
Moltutunna 2:
Full, blaut, setja lauf
Moltutunna 3:
Tilbúin til tæmingar
Moltutunna 4:

Tilbúin til tæmingar

Moltutunna 5:

Tilbúin til tæmingar

Moltutunna 6:

Fín, blaut, setja lauf

Moltutunna 7:

Í notkun (merkt X núna)

Moltutunna Lundur: Fín
Moltukassar inni: Álfasteinn – var verið að starta honum, Tröllagil- í góðu lagi,
Klettaborg – blautur, vonad lykt af honum/ath. að matur fer of blautur í kassann.
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Muna að hræra í öllum moltutunnum, sú deild sem á fernurnar hræri líka í tunnunum.
Ekki gleyma að skrifa í bókina.
3) Anna Borg segir frá fundi hjá stýrihópi Landverndar.
a. Anna Borg fór á fund hjá Landvernd og sagði frá því helsta sem fram kom.
Það eru 230 skólar á landinu sem eru i verkefninu, Skólar á grænni grein. Af
þeim eru 210 komnir með Grænfánann, 45% leikskólar og 55% grunnskólar.
Vantar starfsmenn til að halda utan um verkefnið því samkvæmt könnun sem
var gerð vilja skólarnir fá persónulega þjónustu. Einnig vilja skólarnir fá
gagnagrunn varðandi verkefnin (þemað). Það á að endurskoða hvaða þemu
verða í boði fyrir skólana. Við erum fyrsti skólinn til að vinna með landslagið.
Það á að endurskoða gátlistann því það er sami gátlisti búin að vera frá
upphafim og hann er of grunnskólamiðaður.
b. Það verður ráðstefna í haust á vegum Landverndar og lagði Anna Borg til að
umhverfisráð Norðurbergs færi saman á ráðstefnuna.
4) Dagur umhverfisins-dagskrá:
Tillaga frá Önnur Borg um að afhenda flokkunartösku og flottunartöflu til allra
foreldra, gera það persónulega þ.e. hverjum og einum!!
Dagur umhverfisins verður haldin 24. apríl en við vinnum með umhverfið
vikuna 22. – 26. Apríl.
Rætt var um að á Degi umhverfisins ætlar Anna kokkur að hafa “grænan
mat“.
Allir starfsmenn og börn hvött til að koma í grænum fötum.
Gróðursetja skjaldfléttuna í þessari viku.
Hreinsa garðinn og umhverfið þessa viku.
Hvetja alla að koma hjólandi eða gangandi.
Afhenda öllum börnum og fjölskyldum þeirra margnota endurvinnslupoka og
flokkunartöflu.
5) Tillaga frá Fríðu í Lundi að dreifa miðum á öll börnin sem fara í umferðarskólann
um hættu og mengunn af bílum í lausagangi. Dreifa kannski á alla foreldra á
haustfundi???
a. Öll börn sem eru að fara í umferðaskólann fá miða og svo fá allir miða á
foreldrafundi í haust.
6) Rafmagns og hita tölur frá Kötu kæru!!
a. Kata glöð ☺
7) Önnur mál
Næsti fundur verður eftir 10. maí 2013 kl: 8:30
Ritari fundarins:
Eva Hrund Guðmarsdóttir
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Fundargerðir umhverfisráðs barna 2012-2013
Umhverfisráðsfundur barna 4. október 2012
Fundarmenn eru 18 af elstu börnunum í Lundi.
Anna Borg, leikskólastjóri, fundarstjóri og Fríða Ragnarsdóttir, kennari og
ritari fundarins og Berglind M. Jónsdóttir, leikskólakennari og aðstoðarmaður fundarins og
ábyrgðarmaður fyrir eftirliti á deildum.
Fundargerð:
1. Umhverfisráð barna, hvað er það?
Anna Borg útskýrði fyrir börnunum hvað umhverfisráð væri og hvað við ætlum að
taka fyrir í vetur. Allir fengu síðan merkispjald í barminn sem tákn fyrir þá sem
mega sitja umhverfisráðsfundi barna.
2. Hvar er Grænfáninn á Norðurbergi?
Börnin voru ekki alveg viss með hvar báðir fánarnir eru og fengu þau því verkefni á
milli funda um hvar hinn fáninn væri í lóðinni.
3. Skoðum myndina á Grænfánanum. Hvað sjáið þið á myndinni?
Anna Borg sýndi gamlan Grænfána og var farið í umræður um hvað myndin á honum
táknaði. Börnin komu með ýmsar tillögur um hvað myndin táknaði. Þau voru nú nokkuð
góð að sjá hvað hann táknaði og voru í lokin mjög sammála. Það tók þau smá tíma að
átta sig á tákni jarðarinnar á fánanum, en um leið og Anna Borg kom með bolta sem
tákn jarðar voru þau nú nokkuð fljótt að átta sig.
4. Hvað þurfum við að gera til að fá Grænfánann?
Það skapaðist mikil umræða meðal barnanna. En allir voru sammála að við verðum að
hugsa vel um náttúruna, flokka rusl í flokkunarkassana. Molta matinn úr Svanga
Manga, ekki henda rusli á jörðina og vera góð við dýrin.
5. Umhverfisráðherrar, hvað eiga þeir að gera ??
Anna Borg útskýrði hvaða hlutverki þeir gegni og valdi Bella 4 umhverfisráðherra til
að fara í eftirlit með sér um allan leikskólann. Það sem ráðherrarnir eiga að athuga:
hvort ofnar séu rétt stilltir, hvort ljós logi að óþörfu og rétt rusl sé í ruslafötu. Ef
deildar standa sig vel fá þær broskalla við hvert atriði og eina gullstjörnu ef þær
fullt hús stiga!!
Þeir sem voru valdir: Arna Rut, Arnar Búi, Guðmar Gauti og Agnes. Fyrr í mánuðinum
voru Maggi, Ernir, Atli og Daníel Sölvi búnir að fara.
Ritari fundarins
Fríða Ragnarsdóttir

Leikskólinn Norðurberg

36

13.8.2013

Umhverfisráðsfundur barna 8. nóvember 2012
Fundarmenn eru 18 af elstu börnunum í Lundi.
Anna Borg, leikskólastjóri, fundarstjóri og Fríða Ragnarsdóttir, kennari og
ritari fundarins og Berglind Mjöll Jónsdóttir, leikskólakennari og aðstoðarmaður fundarins
og ábyrgðarmaður fyrir eftirliti á deildum. Vinir okkar frá Noregi, Trude og Miriam, sátu
fundinn með okkur í dag.
Dagskrá:
1. Stutt yfirferð frá síðasta fundi – Grænfáni.
Börnin voru með það á hreinu að tveir Grænfánar blöktu við hún á leikskólalóðinni.
2. Rifja upp Sorpuferðina.
Börnin voru mjög ánægð með fræðsluferðina í Sorpu og voru sérlega hrifin af
vélmenninu Ragga sem var búið til úr rusli!! Börnin fengu líka að sjá tvo þætti um
trjáálfana og skemmtu sér konunglega. Þau voru mjög dugleg að að svara spurningum
um flokkun og umhverfismál. Sérlega fróðir krakkar og ótrúlega stillt og prúð í
heimsókninni!! Fengu mikið hrós fyrir það.
3. Rifja upp ferð sem farin var í „litla skógarrjóðrið“ í Garðabæ.
Fríða fór í gegnum ferðina í „litla skóg“ í Garðabæ með leikrænum hætti og skemmti
öllum fundarmönnum vel!!! Síðan urðu umræður á fundinum um hvað hægt væri að
gera við allt ruslið sem þau fundu og söfnuðu saman í haug. Eftir þó nokkrar
vangaveltur þá sammæltust krakkarnir um að skrifa bréf til bæjarstjóra
Garðabæjar og biðja hann um að láta sækja ruslið og setja það í Sorpu. Þau vildu líka
að bæjarstjóri myndi setja tunnu fyrir rusl í „litla skóg“. Fríða ætlar að skrifa
bréfið og síðar verður farið með það í pósthúsið.
4. Umhverfisráðherrar í eftirliti: Hákon Ingi, Kamilla, Dagný Rut og Jóhannes. Þau
fara í eftirlit um leikskólann þann 9. nóvember.
5. Önnur mál

Ritari fundarins
Fríða Ragnarsdóttir

Umhverfisráðsfundur barna 19. mars 2013
Fundarmenn eru 18 af elstu börnunum í Lundi.
Anna Borg, leikskólastjóri, fundarstjóri og Fríða Ragnarsdóttir, kennari og
ritari fundarins og Berlind Mjöll Jónsdóttir, leikskólakennari og sérlegur aðstoðarmaður
fundarins og ábyrgðarmaður fyrir eftirliti á deildum.
Anna Borg setti fundinn, allir sátu í hring á stólum með nafnspjald í barmi. Farið var tvisvar
yfir fundarsetureglur!! Hafa hendur og fætur hjá sér, rétt upp hönd til að tjá sig og hlusta
vel á aðra þegar þeir tala.
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Umræður: Rafmagn og hiti
Horfa á mynd um Trjáálfinn.
Dagskrá:
1. Hvað býr til rafmagnið hjá okkur á Íslandi?
Frá fossum, lækjum. Vatnið fer í virkjanir, stórir rafmagnsstaurar sem bera
rafmagnið í gegnum línur.
2. Hvenær notum við rafmagnið?
Mest í myrkri, þegar við þurfum að kveikja ljós, horfa á sjónvarp, vera í tölvunni,
hlusta á útvarp, nota allskonar tæki og margt fleira.
3. Hvernig pössum/spörum við rafmagnið?
Með því að slökkva ljósin í mannlausu rými, ekki kveikja í birtu, slökkva á tölvunni, líka
á nóttunni og ekki gleyma að slökkva alveg á sjónvarpinu.
Við getum skipt yfir í sparperur, en muna að skila þeim í endurvinnsluna þegar þær
eru búnar. Hægt að hafa kósýkvöld heima, slökkva á öllum raftækjum, kveikja á
kertum og lesa saman eða spila!! Ótrúlega kósý!!
4. Hvað hitar húsin okkar?
Vatnið, heita vatnið!
5. Hvað er inn í ofnunum okkar?
Þar rennur heita vatnið!
6. Hvaðan kemur heita vatnið?
Það kemur úr jörðinni okkar!! Svo fer það í rör inn í ofnanna.
7. Hvernig spörum við hitann?
Með því að skrúfa fyrir ofna á sumrin, en hafa þá rétt stillta á veturna, frá 2,5-3,0.
Við spörum líka vatnið með því að láta það ekki renna að óþörfu, nota rigningarvatn til
að vökva, líka er hægt að vökva blómin með vatninu úr fiskabúrinu þegar það er verið
að hreinsa það. Svo má líka muna að vökva blómin með afgangsvatni úr vatnskönnum
eftir matinn!!
Við getum sparað vatnið með því að nota sólarorku, setja plötur á þakið og safna hita
sem leiðir síðan inn í húsin.
8. Hvernig gekk síðasta eftirlit?
Mjög vel, deildirnar stóðu sig almennt mjög vel.
9. Hvaða umhverfisráðherrar fara í eftirlit næst?
Það eru Ernir, Arnar Búi, Magnús og Anges Ósk.
Fundi slitið!
Horfðum á mynd af Trjáálfinum þar sem þeir voru að velta því fyrir sér hvað verður
um pappírinn!!???
Ritari fundarins
Fríða Ragnarsdóttir
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Umhverfisráðsfundur barna 14. maí 2013 haldinn í Höfðaskógi undir
berum himni í yndislegu vorveðri!!
Fundarmenn eru 18 af elstu börnunum í Lundi.
Anna Borg, leikskólastjóri, fundarstjóri og Fríða Ragnarsdóttir, kennari og
ritari fundarins og Berlind Mjöll Jónsdóttir, leikskólakennari og sérlegur aðstoðarmaður
fundarins og ábyrgðarmaður fyrir eftirliti á deildum.
Anna Borg setti fundinn, allir sátu í hring með trjágrein í hendi.
Umræður: upprifjun um ýmis mál er tengjast umhverfinu.
Dagskrá:
Allir fengu litla trjágrein til að minna á að við sætum á umhverfisráðsfundi þar sem við
gleymdum spjöldunum okkar heima!
•
•

•

Við rifjuðum upp allt sem við vitum um umhverfismál, flokkunina, moltugerðina og
hvað er gert úr eða við hvern flokk efna.
Við rifjuðum upp hvað við gerðum í umhverfisvikunni og hvað Sorpa gaf öllum
fjölskyldum barnanna. Sorpa gaf endurvinnslupoka og flokkunartöflu til að hengja
upp á vegg heima!
Ræddum um að nú sé komið vor og tími til að hreyfa sig meira með því að hjóla t.d. í
leikskólann eða ganga. Börnin sögðu að með því að sleppa bílnum og hjóla eða ganga í
vinnu eða skóla þá værum við að spara bensín, mengum minna því það kemur enginn
reykur úr hjólinu, styrkjum líkamann, hjartað, lærin og verðum bara hressari !! Að
lokum minntust börin á að við sörum við mikla peninga með því að sleppa bílnum!!
Fundi slitið!

Ritari fundarins
Fríða Ragnarsdóttir
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