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Skýrsla leikskólans Norðurbergs
fyrir umsókn um Grænfánann 2009

Þá er komið að því að sækja um Grænfánann í fjórða 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 stollt 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 nokkrum
sinnum eftir áramótin. Við hefðum viljað hafa fundina með börnunum
oftar í vor en vegna flutninga á starfsemi elstu barnanna í nýtt húsnæði
nú í maí sáum við okkur ekki fært að gera það.
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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,
sem er mánaðarlega, til að fara yfir umhverfismálin eða til að miðla nýjum
upplýsingum sé þess þörf til samstarfsfélaga. Umhverfisráðið fundar
fyrsta miðvikudag í hverjum mánuði. Fundargerðir beggja ráða á
skólaárinu 2008-2009 eru í lok skýrslunnar (sjá fylgiskjöl). Einnig má benda á
að fleiri 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 2008-2009 sitja:
Anna Borg, leikskólastjóri, formaður
Katrín Guðbjartsdóttir, deildarstjóri
Hulda Patricia Haraldsdóttir, deildarstjóri
Júlíana Vilhjálmsdóttir, leikskólakennari
Unnur Björg Kristjánsdóttir, leikskólakennari
Día Björk Birgisdóttir, leiðbeinandi
Kristín Anna Guðjónsdóttir, matreiðslumaður
Ágústa Sverrisdóttir, fulltrúi foreldra
Katrín Guðbjartsdóttir er ritari hópsins og jafnframt sér hún um álestur á
rafmangs- og hitamælum hússins um hver mánaðarmót.
Umhverfisráð barna:
Umhverfisráð barna hefur hist nokkrum sinnum eftir áramótin en þar
sem barnahópurinn var stór í ár, 30 börn, skiptum við upp hópnum í tvo
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hópa. Í þessu ráði sitja öll elstu börn leikskólans og kennarar þeirra
ásamt leikskólastjóra. 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.
Umgjörð fundanna hjá börnun:
Fundirnir í ár voru á Hvíluhól á Tröllagili 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 voru með barmmerki á fundinum sem
á stóð: “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!!
Í umhverfisráði barna 2008-2009 sitja:
Anna Borg, leikskólastjóri, formaður
Fríða Ragnarsdóttir, kennari og ritari
Ragnheiður Ragnarsdóttir, leikskólakennari
Lóa Björk Hallsdóttir, deildarstjóri
Júlíana Vilhjálmsdóttir, leikskólakennari og ritari
31 barn í elsta árgangi leikskólans

Mat á stöðu umhverfismála:
Haustið 2008 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 ( sjá fylgiskjal með gátlistanum í heild). Nýtt umhverfisráð kom
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saman þetta sama haust og setti markmið fram til vors og undirbúningur
fyrir umsókn um Grænfánann hófst formlega.
Verkefni vetrarins: Samgöngur
Starfsmannahópurinn á Norðurbergi ákvað á endurmati á skólastarfinu
vorið 2008 að taka fyrir samgöngur sem grunn að umsókn um Grænfánann
fyrir skólaárið 2008-2009. Markmiðið er að minnka loftmengun með
breyttri hegðun starfsmanna og vonandi einnig hjá fjölskyldum barnanna.
Mikil áhersla var lögð á að skilja bílinn sem oftast eftir heima og velja
aðrar umhverfisvænni leiðir í leikskólann. Hver deild fyrir sig fór sína leið
að markmiðinu enda ræður aldur barnanna nokkru um hvernig hægt er að
nálgast verkefnið. Það varð heilmikil fræðsla fyrir starfsmenn og börnin
sem væntanlega skilar sér lengra út í samfélagið og hvetur okkur öll til að
endurskoða samgöngumáta okkar yfir höfuð. Orð eru til alls vís!!
Það urðu mörg og margvísleg verkefni sem við lögðum fyrir okkur og börnin
og hvöttum við foreldra til að fylgjast vel með á sinni deild og helst taka
þátt!! Einnig voru skráningar í lok hverrar viku, á verkefnum barnanna,
sem hengdar voru upp á vegg í viku í senn, á áberandi stað fyrir foreldra
og gesti til að fylgjast með gangi mála.
Það sem við unnum með í grunninn var eftirfarandi:
• Fjölluðum um hugtökin samgöngur og mengun
• Skoðuðum ýmis samgöngutæki
• Bjuggum til hugmyndavef um efnið í upphafi og í lok verkefnisins
• Fylgdust með því hvernig börn og starfsmenn komu í leikskólann og
skrásettum og settum upp í súlurit eða annað myndrænt form
• Sögðum sögur úr umferðinni
• Notuðum samverustundir á morgnana til umræðu um efnið
• Teiknuðum myndir af menguðu og ómenguðu umhverfi
• Könnuðum umhverfishljóð
• Hönnuðum samgöngutæki úr verðlausu efni
• Gerðum samanburðarrannsóknir á ólíkum svæðum; er meiri
bílaumferð við leikskólann en t.d. í Höfðaskógi?
• Vorum með bækur og annað fræðsluefni til staðar fyrir börnin yfir
tímabilið
• Gerðum könnun í upphafi og lok verkefnisins meðal starfsmanna og
foreldra hvernig þeir koma daglega í leikskólann, var munur??
• Elstu börnin hittust á umhverfisráðsfundi fjórum sinnum yfir
tímabilið
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Opið hús verður á Norðurbergi laugardaginn 6. júní og verður sýning á
verkefnum þemavinnunnar og annarri vinnu barnanna. Grænfáninn verður
vonandi síðan dreginn að húni og bara hátíð í bæ!!

Samantekt úr verkefnavinnunni:
Vinnan með hugtakið samgöngur gekk vonum framar. Undirbúningur að
verkefnum barnanna fór fram á skipulagsdegi starfsmanna í janúar 2009
og gekk vel og margar góðar hugmyndir sem komu fram. Áherslan í
hópavinnunni var á hvað við gætum gert til að minnka loftmengun. Öll
börnin voru sérlega áhugasöm um verkefnið og lærðu mikið. Það var
áberandi hvað þau voru dugleg að hvetja foreldra sína til að ganga eða
koma á hjóli í leikskólann þegar þau voru búin að átta sig á hversu
umhverfisvæn sú leið væri. Við gerðum skemmtilega og vel sýnilega
skráningu, á hverjum degi, um það hvernig við kæmum í leikskólann. Við
gerðum könnun, tvisvar á tímabilinu, sem við settum upp í súlurit og
kynntum fyrir foreldrum (sjá fylgiskjal). Það var sýnileg breyting á hegðun við
komuna í leikskólann!! Fleiri foreldrar og fleiri starfsmenn skyldu bílinn
efir heima!! Auðvitað getur verið að veður og vorhugur hafi haft áhrif á
þessa breyttu hegðun en við efumst ekki um að meiri umræða frá
börnunum inn á heimilin hafi líka skilað sér. Það kom skýrt fram í
foreldrasamtölum sem hafa verið í gangi frá mars-maí að umræður um
samgöngumáta hafa verið öflugar á heimilum barnanna.
Til að lesendur skýrslunnar átti sig á þeirri vinnu sem hefur verið unnin
hér frá áramótum fylgja skjöl í lokin um vinnuáætlanir og dæmi um vinnu í
vikunum frá öllum deildum leikskólans.

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.
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Umhverfisstefna leikskólans:
Umhverfismarkmið leikskólans eru:
1. Að kynnast 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. 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.
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Öll börnin á eldri deildum leikskólans hafa tekið að sér tré á
skólalóðinni í fóstur yfir skólaárið. Öll völdu þau sér sitt tré og
síðan var það merkt með nafni þeirra. Trén voru mæld og mælingin
skráð til að bera saman við næstu mælingu Af hverju þessi
aðgerð? Við ákváðum að fara út í þetta til að freista þess að börnin
gengu betur um gróðurinn í lóðinni og erum við sammála um að svo
hafi raunin orðið. Börnin hafa lært heilmikið af þessu, þau hafa
undrast yfir því hvers vegna þeirra tré hafi misst laufblöðin fyrir
á haustin en hjá hinum og önnur hafa haft orð á því að sitt tré fái
ber meðan önnur ekki!! Mikill fróðleikur í þessum athugasemdum!!
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.

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 lokaðann 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
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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 grendargám. 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 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.
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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 síðst
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 ofl.) sem er með viðurkenndu umhverfismerki auk þess sem reynt
er að kaupa í nærbyggð 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 afgagnspappír 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
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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
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.
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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.
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 umhverfsins 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. 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 samgönguverkefnið var skemmtileg og lifandi!! Allir lærðu
heilmikið og var mikil umræða um samgöngutæki og hvaða tæki væru
skynsamlegust að nota fyrir umhverfið.

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:
Fundargerðir umhverfisráðs leikskólans
Fundargerðir umhverfisráðs barna
Umhverfisgátlisti sendur sem viðhengi við ásamt skýrslunni
Vinnuáætlanir deilda fyrir samgönguþemað
Dæmi um verkefnið frá öllum deildum
Tvær kannanir um hvernig við komum í leikskólann
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Umhverfisfundur 12. ágúst 2008
Mættir voru: Anna Borg, Hulda, Anna kokkur, Katrín, Bergþóra
(f. Unni) og Día.
*

Farið yfir fundargerð síðasta fundar.

*

Safnkassatunnur númer 2 og 6 voru tæmdar eftir sumarfrí og þar
með er búið að tæma allar tunnur.

*

Safnkassar númer 3 og 4 eru í notkun.

*

Innikassar komnir í notkun eftir sumarfrí.

*

Muna að hræra vel í safnkössunum. Nóg til af laufblöðum.

*

Skoða aftur myndir af safnkassa sem Unnur var með.

*

Katrín athugi, á netinu, hvenær gámurinn er tæmdur og láti skrá það
í allar dagbækur. Næsta tæming er 4. eða 5. september.
•

Næsti fundur verður 3. september kl. 8:30

Día Björk var ritari fundarins

Umhverfisfundur 23. október 2008
Mætar voru Anna Borg, Anna (eldhús), Hulda (Tröllagil), Día
Björk (Birkiból) og Katrín (Klettaborg). Unnur (Álfasteinn) var
ekki.
1) Staðan í innikössum:
Klettaborg í lagi.
Tröllagil – vantar net.
Þarf að panta meiri mó, niðurbrotsefni og net.
2) Tunnurnar úti.
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Tæma nr. 2 og 6 í næsta góða veðri.
Nr. 7 bíður
Nr. 5 er byrjað að nota.
3) Átaksvikur í pappír í október og nóvember. / Pappírsgerð.
4) Katrín ber ábyrgð á snjóbræðslunni, sér um að auka við hana og loka
fyrir eftir þörfum.
5) Lundur kemur inní umhverfisráðið eftir áramót.
Næsti fundur miðvikudaginn 5. nóvember 8:30.

Umhverfisfundur 6.nóv. 2008
Mætar voru Anna Borg, Anna (eldhús), Hulda (Tröllagil), Día Björk
(Birkiból), Unnur (Álfasteinn) og Katrín (Klettaborg).
1) Fundargerð síðasta fundar lesin upp.
2) Átaksvikur í pappír:
Spara pappír
Klippa pappa og nota
Pappírsgerð
Fá tíma á næsta deildarfundi til að minna á átaksvikuna og lesa upp stefnu
Norðurbergs aftan á spjaldinu.
3) Tæma útisafnkassa 2 og 6. Tröllagil og Lundur byrja í dag.
Byrja að nota safnkassa nr. 1.
4) Niðurbrotsefni er ekki hægt að fá hjá Friðriki í Svíra, en hann benti
okkur á að nota skeljakalk í staðinn, það fæst í Blómaval eða Garðheimum.
Friðrik er að athuga með móinn.
5) Næsti fundur verður eftir áramót samkvæmt skóladagatali.
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Umhverfisfundur 15. janúar. 2009
Mættar voru: Anna Borg, leikskólastjóri, Anna, matreiðslumaður
(eldhús), Hulda, deildarstjóri (Tröllagil),
Día Björk, leiðbeinandi (Birkiból), Unnur, leikskólakennari (Álfasteinn) og
Katrín, deildarstjóri(Klettaborg).
1) Fundargerð síðasta fundar 6. nóv. 2008 lesin upp.
Safnkassi nr. 2 er búið að tæma en tókst ekki að tæma nr. 6.
2) Staðan á safnkössunum:
Nr. 1 er í notkun og er fínn.
Nr. 2 er tómur
Nr. 3 er fullur og má tæma með vorinu
Nr. 4
- “ Nr. 5
- “ Nr. 6 er fullur og þarf að tæma sem fyrst.
Nr. 7 er í notkun og er fínn.
3) Þema vetrarins vegna umsókn okkar um Grænfánann verður
SAMGÖNGUR
Sett af stað nefnd til að setja upp verkefnavinnu á skipulagsdegi 27.
janúar. Í nefndinni eru Anna Borg, Unnur, Día Björk, Katrín, Anna og
Júlíana frá Lundi.
4) Anna Borg sækir um Grænfánann fyrir hönd umhverfisráðs.
5) Nú er tímabært að fá inn foreldri í umhverfisráðið. Anna Borg ræðir
við foreldraráðið.
6) Umhverfisráð barna fer að byrja aftur eða um miðjan febrúar.
7) Önnur mál.
Átaksvika í rafmagni núna í janúar, umhverfisfulltrúar tékki á
slökkviliðsbíla -myndunum hvort það séu ekki myndir yfir öllum slökkvurum
á þeirra deild, og láti þá Katrínu vita ef vantar. Passa upp á að slökkt sé í
mannlausum rýmum.
Katrín sagði frá ársuppgjöri í heitavatns- og í rafmagnsnotkun. Erum að
standa okkur vel í heitavatnsnotkuninni. Heildarnotkun árið 2008 var
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2491 m³ en árið 2007 var hún 2512 m³, dagleg notkun var 6,80 m³ árið
2008 en árið 2007 var hún 6,88 m³.
Rafmagnsnotkunin jókst á milli ára. Ástæðuna er varla hægt að setja á
fjölgun barna og starfsfólks og þar með rýma sem við notum, því strax um
mitt ár þ.e. eftir 6 mánuði er dagleg notkun 16 khw. meiri árið 2008 en
2007. Við erum sem sagt að nota of mikið rafmagn. Heildarnotkun árið
2008 var 37.396 khw en 31.184 árið 2007, dagleg notkun var 102,17 khw
árið 2008 en 85,43 khw árið 2007.
Snjóbræðslan var líka mikið meiri árið 2008 en árin á undan. Ársnotkunin
árið 2008 var 1377 m³ en 0 árið 2007 ( enda ekki notað þá) árið 2006 var
notkunin 1180 m³. Notkun fyrstu 3 mánuðina var 300 til 400 m³ á mánuði,
en mun minni síðustu 3 mánuðina eða frá 28 til 208 m³. Ástæða þessara
mismunar á notkun er að við stjórnuðum ekki nógu vel snjóbræðslunni,
fyrri hluta ársins. Nú ber Katrín ábyrgð á að stjórna bræðslunni.
8) Næsti umhverfisráðsfundur verður fimmtudaginn 5 feb. kl: 8:30.
Katrín Guðbjartsdóttir.

Umhverfisráðsfundur 5. febrúar 2009
Mættar voru: Anna Borg, leikskólastjóri, Anna, matreiðslumaður
(eldhús), Día Björk, leiðbeinandi (Birkiból), Unnur,
leikskólakennari (Álfasteinn), Júlíana leikskólakennari ( Lundur) og Katrín,
deildarstjóri (Klettaborg).
Á fundinn vantaði Huldu, deildarstjóra á Tröllagili.
1) Júlíana var boðin velkomin í umhverfisráðið og situr hún fyrir hönd
Lundar.
2) Fundargerð síðasta fundar, 15. janúar 2009, lesin upp.
3) Allar fundargerðir umhverfisráðs bæði barna og fullorðna, eru núna
komnar inn á vefsíðuna.
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4) Anna Borg hittir stjórn foreldrafélagsins í næstu viku og fær þá
fulltrúa frá foreldrum inn í ráðið.
5) Vinna að undirbúningi á þemavinnunni gekk mjög vel. Búið er að gera
möppu á s-drif sameiginlega svæðinu undir Þema 2009 – Samgöngur, þar í
eru vinnuáætlanir sem deildirnar gerðu, einnig vikuskýrslur þar sem skráð
verður hvernig unnið var og hvernig það gekk, eftir hverja viku. Einnig
verða þessar skýrslur settar uppá vegg við allar deildirnar og sýnilegar
fyrir foreldrum.
Átak í rafmagnsnotkun verður fram að næsta fundi.
6) Önnur mál.
Friðrik í Svíra er að leita að neti og niðurbrotsefni í Svanga-Manga inni.
Okkur datt í hug að hægt væri að notast við þvottaskjóður á meðan ekki
fæst net, samþykkt var að prufa það. Anna Borg kaupir netið.
7) Næsti umhverfisráðsfundur verður fimmtudaginn 5 mars. kl: 8:10.
Katrín Guðbjartsdóttir, ritari.

Umhverfisráðsfundur 6. mars 2009
Mættar voru: Anna Borg, leikskólastjóri, Anna, matreiðslumaður
(eldhús), Día Björk, leiðbeinandi (Birkiból), Unnur,
leikskólakennari (Álfasteinn) Júlíana leikskólakennari ( Lundur), Katrín,
deildarstjóri (Klettaborg) og Ágústa Sverrisdóttir fulltrúi
foreldrafélagsins.
Á fundinn vantaði Huldu, deildarstjóra (Tröllagil).
1) Fundargerð síðasta fundar 15. janúar 2009 lesin upp.
2) Hvaða leiðir er hægt að fara til þess að stuðla að því að draga úr
bílanotkun hjá foreldrum og starfsfólki?
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Ágústa talaði um að henni hafi fundist samgönguumræðan í tengslum við
verkefnið hafi skilað sér heim, hafi haft hvetjandi áhrif á börnin og
skapað umræðu.
Rætt var um að gera könnun á meðal foreldra og starfsfólks hvernig fólk
kæmi almennt í leikskólann. Ákveðið var að leggja könnunina fyrir í næstu
viku, aftur í vor og svo í þriðja sinn í sumar. Anna Borg sér um að koma
könnuninni af stað.
Rætt var um að vera með átaksvikur í samgöngunotkun þ.e. með
hvetjandi spjöldum um að hvíla bílinn og ganga eða hjóla.
Rætt var um að vera vakandi yfir fréttum um mengun, klippa þær út og
hengja upp á áberandi stöðum í leikskólanum.
Ágústa talaði um að sér fyndist hvimleitt þegar foreldrar væru að skilja
bílana sína eftir í gangi fyrir utan leikskólann. Sumum finnst kannski
ekkert mál að skilja bílinn eftir í gangi í fimm mínútur en þegar margir
bíleigendur gera slíkt hið sama þá eru þetta jafnvel orðnar 1 til 2
klukkustundir yfir daginn!! Útblástu sem okkar góðu nágrannar fengju yfir
sig á hverjum degi!! Vera með hvatningu til foreldra um að skilja ekki
bílinn í gangi á meðan komið er með börnin eða þau sótt.
3) Hvernig gengur vinnan með samgöngurnar?
Það gengur mjög vel á öllum deildum og flestir virkir að skrásetja og setja
myndir inn á sameiginlega svæðið. Vart hefur verið við aukinn orðaforða
hjá börnunum í tengslum við verkefnið. Má heyra orð eins og
samgöngutæki, útblástur, mengun og fl. inni á deildum.
4) Lífræna sorpið staðan á því.
Allar tunnur eru í góðum málum annað hvort bleikar og vænar eða bíða
losunar, Tunna 2 er tóm og 1 er hálf og 7 er að verða full.
5) Önnur mál.
Rætt var um metanbíla og það væri næsta skerf í verkefninu að skoða þá
og fá fróðleik um þá og samanburð við venjulega bíla, t.d. er í lagi að skilja
metanbíl eftir í gangi mengar hann?
6) Næsti umhverfisráðsfundur verður föstudaginn 3. apríl. kl: 8:10.
Katrín Guðbjartsdóttir, ritari fundarins.
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Umhverfisráðsfundur 3. apríl 2009
Mættar voru: Anna Borg, leikskólastjóri, Anna,
matreiðslumaður (eldhús), Día Björk, leiðbeinandi (Birkiból),
Unnur, leikskólakennari (Álfasteinn) Júlíana
leikskólakennari ( Lundur), Katrín, deildarstjóri (Klettaborg) og Ágústa
Sverrisdóttir fulltrúi foreldrafélagsins.
Á fundinn vantaði Huldu, deildarstjóra (Tröllagil).
1) Fundargerð síðasta fundar 6. mars 2009 lesin upp.
2) Hvernig er ástandið að safnkössunum?
Safnkassi 1: líflaus en rétt botnfylli, þarf að vekja,
Safnkassi 2: tómur má setja í hann,
Safnkassar 5, 6 og 7 eru fullir og fínir.
3) Fara yfir samgöngukönnunina og hvernig gengur verkefnið?
Könnunin var gerð að morgni 11. mars, 95% foreldra og 84% starfsmanna
tóku þátt. Um 25 % foreldra og um 50% starfsmanna komu gangandi,
nokkuð gott í ísköldu morgunsári. Ákveðið var að gera könnun líka í
eftirmiðdaginn.
Lundur; könnun hefur verið gerð á hverjum degi og eru börnin mjög
spennt að tilkynna að þau hafi komiðgangandi eða hjólandi. Þær báðu
foreldra að klippa út samgöngutæki úr blöðum með börnunum.
Álfasteinn; hefur verið að vinna í umferðinni og umferðarreglum.
Birkiból og Klettabúar; eru á góðu róli miðað við áætlun.
Ágústa talaði um að hennar sonur spyrði alltaf hver komi og sæki hann og
hvernig fara þau heim, er mjög áhugasamur um að fara á sem
umhverfisvænasta hátt heim.
4) Hvenær eigum við að setja inn næstu könnun?
Tillaga um 20 -24 apríl (dagur umhverfisins), hjóladagur 11 – 15 maí.
Ákveðið var að gera eftirmiðdagskönnun 24 apríl og aftur í fyrstu vikunni í
maí þá tvöfalda könnun bæði hvernig komstu í skólann og hvernig fórstu
heim í gær. Anna Borg og Júlíana sjá um þær.
5) Tillaga um að elstu börnin haldi utan um átaksvikur, 4 sinnum á ári, (því
hvernig við komum í leikskólann): sept/okt og apríl/maí (Júlíana með
ábyrgðina)
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Tillagan samþykkt. Átaksauglýsingar settar upp á mánudegi og teknar
niður seinnipart á föstudegi .

6) Fá Metangasbíl til að skoða / Júlíana með ábyrgðina.
Júlíana er búin að tala við Rögnu, tími verður ákveðinn eftir páska.
7) Myndir frá öllum deildum í umhverfismálum, inn á sérmöppu á
sameiginlega svæðinu fyrir Grænfánaskýrsluna.
Setja myndirnar inn á Myndir miðlægt þar er mappa sem heitir Þema 2009
Samgöngur, undir henni eru möppur merktar hverri deild. Setja þar inn
myndir úr starfinu bæði í sambandið við þemað svo og úr daglegu starfi í
tengslum við umhverfismennt. Þessar myndir verða svo notaðar í
Grænfánaskýrsluna.
8) Sjá fréttir frá Staðardagskrá
Anna Borg talaði um frétt frá Noregi umstyrk til foreldra til að nota
taubleiur, 5% af heimilissorpi eru bréfbleiur í Noregi.
Katrín ætlar að reikna út hve mikið af bleium við spörum foreldra með því
að nota taubleiur í leikskólanum. Í okkar ruslatunnu fer nánast bara
bleiur, Anna Borg ætlar að kanna hve mikið rusl fer frá öðrum leikskólum
sem hafa svipað magn af bleiubörnum.
9) Fréttir frá fundinum þann 2. apríl
Júlíana sagði frá fundinum með “Skólum á Grænni grein”
Mánabrekka – eru að gera mikið eins og við, við gætum þó tekið okkur til
fyrir myndar
• efni fyrir nýja starfsmenn,
• sáttmála upp ávegg
• náttúruhornið
• vinnan með ljós og skugga
Engidalsskóli – áhugaverðir punktar
• verkefnið með kertaafanga
• græna, rauða, gula miða kerfið hjá umhverfisráði barna
• vorboðinn valinn á hverju vori
• fræðslumyndband mánaðarins
• útieldhús sem þær eru með í farvatninu, sbr. Varmárskóli
Náttúruskóli Reykjavíkur – mjög áhugavert starf og margar upplýsingar
• Fótspor – vistfræðilegt fótspor
10) Samstarf við Engidalsskóla / samráðsfundur
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Anna Borg boðar til samráðsfundar með Engidalsskóla.
11) Leikskólakennarar til Bergen
Útikennslunámsekið í Noregi, Júlíana og Lóa Björk fara á það í byrjun júní.
Þetta námskeið er ætlað íslenskum leikskólakennurum. Fyrirlestur í
tengslum við útikennslu verður í Engidalsskóla í vor.
12) Önnur mál:
Ágústu fannst þetta námsekið og að þær væru að far frábært og benti á
að Ferðafélagið hafi verið með svipað samstarf við norskt ferðafélag með
unglinga og sagði einnig frá bók sem hún á um niðurstöður frá
Götusmiðjunni um árangur þess að fara með börnin út í náttúruna.
Næsti fundur verður 8. maí kl: 8:10
Fundi lokið kl:9:15
Katrín Guðbjartsdóttir, ritari fundarins.

Umhverfisráðsfundur 8. maí 2009
Mættar voru: Anna Borg, leikskólastjóri, Anna, matreiðslumaður
(eldhús), Unnur, leikskólakennari (Álfasteinn) Júlíana
leikskólakennari ( Lundur), Katrín, deildarstjóri (Klettaborg) og Hulda,
deildarstjóra (Tröllagil).
Á fundinn vantaði Díu Björk, leiðbeinandi (Birkiból) og Ágústu
Sverrisdóttir fulltrúi foreldrafélagsins.
1) Fundargerð síðasta fundar 3. apríl 2009 lesin upp.
2) Hvernig er ástandið að safnkössunum?
Safnkassi 1: er volgur en ekki blautur, þarf að athuga sprota,
Safnkassi 2: svolítið blautur, er í notkun,
Safnkassi 3: er tilbúinn,
Safnkassar: 4, 5, og 7 eru blautir – þarf að hræra í þeim á hverjum
degi = Katrín ber ábyrgð.
Safnkassi 6: er tilbúinn til tæmingu.
Hulda ber ábyrgð á að hræra í 1, 2, og 3.
3) Hvenær eigum við að tæma?
Tæma í vikunni 25 – 29. maí byrja á opnu kössunum.
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4) Kynna könnunina frá 24. apríl
Hjól og ganga hafa aukist frá síðustu könnun.
5) Hvenær leggjum við inn næstu könnun?
Fresta könnunni um 1 viku – eftir hjólað í vinnuna átakið. Þriðjudaginn 19.
maí.
6) Námskeið í útikennslu í Noregi – styrkt af Fræðsluráði.
Tveir leikskólakennarar af Lundi eru á leið til Noregs á námskeið í
útikennslu, fengu styrk frá Fræðsluráði og Félagi Leikskólakennara.
7) Samgönguþema lýkur formlega 15. maí – verið að byrja á lokaverkefni.
Samgönguvinnan lýkur í dag. Hafnarverkefnið byrjar í næstu viku.
8) Grænfánaskýrslan verður unnin í næstu viku og lokið fyrir 22. maí, Anna
Borg ber ábyrgð á henni.
Anna er byrjuð að vinna í henni.
9) Vinnufundur umhverfisráðs 14. maí og tillaga gerð að dagskrá
Grænfánaafhendingar. Hlutverk foreldra. Hún borinn upp við
deildarstjóra og auglýst í vikunni á eftir.
Fundurinn verður færður til 19. maí. Kl: 12:00.
10) Önnur mál:
Bleiur útreikningar og pælingar á næsta fundi.
Næsti fundur verður 19. maí kl: 12:00
Fundi lokið kl:9:00
Katrín Guðbjartsdóttir, ritari fundarins.
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Umhverfisráðsfundur barna 19. febrúar 2009
Þetta er fyrsti fundur ráðsins og að þessu sinni voru það Náttúrubörn
(Lóu- og Júlíönu-hópur) sem sátu fundinn. Ásamt börnunum voru mættar á
fundinn; Anna Borg leikskólastjóri, sem fundarstjóri og Júlíana
Vilhjálmsdóttir, leikskólakennari, sem var jafnframt ritari fundarins.
Dagskrá fundarins:
1.
2.
3.
4.
5.

Hvar er Grænfáninn?
Hvernig fáni er Grænfáninn?
Hvað þurfum við að gera til að fá Grænfánann?
Skoðum myndina á Grænfánanum. Hvað sjáið þið á myndinni?
Fjórir umhverfisráðherrar valdir til að gera athugun í leikskólanum.

Anna Borg fundarstjóri setti fundinn og setti umhverfisráðherramerkispjöld í barminn á fundarmönnum.
1. Anna Borg spurði börnin hvort þau vissu hvar Grænfáninn sem
leikskólinn ætti væri. Börnin voru með það á hreinu og sögðu að hann væri
uppi í lóð. Þau bættu við að núna væri fáninn ekki þar því fánastöngin hafi
brotnað í vondu veðri í vetur. Rætt var um að Grænfáninn okkar væri
orðinn slitinn og því þyrftum við að fá nýjan fána.
2-3. Anna spurði börnin að því hvernig fáni Grænfáninn væri og hvað
þyrfti að gera til að fá hann. Ýmsar hugmyndir komu fram hjá börnunum.
Þau töluðu til dæmis um að við fengjum Grænfánann vegna þess að við
værum dugleg að vinna verkefni og einnig kom fram að við værum með
hann vegna þess að við færum vel með umhverfið, flokkuðum rusl og þess
háttar. Rætt var um að þegar fólk væri duglegt að flokka ruslið þá væri
hægt að nota það aftur. Það væri til dæmis hægt að nota áldollur aftur og
búa til lyklakippur og skápahöldur úr þeim. Einnig væri hægt að búa til
flíspeysur úr plastflöskum og klósettpappír úr dagblöðum. Anna Borg bað
börnin að rétta upp hendi ef það væri flokkað á heimilum þeirra og það
voru nokkur börn sem sögðu frá því hvernig flokkun væri háttað heima hjá
þeim.
Á næsta umhverfisráðsfundi ætlum við að ræða meira um hvernig við
flokkum heima.

Leikskólinn Norðurberg

24

17.9.2009

4. Anna Borg bað börnin um að skoða Grænfánann og segja sér hvað þau
sæju á honum. Börnin sögðust sjá klukku, umhverfið, hús og pláhnetuna
(jörðina). Anna spurði þau þá hvað þau sæju inni í hringnum (jörðinni) og þá
sögðust þau sjá bók, blóm, tré, mann og gras. Anna útskýrði síðan fyrir
þeim merkið og hvað það táknaði.
5. Júlíana útskýrði fyrir börnunum að það væri hægt að hugsa vel um
umhverfið á annan hátt en með því að flokka rusl. Það væri líka hægt að
gera það með því spara rafmagn og heitt vatn. Júlíana sagði börnunum að á
þessum fundi yrðu valdir fjórir umhverfisráðherrar sem ættu 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 ættu að fá viðurkenningar fyrir það.
Í þetta skiptið voru Fúsi, Sara Rut, Jón Arnar og Hildur Eva
umhverfisráðherrar. Þau fóru því og skoðuðu hvernig málum væri háttað á
deildunum. Þær deildir sem fengu viðurkenningar í þetta skiptið voru:
Tröllagil, Álfasteinn, Birkiból, eldhúsið og Klettaborg. Lundur og Einbúi
þurfa hinsvegar að standa sig betur. Á Lundi voru ofnarnir allt of hátt
stilltir og inni í Einbúa hjá henni Önnu Borg var ekki slökkt á tölvunni og
hún var líka með ofninn of hátt stilltan.
Fundi umhverfisráðs barna var slitið klukkan 11:00.
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Umhverfisráðsfundur barna 26. febrúar 2009
Þetta er annar fundur ráðsins og að þessu sinni voru það Skógarbörn
(Fríðu- og Ragnheiðar/Dæju-hópur) sem sátu fundinn. Ásamt börnunum
voru mættar á fundinn; Anna Borg, leikskólastjóri, Dæja og Henný,
leiðbeinendur, og Fríða, grunnskólakennari, sem var jafnframt ritari
fundarins.
Dagskrá fundarins:
6. Hvar er Grænfáninn?
7. Hvernig fáni er Grænfáninn?
8. Hvað þurfum við að gera til að fá Grænfánann?
9. Skoðum myndina á Grænfánanum. Hvað sjáið þið á myndinni?
10. Fjórir umhverfisráðherrar valdir til að gera athugun í leikskólanum.

Anna Borg setti fundinn og fræddi börnin um Umhverfisráð barna og hvað
gert sé á fundum ráðsins. Allir fengu merki ráðsins og síðan kynnti Anna
dagskrána.
1. Anna spurði börnin hvar Grænfáninn væri. Börnin bentu á gamla fánann
sem hafði verið hengdur á vegginn og flest vissu að nýjasti fáninn hangir
úti á lóð, við hólinn.
2-3. Börnin voru spurð að því hvernig fáni Grænfáninn væri og hvað þyrfti
að gera til að fá hann. Nokkrar hugmyndir komu fram og loks sú að hann
væri umhverfisfáni. Börnin töldu að til þess að fá fánann þyrfti að flokka
rusl, sópa, safna flöskum og dósum, flokka í Svanga Manga, setja járn og ál
saman, setja plastið og blöðin sér o.s.frv. Nokkrir vissu hvað hægt er að
gera við það sem við hendum, þ.e. að hægt sé að búa til ýmislegt úr því. Til
dæmis sé hægt að búa til flíspeysur úr plastflöskum, nýja kassa úr pappa
og moltu úr lífrænu sorpi.
4. Anna Borg bað börnin um að skoða Grænfánann og segja sér hvað þau
sæju á honum. Fjölmargar skýringar komu fram hjá börnunum. Anna
útskýrði síðan myndina á Grænfánanum.
5. Anna sagði börnunum að á þessum fundi yrðu valdir fjórir
umhverfisráðherrar sem ættu að ganga um leikskólann og athuga hvort
deildirnar færu sparlega með rafmagn og hefðu slökkt í mannlausum
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rýmum. Hvort ofnarnir á deildunum væru rétt stilltir og hvort deildirnar
flokkuðu ruslið rétt. Þær deildir sem sinntu þessum atriðum vel ættu að fá
viðurkenningar fyrir það.
Í þetta skiptið voru Almar Hannes, Helga, Einar Ernir og Birna Kristín
umhverfisráðherrar. Þau fóru því ásamt Henný og Önnu Borg og skoðuðu
hvernig málum væri háttað á deildunum. Þær deildir sem fengu
viðurkenningar í þetta skiptið voru: Einbúi, Tröllagil, Álfasteinn, Birkiból,
eldhúsið og Klettaborg. Lundur þarf hinsvegar að standa sig betur. Á Lundi
voru ljósin kveikt.
Fundi var slitið klukkan 11:00.

Umhverfisráðsfundur barna 19. mars 2009

Þetta er þriðji fundur ráðsins og að þessu sinni voru það Náttúrubörn
(Júlíönu og Lóu hópur) sem sátu fundinn. Ásamt börnunum voru mættar
á fundinn; Anna Borg, leikskólastjóri, Henný, leiðbeinandi og Júlíana
leikskólakennari sem var jafnframt ritari fundarins.
Dagskrá fundar:
1.
2.
3.
4.
5.

Fara yfir síðasta fund
Hvað er mengun? Bera saman hvað mengar meira, bíll eða hjól?
Hvort er betra fyrir loftið að fara í bíl eða strætó?
Hvað annað mengar umhverfi okkar?
Fara í gegnum flokkunarkassana, hvað verður um það sem við
flokkum?
6. Fjórir umhverfisráðherrar valdir til að gera athugun í leikskólanum.
1. Anna Borg setti fundinn og rifjaði upp síðasta fund sem var í febrúar.
2. Fundarmenn ræddu um mengun. Börnin voru spurð að því hvort þau vissu
hvað mengun væri og töluðu þau til dæmis um að mengun væri reykur úr
bílum, strompum, mótorhjólum og bátum. Anna spurði börnin hvort mengaði
meira bíll eða strætó og kom fram hjá börnunum að betra væri að margir
færu saman í strætó heldur en ef allir kæmu á sínum bíl. Þá kæmi minni
mengun, einn strætó mengaði minna en margir bílar. Talað var um að ef
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allir fundarmenn kæmu á sínum bíl þá þyrftu þeir að koma á sextán bílum.
Þeir gætu hinsvegar allir komist í einn strætó sem væri betra fyrir
umhverfið.
3. Anna spurði börnin hvort hjól eða bíll mengaði meira og börnin svöruðu
að bíll mengaði meira, það kæmi engin mengun úr hjóli. Rætt var um að
orkan sem bílar þyrftu til að komast áfram væri bensín og þegar bíllinn
brenndi bensíni þá myndaðist mengun. Til þess að hjól kæmist áfram þyrfti
aftur á móti bara orku úr fótunum og þeir menguðu ekki neitt.
4. Börnin voru spurð hvort þau vissu um eitthvað fleira sem gæti mengað
umhverfið en samgöngutæki og fram kom hjá þeim að rusl og olía mengaði
umhverfið.
5. Börnin voru spurð hvort þau vissu hvað hægt væri að gera til þess að
minnka mengun. Þau töluðu um að það væri hægt með því að ganga, taka
strætó, hjóla, gróðursetja tré, ganga vel um umhverfið, taka upp rusl og
flokka það. Talað var um að þegar ruslið væri flokkað þá væri hægt að
nota það aftur og búa til nýja hluti úr því. Þegar ruslið væri aftur á móti
allt sett í sama pokann þá þyrfti að grafa það í jörðina og það mengaði
umhverfið. Að lokum var sturtað úr ruslapoka á gólfið og börnin fengin til
að flokka það sem þar var. Flokkunin gekk mjög vel hjá börnunum og voru
þau ekki í nokkrum vandræðum með það.
6. Fjórir umhverfisráðherrar voru valdir og að þessu sinni voru það Katrín
Tekla, Ellen Andrea, Ylfa Þórhildur og Nói sem gengu á milli deilda til þess
að veita viðurkenningar. Börnunum til mikillar gleði fengu allar deildir
leikskólans viðurkenningar í þetta skiptið.
Fundi slitið kl. 11:00.
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Umhverfisráðsfundur barna 26. mars 2009

Þetta er fjórði fundur ráðsins og að þessu sinni voru það Skógarbörn
(Fríðu og Ragnheiðar/Dæju hópur) sem sátu fundinn. Ásamt börnunum
voru mættar
á fundinn; Anna Borg, leikskólastjóri, Ragnheiður leikskólakennari og Fríða
grunnskólakennari sem var jafnframt ritari fundarins.
Dagskrá fundar:
7. Fara yfir síðasta fund
8. Hvað er mengun? Bera saman hvað mengar meira, bíll eða hjól?
9. Hvort er betra fyrir loftið að fara í bíl eða strætó?
10. Hvað annað mengar umhverfi okkar?
11. Fara í gegnum flokkunarkassana, hvað verður um það sem við
flokkum?
12. Þrír umhverfisráðherrar valdir til að gera athugun í leikskólanum.
1. Anna Borg setti fundinn og rifjaði upp síðasta fund sem var í febrúar.
2. Börnin voru spurð að því hvað mengun væri og komu börnin með mörg
svör við því. Þau sögðu til dæmis að reykur úr bílum, flugvélum og
verksmiðjum mengaði og einnig alls konar drasl sem væri stundum á
götunni, plast, gler, járn og þess háttar. Þau töluðu um að þetta drasl
þyrfti að flokka.
3. Fundarmenn ræddu um að betra væri að fara með strætó í stað
einkabíla, því fleiri kæmust í einn strætó og þá yrði minni mengun.
4. Börnin voru spurð hvort þau vissu um eitthvað fleira sem mengaði
umhverfið en samgöngutæki. Fram kom fram hjá þeim að stundum færi
olía út í sjó og þá gætu fuglar fengið hana í fjaðrirnar. Það væri ekki gott
því þá gætu þeir ekki flogið. Ef það gerðist þá þyrfti fólkið að reyna að
þrífa þá.
5. Anna tók fullt af rusli úr endurvinnslukössunum og setti á gólfið í hrúgu
og leist fundarmönnum nú ekki á sóðaskapinn í henni. Allir fengu að flokka
og setja ruslið í réttu kassana. Glerbrotin vöktu spurningar hjá börnunum
og sagði Anna börnunum að enn væri ekki hægt að endurnýta þau. Þau
væru hinsvegar notuð í landfyllingu á landinu okkar ásamt grjóti. Þegar
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búið var að flokka skoðuðu fundarmenn mynd þar sem sýnt var hvernig
hægt er að búa til pappír úr trjám.
6. Þrír umhverfisráðherrar voru valdir og að þessu sinni voru það Halldór,
Bjarney Linda og Lucia sem gengu á milli deilda til þess að veita
viðurkenningar. Börnunum til mikillar gleði fengu allar deildir leikskólans
viðurkenningar í þetta skiptið.
Áður en fundi var slitið fengu fundarmenn sér vatnssopa, enda voru allir
búnir að vera svo duglegir að taka þátt í umræðunum.
Fundi slitið kl. 11:00.
Fríða Ragnarsdóttir
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Vinnuáætlanir deilda:
Þema – Samgöngur
Klettaborg og Birkiból
Yngstu börnin!!
Við ætlum að vinna okkar verkefni myndrænt með börnunum. Við
ljósrituðum umferðarsögur, settum á spjald og plöstuðum. Þessar sögur
ætlum við að segja börnunum í samverustundum.
Við ætlum að fara í gönguferðir hér um næsta nágrenni og kynna fyrir
þeim götuna sem bílarnir keyra á og gangstéttina sem fólkið gengur á.
Við ætlum að kynna fyrir þeim bíla, strætó og hjól og fjalla um mengun og
útblástur. Þetta gerum við með því að fara upp á bílaplan og sína þeim bíla
og útblástur. Við ætlum að fara með börnin í strætóferð til að kynna fyrir
þeim þann ferðamáta. Við förum í gönguferðir og athugum hvort við sjáum
einhverja á hjóli. Katrín sýnir þeim sitt hjól. Við sýnum þeim jafnframt
skemmtilegar myndir af þessum faratækjum.
Við ætlum að gera súlurit og sjá hvernig börnin koma í leikskólann, þ.e hve
mörg koma á bíl, gangandi, hjólandi eða í strætó.
Við ætlum okkur 2 vikur í hvert atriði en þau eru:
Gatan,
Bílar.
Strætó
Mengun
Ganga
Hjól
Vinnuáætlun:
2. til 13. feb. = gatan
16. til 27. feb. = bílar
2. til 13. mars = strætó
16. til 27 mars = mengun
30. til 24. apríl = ganga ( tökum hlé kringum páskana)
27 til 8. maí = hjól
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Þema - Samgöngur og loftmengun.
Tröllagil

Við á Tröllagili ætlum að byrja á því að vera með umræður um samgöngur
og í samverustundum. Við ætlum að nota fyrstu tvær vikurnar til þess að
læra hvað hugtakið samgöngur þýðir. Svo smá saman ætlum við að víkka
umræðuefnið og ræða um loftmengun í tengslum við samgöngur. Eru til
góðir eða slæmir samgöngumátar, er betra að ganga, hjóla, nota strætó
eða einkabíl.
Við ætlum að gera vikulegar kannanir á því hvernig við komum í
leikskólann og setja upp í súluriti sem er sýnilegt börnum og foreldrum.
Við ætlum að gera okkur ferð í Samkaup þar sem börnin kanna hvaða
samgönguleiðir fólk notar þegar það fer í búðina, skrá niður á þar til gerð
blöð hvernig fólk kemur og teljum svo saman hversu margir koma á bíl,
hversu margir koma gangandi o.s.f.
Svo ætlum við að fara á bókasafnið og ná okkur í bækur sem fjalla
um efnið. Það verður farið í strætóferðir og göngutúra, nánasta umhverfið
skoðað með tilliti til hverskonar samgöngutæki við erum að sjá í nágrenni
okkar. Við ætlum að skoða útblástur úr bílum og fá að skoða
umhverfisvænu bílana sem bæjarstarfsmenn aka á. Við ælum að teikna og
mála samgöngutæki, einnig eru hugmyndir um að gera líkan af götu eða
litlum bæ með bílum, hjól, bátum og fólki. Þá hafa verið uppi hugmyndir um
hvort hægt sé að búa til kassabíl. Svo ætlum við að sjálfsögðu að syngja
og dansa.

Þema – samgöngur
Álfasteinn

Við á Álfasteini ætlum að nota samverustundir á morgnanna og hópastarf
til að vinna að Grænfánaverkefninu með fræðslu og umræðu. Við ætlum
að setja upp myndrænt hvernig við komum í leikskólann á morgnanna. Við
ætlum að ræða um þeirra hugmyndir um samgöngur og mengun, kanna
þær í byrjun og lok verkefnisins, hefur eitthvað breyst? Einnig:
- hvernig komum við í leikskólann
- mismunandi ferðamáti
- samgöngur og helstu samgöngutæki
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-

hvað er mengun og hvað mengar?
hvað getum við gert til að minnka mengun?
ræða um umferðarreglur og hvers þurfum við að gæta í gönguferðum?

Við ætlum að auka hópastarf úti og fara 2x í viku út og vera 1x í viku
inni.
Við ætlum að nýta gönguferðirnar á ýmsan hátt t.d. velta fyrir okkur:
- hvað erum við að sjá ?
- hljóð í umhverfinu
- útblástur bílanna
- telja hvað eru margir bílar
- hvað hittum við marga á leiðinni
- loft eftir veðri / magn mengunar
- er mengun í fjörunni?
Við skiptum verkefnunum sem við ætlum að taka fyrir niður á vikur.
1. vikan.
Grænfáninn og fyrir hvað hann stendur
2.- 4. vikan
Samgöngur og helstu samgöngutæki
5. - 6. vikan
Mengun
7. - 9. vikan
Umferðarfræðsla
10. - 13. vikan
Mengun
14. vikan
Hjólareglur í umferðinni

Vikan 2. - 6. febrúar
Markmið:
Kynna grænfánann fyrir börnunum
Leiðir:
Hvað er grænfáninn, fyrir hvað stendur hann, hvað þurfum við að gera til
að fá grænfánann, skoða grænfánann.
Föndur:
Klára vetrarmyndina
Vikan 9. - 13. febrúar
Vikan 16. - 20. febrúar (Tónlistarvika) og
Vikan 23. - 27. febrúar
Markmið:
Að börnin viti hvað samgöngur eru og helstu samgöngutækin.
Leiðir:
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Þeirra hugmyndir um orðið samgöngur/samgöngutæki. Ræða um
samgöngur og samgöngutæki. Hvernig komumst við milli staða t.d. út í búð,
til afa og ömmu, í heimsókn til vina okkar, til útlanda, í leikskólann?
Skoða í gönguferðum mismunandi bíla, strætó, fljúgandi flugvélar, hjól
o.s.frv.
Föndur:
Bolluvendi og búa til samgöngutæki úr verðlausu efni.
Vikan 2. - 6. mars
Markmið:
Skoða mengun, hvað er nú það?
Leiðir:
Þeirra hugmyndir um mengun, ræða um mengun, hvað er mengun, hvað
mengar.
Skoða útblástur úr bílum.
Föndur:
Teikna mynd um mengun/þar sem tæki mengar/mengun, engin mengun.
Vikan 9. - 13. mars
Markmið:
Skoða mengun, hvað er nú það?
Leiðir:
Ræða um hvað við getum gert til að minnka mengun. Hvernig komum við í
leikskólann, í bíl, í strætó, hjólandi, gangandi?
Skoða í gönguferðum, eru margir í strætó, eru margir í hverjum bíl?
Föndur: Skoða kort og sjá gönguleiðina sína í leikskólann.

Vikan 16. - 20. mars
Markmið:
Hvaða svæði eru fyrir okkur til að ganga á.
Leiðir: Skoða ólík svæði, t.d. eru svæði sem eru bara fyrir bíla, bara
fyrir fólk, til hvers eru götur, gangstéttir, gangbrautir o.s.frv.
Föndur: Gera umferðarverkefni um götur/gangstéttir/gangbrautir.
Vikan 23. - 27. mars
Markmið:
Kynna umferðarmerki.
Leiðir:
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Tala um umferðarmerki, til hvers þurfum við umferðarmerki og
umferðarreglur.
Föndur: Umferðarverkefni.
Vikan 30. mars - 3. apríl
Markmið:
Æfa okkur í umferðarreglunum.
Leiðir:
Fara í gönguferð þar sem við þurfum að fara yfir götu, nota umferðarljós
o.s.frv.
Föndur: Eitthvert ótrúlega skemmtilegt páskaföndur, t.d. páskaungi úr
leir.
Vikan 6. - 10. apríl
Markmið:
Skoða mengun, hvað er nú það?
Leiðir:
Halda áfram að skoða nánasta umhverfi í gönguferðum, hvernig er
andrúmsloftið, t.d. eftir veðri.
Föndur:
Eitthvert ótrúlega skemmtilegt páskaföndur, t.d. páskaungi úr leir.
Vikan 13. - 17. apríl
Markmið:
Skoða mengun, hvað er nú það?
Leiðir:
Halda áfram að skoða nánasta umhverfi í gönguferðum.
Föndur: Finnið þið nú upp á einhverju skemmtilegu.

Vikan 20. - 24. apríl
Markmið:
Skoða mengun, hvað er nú það?
Leiðir: Fjöruferð, skoða fjöruna, er mengun þar?
Föndur: ? hvort við vinnum eitthvað úr því sem við finnum í fjörunni t.d.
gerum “göngugarpa” úr fjörusteinum.
Vikan 27. - 1. maí
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Markmið:
Skoða mengun, hvað er nú það?
Leiðir:
Skoða nánasta umhverfi/leiðina í leikskólann til að geta unnið hana í
lágmynd.
Föndur:
Lágmynd, nánasta umhverfi/ég á leið í leikskólann.

Vikan 4. - 8. maí
Markmið:
Skoða mengun, hvað er nú það?
Leiðir:
Hverjar eru þeirra hugmyndir um mengun, hefur eitthvað breyst, þekking
aukist?
Föndur:
Lágmynd, nánasta umhverfi/ég á leið í leikskólann.

Vikan 11. – 15. maí (Hjóladagur)
Markmið:
Hjólareglur í umferðinni.
Leiðir:
Tala um umferðarreglur, hjólareglur. Æfa okkur í umferðarreglunum á
hjóladeginum.
Föndur:
Lágmynd, nánasta umhverfi/ég á leið í leikskólann.

Hugmyndir að bókum:
Barbapapa
Raunamæddur risi
Rauða blaðran
Græna handbókin

Númi og höfuðin sjö
Hjálparsveit Jakobs og Jóakims
Skemmtilegar tilraunir – loft
Mókollur

Söngur og hreyfileikir fyrir grænfánaverkefnið
1. Afi minn fór á honum rauð
2. Alli, Palli og Erlingur
3. Allir hafa eitthvað til að ganga á

Leikskólinn Norðurberg

36

17.9.2009

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Á sprengisandi
Babú babú
Bátasmiðurin
Bíladansinn
Bjössi á mjólkurbílnum
Druslulagið
Ef gangan er erfið
Ég nestispoka á baki ber
Foli foli fótalipri
Hafið bláa hafið
Hesturinn minn
Hjólinn á strætó
Hættu að eyðileggja Ísland
Keyrum yfir Ísland
Kvöldsigling
Mikki frændi (búa til myndir)
Mótorhjóla Mæja
Pabbi mamma og börnin
Riddari götunnar
Ríðum heim til hóla
Stolt sigli fleygið mitt
Stopp stopp á stoppustöð
Stóra brúin fer upp og niður
Stætólagið
Subbulag Hattur og Fattur
Um landið bruna bifreiðar
Umferðarvísur
Upp á grænum grænum
Vér göngum svo
Þrjú hjól undir bílnum

•
•

Gera hljóð sem tengist samgöngum
Göngutaktur ofl sambandi við takt
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Dæmi um verkefnavinnu frá öllum deildum:

Deild: Álfasteinn.
Vikurnar: 2. - 6. febrúar og 9. - 13. febrúar.
Markmið: að kynna Grænfánann og samgöngutæki fyrir börnunum.
Hvað var gert: við skoðuðum Grænfánann og töluðum um af hverju við
höfum hann og hvað við þurfum að gera til að fá hann.
Þeirra hugmyndir: búa til mold, hræra, setja mat í Svanga Manga, gera
pappír, skola fernur.
Við ræddum um samgöngur og samgöngutæki. Veltum fyrir okkur orðinu
samgöngutæki, hvað eru samgöngutæki?
Þeirra hugmyndir: tæki, útvarp, hundur, takkar, lyftur en flest voru á því
að það væri tæki og takkar.
Við skoðuðum bækur með hinum ýmsu samgöngutækjum, t.d. Kalli og Kata í
langferð, Á leið í leikskólann, Tæki, Eyjan hans Barbapaba, Barbapaba fer í
langferð og veltum fyrir okkur hvernig Barbapaba kemst á milli staða.
Síðan skoðuðum við aftur orðið samgöngutæki.
Þeirra hugmyndir: þyrla, flugvél, sleði, bátur, skip, fætur, bíll, snjóþota og
strætó.
Við sungum lög sem tengjast samgöngum t.d. Hjólin á strætó, Stóra brúin.
Búálfar og Blómálfar fóru í gönguferð með það verkefni að finna
samgöngutæki. Við fundum bíla, hjól og fætur.
Námssvið sem komið var inn á: málrækt, menning og samfélag, tónlist
Hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara: börnin eru mjög
móttækileg fyrir fræðslu og umræðum.
Við ætluðum að vera tilbúnar með lista þar sem börnin merkja við hvernig
þau koma á morgnanna (gangandi, hjólandi, keyrandi, í strætó) en það
verður ekki tilbúið fyrr en í næstu viku.
Einnig hafa frost og veikindi sett strik í reikninginn með fjölda
gönguferða.
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Búálfar og Blómálfar fóru í gönguferð með það verkefni að finna
samgöngutæki.

Búálfar og Blómálfar á leið í gönguferð

Við fundum samgöngutækið hjól

Við fundum samgöngutækið fætur

Leikskólinn Norðurberg

Við fundum samgöngutækið bíll

39

17.9.2009

Samgöngur
Deild: Birkiból
Vikan: 23. – 27. febrúar
Markmið:
Kenna börnunum að vera úti í umferðinni og hvar við förum yfir
götuna. Kynna fyrir þeim strætó.
Hvað var gert:
Þessa viku lásum við saman bækur með ferðasögum og um ýmsar
tegundir bíla þar á meðal “Buna brunabíll” ásamt því að syngja
lög um samgöngur. Einn daginn fórum við líka í strætóferð.
Hvað lærðum við:
Hvar við eigum að fara yfir götuna, hvað ber að varast og
hvernig við förum og högum okkur í strætó.
Myndir:
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Samgöngur
Deild:

Klettaborg
Vikan:

2. - 13. mars
Markmið:
Strætó – að börnin læri að strætó er líka bíll og hvernig við pössum okkur
á þeim. Fara í strætóferð.
Hvað var gert:
Í samverustundum lásum spjaldsögurnar: Mókollur, Í snjónum, bækurnar:

Úti á götu, Fín farartæki, Ari og Erla fara í gönguferð, Buna brunabíll,
Tommi keppir og Lesum saman fimmtán ferðasögur. Einnig skoðuðum við
spjöldin með myndum af bílum og strætónum. Sungum “Hjólin á Strætó”
og “Um landið bruna bifreiðar”. Við ræddum um strætó og bíla og hvernig
við pössum okkur á þeim, við eigum að sitja í bílstólum þegar við erum í
bílnum, en í strætó getum við ekki verið í bílstólum.
Við fórum líka í göngutúr að skoða bílana, við fórum í fernuferð útí
Samkaup og sáum á leiðinni sáum við og skoðuðum gangbrautarmerki en við
megum fara yfir götuna þar sem svona merki eru, einnig sáum við strætó
og strætóstopppustöð og síðan hann krumma uppi í staur.
Námssvið sem komið var inn á:
Málrækt, hreyfing, menning og samfélag.
Hvað gekk vel og hvað hefði mátt betur fara:
Þetta gekk mjög vel, börnin eru orðin mjög meðvituð um hvar við eigum að
vera og hvar bílarnir eiga að vera. Við náðum ekki að fara í strætóferð en
förum hana á næstu vikum.
Myndir:
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Samgöngur
Deild: Lundur
Vikurnar: 2. – 6. mars og 9. – 13. mars 2009
Markmið: Að halda áfram að fylgjast með því hvernig börnin koma í leikskólann og vinna
með hugtakið „mengun”. Í þessum vikum ætluðum við að biðja börnin um teikna tvískipta
mynd, þar sem þeirra hugmyndir af menguðu og ómenguðu umhverfi komu fram. Þessar
vikur ætluðum við jafnframt að halda áfram að ræða við börnin um samgöngutæki og
mengun í ferðum sem farið var í.
Hvað var gert:
Athugun á notkun samgöngutækja
Á hverjum degi þessar tvær vikur athuguðum við hvernig börnin komu í leikskólann. Við
ákváðum jafnframt að fylgjast með hvernig starfsmenn Lundar kæmu í leikskólann.
Vikuna 2. – 6. mars komu 37 eða 30,3% gangandi og 85 eða 69,7% á bíl. Þessa viku var
skipulagsdagur á mánudegi og því var engin könnun gerð þá. Vikuna 9. – 13. mars komu 37
eða 25% gangandi og 111 eða 75% á bíl. Þessar tvær vikur var snjór og frekar kalt í
veðri.
Þemavinnan fléttuð inn í vettvangsferðir
Þessar tvær vikur var farið í skógarferðir með börnin og í þeim ferðum voru tækifæri
sem gáfust nýtt til þess að fjalla um samgöngutæki og mengun. Þegar við vorum á
ferðinni þá fylgdumst við með reyknum sem kom úr bílunum og einnig fylgdumst við með
fjölda bíla. Í skóginum ræddum við um hvort væri meiri mengun þar eða inni í bænum og
voru börnin sammála um að minni mengun væri í skóginum. Ein stúlkan sagði að það væri
út af því að í skóginum væri svo mikið af trjám og lítið af bílum ☺
Þemavinna í samverustundum
Þemavinnan var fléttuð inn í samverustundir á ýmsan hátt. Við lásum bækur og spjölluðum
svo saman eftir lesturinn og tengdum það sem
gerðist í þeim samgöngum. Við hlustuðum á
tónlist af disk sem var sérstaklega útbúin fyrir
þetta verkefni og inniheldur hann fjöldamörg lög
þar sem ýmis samgöngutæki koma fyrir. Farið
var í leik með börnunum þar sem þau breyttust í
bílaþvottastöð sem ýmis samgöngutæki fóru í
gegnum. Börnin mynduðu tvöfalda röð og stóðu
hvert á móti öðru. Eitt barn breyttist svo í
samgöngutæki (bíl, mótorhjól o.fl.) og börnin
Bílaþvottastöðin
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sem stóðu í röðunum burstuðu af því skítinn þegar það gekk í gegnum þvottastöðina ☺
Hópastarf
Í hópastarfi þessar vikur var fjallað um mengun við börnin. Börnin teiknuðu síðan
tvískipta mynd. Á annan helming blaðsins teiknuðu þau mengað umhverfi og á hinn
helminginn teiknuðu þau ómengað umhverfi.

Námssvið sem komið var inn á í Grænfánaverkefninu þessa vikuna voru: Málrækt,
myndsköpun, tónlist, hreyfing, náttúra og umhverfi og menning og samfélag.
Hvað gekk vel og hvað hefði mátt betur fara: Verkefnavinnan þessar vikur gekk mjög
vel. Börnin voru mjög áhugasöm og við náðum settum markmiðum.
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Samgöngur
Deild: Tröllagil
Vikan: 16. - 20. febrúar (Tónlistarvika)
Markmið: Umræður um samgöngur og lærum um hugtakið mengun
Leiðir: Að skoða útblástur úr bíl, ræða og teikna mengunina. Gera
samgöngukönnunina. Spilum hljóðspil og syngja.
Námssvið sem komið var inn á: Myndsköpun, málrækt og tónlist.
Hvað var gert: Við gerðum okkar vikulegu könnun á því hvernig börnin
koma í leikskólann. Þá fórum við í Samkaup og gerðum könnun á því hvernig
fólk kemur og fer í búðina. Svo sungum við og lásum
Hvað gekk vel og hvað hefði mátt betur fara: Því miður komumst við
ekki í að skoða útblástur úr bíl vegna tímaskorts né að spila hljóðspil. Þar
sem það var tónlistarvika var sungið mikið um samgöngur. Kannanir gengu
vel, reyndust flest börnin koma á einkabílum með foreldrum sínum í
leikskólann. Eins reyndist fólk helst fara á bílum til og frá Samkaup. Svo
var að sjálfsögðu lesið.
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Hvernig komum við í leikskólann?
Könnun á meðal foreldra og starfsmanna, gerð að
morgni dags 11. mars 2009 í góðu vetrarveðri.
Þátttaka í könnuninni var góð, 95% foreldra tóku þátt og 84%
starfsmanna.
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Hvernig komum við í leikskólann?
Könnun á meðal foreldra og starfsmanna, gerð að
morgni dags 24. apríl 2009.
Þátttaka í könnuninni var góð, 96% foreldra tóku þátt og 74%
starfsmanna. En þess ber að geta að 5 starfsmenn voru fjarverandi
þennan dag.
Hvernig komum við í leikskólann 24. apríl 2009
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