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Inngangur 
Leikskólinn Barnaból er lítill skóli sem hefur alltaf lagt mikla áherslu á útivist og að kenna 

börnum að njóta náttúrunnar. Það var mat okkar vor 2012 að næsta eðlilega skref fyrir 

skólann væri að gerast skóli á grænni grein. Þar fengum við fínan ramma til að vinna enn 

betur að umhverfismálum og nýta náttúruna enn betur og markvissar í leik og kennslu. Þetta 

hefur tekist og börnin eru stolt af Grænfánanum og eru orðin mun meðvitaðri um umhverfið 

og hvernig við göngum um náttúruna.  

Kynning á leikskólanum 
Leikskólinn Barnaból hóf starfsemi 10. október 1983. Leikskólinn er tveggja deilda í tveimur 

húsum, yngri deildin í gamla húsinu og sú eldri í bráðabirgða húsnæði. Leikskólalóðin okkar 

er mjög stór og því geta öll börnin farið út tvisvar á dag. Leikvöllurinn okkar er einnig mjög 

sérstakur og krefjandi. Hann er búinn til úr rekavið sem rak í fjörur á Langanesi. Foreldrar og 

leikskóli tóku sig saman og útbjuggu þennan flotta leikvöll í sjálfboðavinnu. Leikskólinn okkar 

er að mörgu leyti sérstæður þar sem við höfum ósnortna náttúruna í bakgarðinum ef svo má 

segja. Fjaran er nokkurra mínútna gangur og ekki þarf að fara langt til að komst t.d. í 

berjamó, kjarr, læk og svo mætti lengi telja. Nú stendur til að byggja nýtt leikskólahúsnæði 

og mun umhverfisstefna okkar hafa áhrif á hönnun þess húsnæðis. Samtals vinna 10 

starfsmenn í rúmlega 8 stöðugildum. Við tökum inn 18 mánaða og undanfarin tvö ár hafa 

verið 35-37 nemendur við skólann. 

Umhverfisnefnd 
Nýtt fólk kom inn í umhverfisnefnd í janúar 2014 

Nefndina skipa: 

Magdalena Zawodna - verkefnisstjóri 

Sigríður Jónsdóttir - fulltrúi kennara 

Hilma Steinarsdóttir  - fulltrúi foreldra 

Sigríður Klara – fulltrúi foreldra 

Halldóra Friðbergsdóttir - fulltrúi stjórnenda 

Harpa Jóhannesdóttir – ræstitæknir 

Fulltrúar nemenda í nefndinni 2013-2014 voru Atli Berg, Jón Bjarni og Jóhannes Líndal.  

Fulltrúar nemenda í nefndinni 2014-2015 voru  Ari Snær, Hólmfríður Katrín, Kristín Svala,  

Tinna Marlis, Ása Margrét, Emma Matthildur, Petra Dögg og Þórhallur Sölvi.  

Þar sem okkur fannst fundirnir vera orðnir of fjölmennir með alla átta krakkana með var 

ákveðið að skipta þeim niður og funda svo sér með krökkunum. Þannig þurftu þeir sem 

mættu á fundinn að kynna fyrir hinum hvað var rætt og ákveðið að gera.  

Mikill áhugi af hálfu foreldra ánægjulegur og ákváðum við því að hafa tvo fulltrúa foreldra í 

stað eins.  
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Stöðumat 
Staðan var metin með því að fylla út gátlistana. Hluta af listunum fylltu elstu börnin út ásamt 

Sigríði. Magdalena fyllti líka út lista með yngri krökkunum og skólastjóri listann sem snéri að 

innkaupum. Vinnan fór rólega af stað eftir að við flögguðum í desember 2013 og má segja að 

vinnan hafi byrjað á fullu haust 2014.  

Staðan hjá okkur var bara ágæt og gott að renna yfir listana til að minna sig á. Eftir að hafa 

farið yfir listana í september 2014 ákváðum við að lista niður nokkur atriði og stefna að því 

að bæta úr þeim.  

Áætlun og markmið 
Ákveðið var að taka þemað átthagar og vinna markvisst með það á báðum deildum 

leikskólans. Óskað var eftir hugmyndum að verkefnum á fundi umhverfisnefndar og í 

framhaldinu settust starfsmenn beggja deilda niður og gerðu áætlun um ákveðin verkefni 

fyrir skólaárið. Sett voru fram markmið og leiðir í hverju verkefni fyrir sig.  

Einnig komu fram markmið þegar lesið var úr gátlistanum og völdum við nokkra þætti til að 

laga.  

 Fækka mjólkurfernunum sem við hendum í ruslið.  

 Hafa  umhverfisvænan klósett- og eldhúspappír. 

 Skoða að fá nýjan prentara sem er umhverfisvænni. Prentar t.d. sjálfvirt báðum 

megin á blöðin. 

 Byrja á fullum krafti aftur með umhverfisfræðing 

 Bæta kynningu út á við  

 Umhverfissáttmálinn okkar ræddur og að við þyrftum að myndskreyta hann og vinna 

með hann en nota sama sáttmálann áfram.  

Leiðir  

 Kaupa mjólkina í 10 lítra kössum 

 Kaupa  umhverfisvænan klósett- og eldhúspappír 

 Að allir krakkarnir séu að losa tunnurnar og flokka í tunnurnar úti. 

 Ákveðið er að gera tilraun með hversu langan tíma það tekur mismunandi hluti að 

rotna.  

 Útbúa merki, skilti með segli aftan á til að gefa inn á heimili í Langanesbyggð, þar gæti 

t.d. verið umhverfissáttmálinn okkar og mynd af margnotapokunum góðu.  

 Hafa pokalausa viku. 

 Fara upp í skóla og segja þeim hvernig við gerum á leikskólanum og færa þeim spjöld 

til að minna á að spara ljósin og vatnið eins og við gerum. 
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 Senda út bréf og hvetja fólk til að ganga betur frá ruslatunnunum. Leikskólinn kom 

með einfalda lausn fyrir fólk til að festa lokin aftur og bauð öllum í Langanesbyggð að 

kaupa festingu og ísetningu.  

Við náðum þessum markmiðum að mestu leyti. Við erum ekki búin að fá nýjan prentara og 

klósettpappírinn sem við notum er vottaður en ekki eldhúsrúllurnar. Það er samt markmið 

okkar að nota eldhúspappírinn eins lítið og hægt er. Við erum með mjólkurfernur enn á 

annarri deildinni þar sem það kemst ekki fyrir í eldhúsinu sökum plássleysis. Við erum alltaf 

með ný og ný börn þannig að við erum mikið að endurtaka t.d. flokkunina frá því síðast.  

 

Eftirlit  og endurmat 
Gátlistinn var fylltur aftur út í september 2015 og farið yfir hvað hafði breyst á tímabilinu. 

Einnig  voru stundum sett  markmið að einhverju sem svo ekki náðist að gera. Önnur verkefni 

stækkuðu og urðu miklu stærri en lagt var upp með, en það er það skemmtilega við þetta. 

Pokalausa vikan er t.d. dæmi um verkefni sem varð stórt og hafði flott áhrif út í samfélagið.  

Eftirlitið fólst svo í að sjá hvernig okkur gekk að ná markmiðum okkar. Verkefnastjóri hélt 

utan um verkefnið sem og hópstjóri elstu barnanna. Á fundi umhverfisnefndar var ákveðið 

hvað skildi gera og á næsta fundi hvort það væri búið og hvernig til tókst. Þetta var gott 

aðhald. Við notuðumst einnig við gátlistana sem við fylltum þá út í upphafi og í lokin.  

  

Kartöflur teknar upp  

Umhverfissáttmálinn klár  
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Námsefnisgerð og tenging við aðalnámsskrá 
Þemað okkar er átthagar og unnum við ýmislegt skemmtilegt í tengslum við það. Við 

tengdum saman vinnu  með lífsleiknina og umhverfisfræðsluna. Passaði þetta vel saman þar 

sem áhersla var á þolinmæði, ábyrgð og þetta misseri er unnið með áreiðanleikann. Sjáum 

við mikinn mun hversu meðvituð þau eru um umhverfið sitt og farin að taka vel eftir.  

Vinna okkar í tengslum við Grænfánann er allt um líkjandi í starfinu. Þetta blandast allt 

saman og til dæmis er útikennsla orðin stór partur af okkar starfi en allir hópar fara í hverri  

viku í markvissa útikennslu. Við snertum öll námssviðin í þessari vinnu, ekki bara sjálfbærni 

og vísindi, heldur ekkert síður heilbrigði og vellíðan, læsi og samskipti eða sköpun og 

menningu. Öll verkefnin kröfðust þess að afla sér þekkingar í byrjun, rannsaka betur og vinna 

svo eitthvað úr því. Verkefnið um Valda er partur af menningararfi okkar. Tenging við gamla 

tímann og sýnir hversu mikið hefur breyst á ekki lengri tíma.  

Yngstu börnin eru mjög sjálflæg og tengdu þau vel við verkefnið um húsið mitt. Það að labba 

um bæinn og finna hús hvers annars, rannsaka lögun og form og skoða númer húsanna.  

Þetta árið breyttum við til og keyptum lifandi jólatré sem fékk nafnið Trítill. Jólaballið var úti 

á leikskólalóðinni og hituðum við kakó úti. Þetta var skemmtilegt og var Trítill litli 

gróðursettur á lóðinni þegar frost fór úr jörðu. Mikið rok var samt þennan veturinn og vitum 

við ekki alveg hvort hann nær að braggast. Mikil umræða var um Trítil og að hann væri 

lifandi.   

Einnig ákváðum við að gefa útskrifarhópnum birki hríslu til að gróðuretja fremur en afskorið 

blóm eins og áður hafði tíðkast. Það má því segja að umhverfisvitund okkar sé alltaf að 

aukast.  

   

Jódís að gefa hænunum  

Eldað úti  
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Allatún og Svartiklettur  

Allatún og Svartiklettur eru þekkt kennileiti hér á Þórshöfn sem eru vinsæl meðal barnanna. 

Ákváðum við að vinna aðeins út frá þeirra áhuga og skoða þessa staði betur.  

 Markmið:  

• Að börnin verði meðvitaðri um umhverfið sitt 
• Læri nokkur örnefni og hvað örnefni eru.  

Leiðir:  

• Gönguferðir  
• Umræður 
• Fræðsla 
• Úrvinnsla 

Ýmislegt fróðlegt kom upp og fræddust bæði fullorðnir og börn helling. Allatún dregur nafn 

sitt af ábúanda (Alfreð Guðmundssyni) sem bjó í húsi sem einu sinni stóð efst í brekkunni. 

Þessi brekka hefur verið vinsæl á veturnar og þar hafa Þórshafnarbúar rennt sér síðustu 

áratugi.  

Svartiklettur heitir í raun Hleinartangi og þar er búið að byggja útsýnispall sem við notum 

mikið. Elstu krakkarnir fá að fara niður í steinana og rannsaka fjöruna. Komumst við einnig að 

það því að nafnið Svartiklettur er tilkomið vegna þess að sjórinn gengur alltaf þarna yfir og 

steinarnir þorna sjaldan og sýnast svartir. Mjög oft má sjá seli rétt fyrir utan klettana.  

  

Hleinartangi  
Setið í Allatúni  

Yngri deildin á útsýnispallinum  
Eldri deildin að rannsaka fjöruna 
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Valdi Vatnsberi 

Í Skrúðgarðinum á Þórshöfn er útilistaverk unnið af Jóhanni Ingimarssyni eða Nóa sem 

afhjúpað var í júní 2008 til minningar um Valda Vatnsbera. Valdi Vatnsberi (Guðvaldur Jón 

Sigfússon) er talinn vera síðasti vatnsberi Íslands og margt eldra fólk man vel eftir honum. 

Hann sótti vatn í brunn hreppsins og bar í hvert hús. Árið 1945  tók Vatnsveita Þórshafnar til 

starfa og ári síðar var búið að tengja vatn  við flest hús í bænum.  

Sögðum við börnunum sögur af Valda og ræddum um hversu mikilvægt vatnið er okkur.  

Markmið: 

• Fræðast um menningararfinn 
• Mikilvægi vatns fyrir okkur  
• Skoða listaverkið 

Leiðir: 

• Lesa sögur 
• Skoða myndir 
• Teikna verkið upp 
• Mæla listaverkið  
• Umræður 

Þetta gekk vel og fannst þeim þetta mjög merkileg saga. Listaverkið er hér rétt við 
leikskólann og unnu þau ýmis verkefni  í kringum það.  

 

  

 Listavekið mælt 

Teikna Valda á spjald 



 8  

 

Gunnólfsvíkurfjall (716m) 

Vatnsból Þórshafnar er í Gunnólfsvík. Þannig vorum við komin með tengingu milli verkefna 
sem var mjög skemmtilegt.  Fjallið hefur alltaf verið það fjall sem allir krakkar hér um slóðir 
þekkja, fjallið með kúlunni eða fjallið með ljósinu á. Bandaríkjaher byggði ratsjárstöð á 
fjallinu sem var tekin í  notkun 1989 og er það kúlan og ljósið sem krakkarnir taka eftir.  

Markmið: 

 Skoða fjallið frá ýmsum hliðum 

 Gönguferðir 

 Fræðsla um kúluna á fjallinu 
Leiðir:  

 Fræðsluefni um fjallið skoðað 

 Sögur af fólkinu sem bjó við fjallið 

 Myndvinnsla  
Skoðuðu margar myndir af fjallinu í tölvunni. Eins þegar þau fóru í gönguferð var alltaf horft 
til fjallsins. Gunnólfsvíkurfjall er hæsta fjall á Íslandi sem rís beint upp úr sjó, það fannst 
krökkunum mjög merkilegt.  

 

  

Fjallið málað  

Fjallið málað  

http://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMbYiPfdnsgCFUdZFAodFa0FhQ&url=http://www.langanesstrond.is/natturan.html&psig=AFQjCNGB8mPOXdVwZN6hpuUz_g-4bGGvWw&ust=1443701579544951
http://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMOF9e_ensgCFQSzFAod4jMIMg&url=http://www.solarstef.com/#!%C3%9E%C3%B3rsh%C3%B6fn-%C3%AD-dag/chh6/FDD4DB9C-9272-4B4A-9E74-5519AEB430B2&bvm=bv.103627116,d.bGQ&psig=AFQjCNF7jZJNrDmPDpQUwAOAIIb2vYYiLA&ust=1443701896298986
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Húsin okkar 

Verkefnið snéri að því að efla vitund barnanna  á umhverfi sínu. Þau lærðu mjög mikið og 

ýmislegt fléttaðist saman. Orðaforðinn eflist, tjáning og sjálfsmynd styrkist. Þetta verkefni gaf 

börnum einnig tækifæri til að efla talnaskilning og áhuga á formum. Sköpunarkrafturinn og 

ímyndunaraflið fékk að njóta sín og var þetta einnig góð æfing í fínhreyfingum. Verkefnið 

gekk vel og  krökkunum fannst þetta mjög gaman og áhugi þeirra leiddi verkefnið áfram.   

 Markmið: 

• Hvaðan komum við? 
• Ólíkur uppruni 
• Hvar býr nánasta fjölskylda  
• Sköpun 
• Stærðfræði og form 

Leiðir: 

• Gönguferðir  
• Samræður 
• Útbjuggu líkan af húsunum sínum 
• Skoðuðu húsin og fundu ólík form 
• Ræddum fjarlægðir og vegalengdir 

 

Unnið var með þetta verkefni á báðum deildum og var mjög skemmtilegt. Yngri börnin voru 

sérstaklega spennt fyrir verkefninu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Húsin að verða til  

Þorpið 
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Kynning á stefnunni  
Þó nokkuð höfum við gert til að vekja athygli á verkefninu í samfélaginu. Við höfum sent 

verkefni heim með börnunum sem þau svo skiluðu til okkar. Verkefnið kölluðum við 

nærumhverfið okkar og var mjög skemmtilegt. Þar skráðu foreldrar einhverja stutta ferð eða 

útileik sem fjölskyldan sækir/leikur um helgar. Svo máttu krakkarnir teikna ferðina fyrir 

neðan. Tilgangurinn var að sjá svæðin og tækifærin sem eru í náttúrunni í kringum okkur.  

Börnin fóru með miða til að setja við slökkvarana og einnig við vaskana í skólanum. Alltaf 

dróst að fara með spjöldin en það hafðist og dreifði fyrsti bekkurinn miðunum um skólann.  

Plastpokalaus vika í Langanesbyggð þar sem Samkaup seldi margnota pokana okkar tókst 

mjög vel. Hugmyndin kom frá grunnskólanum og báðu þeir um að fá að selja pokana okkar í 

tengslum við verkefnið.  Sjá bréf 

Börnin nefndu að fyrra bragði hversu mikið rusl væri  í trjánum þegar við förum í gönguferðir. 

Síðasta vetur var oft mikið rok og komumst við að því að rusl væri að fjúka upp úr tunnunum. 

Við ákváðum að leggja okkar að mörkum til að laga þetta. Kom fram hugmynd af einhvers 

konar teygju sem hentaði bæði vel fyrir fólk að nota og einnig þeim sem tæma ruslið. Eftir 

smá rannsóknarvinnu fundum við hentuga lausn og hvar efni  í hana væri að finna. Við 

sendum erindi til foreldra og óskuðum eftir þeirra aðstoð við framkvæmdina.  

Endingin var svo að við sendum út kynningarbréf á verkefninu og þar auglýstum við 

fyrirhugað verkefni foreldranna. Þau ætla að selja teygjur og allt sem þarf og bjóða upp á 

ísetningu fyrir fólk.  

Við ákváðum að gefast ekki upp á hafnarnefndinni en síðast hvöttum við þá til að skoða 

Bláfánann og vinna að því að fá hann. Ekki tókst okkur að fá þá með en við gefumst ekki svo 

auðveldlega upp. Við sendum þeim aftur bréf þar sem við buðum nefndinni á 

Grænfánahátíðina og hvöttum þá til að skoða kosti þess að hafnirnar í Langanesbyggð stefni 

að því að fá Bláfánann.  

Einnig buðum við 1. bekk til okkar á Grænfánahátíðina þar sem þau unnu svo mikið að þessu 

verkefni.  

Umhverfissáttmálinn okkar  
Við ákváðum að nota sama sáttmálann þar sem við erum mjög ánægð með hann. Hann er 

stuttur en segir samt svo margt og krökkunum finnst gaman að syngja hann. Við erum alltaf 

með ný og ný börn og unnum við með sáttmálann upp á nýtt. Við sungum sáttmálann og 

ræddum textann. Báðar deildir gerðu listaverk sem tengdust náttúrunni og límdu textann þar 

á. Yngri unnu með litina og táknin í Grænfánanum og hvað þau þýða og þeirra verk 

endurspeglaði fánann. Eldri gerðu klippimynd með numicon og sögðu söguna sem er í 

sáttmálanum, ásamt því að tengja það sem við höfum unnið með s.s. Gunnólfsvíkurfjallið.  
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 Myndir  

 
  

Þarinn rannsakaður 

Endurnýting 

Rannsóknarferð í 

kirkjuskóginn 

Listaverkið teiknað 
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Endurnýting 

Gróðursetning 

Tökum upp allt rusl sem við sjáum 
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Lokaorð  
Við erum stolt af því að vera að ná þeim áfanga að flagga í annað sinn sem þýðir að við 

höfum unnið markvisst að bættri umgengi við umhverfið í fjögur ár. Verkefnið hefur haft 

margvísleg áhrif á skólann okkar og samfélagið. Börnin eru ótrúlega ung farin að flokka rusl 

og þegar skundað er í matvöruverslun sjáum við alltaf einhvern með margnota pokana okkar 

góðu. Svona mætti lengi telja og víst er að alltaf er hægt að gera betur og stöðugt þarf að 

minna sig á. Við fáum líka alltaf ný og ný börn sem við fáum að kenna að njóta náttúrunnar 

og ganga vel um hana. Von okkar er að innan skamms flaggi Grunnskólinn á Þórshöfn 

Grænfána þannig að börnin sem frá okkur koma inn í grunnskólann haldi áfram að vinna að 

þessum málum.  

 

Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 – Fundargerðir umhverfisnefndar 
Fundargerðir nefndarinnar er að finna í rafrænu fylgiskjali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Útikennsla - umferðin 

Fjaran rannsökuð 
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Fylgiskjal 2 - Nærumhverfið okkar 
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Fylgiskjal 3- Umhverfissáttmáli Barnabóls 
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Fylgiskjal 4- Kynningarbréf 
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Fylgiskjal 5- Plastpokalaus vika 
Þórshöfn 23. mars 2014 

Erindi: Sveitarfélagið, verslun og þjónusta taki þátt í plastpokalausum vikum í Langanesbyggð vorið 

2014 og haustið 2014, vikuna14. – 21. september og þá í samstarfi við Grunnskólann á Þórhöfn í 

tilefni af degi náttúrunnar, sem er hinn 16. september.  

Tillaga send til Söluskálans  við Fjarðarveg, Samkaup Strax Þórshöfn, Barnabóls, Grunnskóla 

Bakkafjarðar og sveitarstjórnar Langanesbyggðar. 

Pokar eru hið mesta þarfaþing, og öll eigum við þá hvern ofan í öðrum heima fyrir. Engu að síður 

bætum við nýjum pokum í safnið í viku hverri og flestir þeirra eru því miður úr plasti. 

Plast er hinn mesti skaðvaldur í náttúru okkar og ef marka má mér fróðari menn um umhverfisvernd 

er notkun þess komin út yfir þolmörk alls þess sem haf og jörð geta tekið við en það getur tekið einn 

lítinn plastpoka allt að 1000 ár að hverfa! 

Sjórinn er lífæð okkar hér í Langanesbyggð auk hinnar miklu og góðu náttúru sem við njótum öll, gjafa 

hennar og fegurðar og náttúruvernd er okkur öllum því mikils virði. 

Mig langar til þess að gera það að tillögu minni, eftir að hafa horft á þátt Gísla Marteins þann 23. 

mars. 2014, að við í okkar litla samfélagi leggjum lóð okkar á vogarskál náttúruverndar með því að 

standa fyrir plastpokalausri vikum nú vor og aftur í haust, af hálfu verslunar og þjónustu, þannig að 

ekki verði í boði plastpokar við búðarkassana, heldur bréfpokar eða fólk hvatt til þess að koma með 

sína eigin poka. Einnig er Leikskólinn Barnaból með mikla snilldarpoka til sölu sem henta vel í 

verkefnið. Þetta ætti að vera tiltölulega einfalt verkefni hér í okkar góðu byggð. 

Grunnskólarnir í Langanesbyggð stefna nú ótrauðir í átt að Grænfánanum en Leikskólinn okkar er 

flaggskip skólanna í þeim málum og flaggar nú þegar þeim góða fána. Einnig er í umræðunni að 

höfnin verði umhverfisvæn og flokkunarkostir sveitarfélagsins eru til fyrirmyndar. 

Grunnskólinn á Þórshöfn og starfsfólk hans er áreiðanlega tilbúið  til þess að vinna að verkefnum um 

náttúruvernd, endurvinnslu og endurnýtingu þessar tvær vikur og vekja þannig enn frekari athygli á 

verkefninu og virkja þá sem erfa eiga landið. Einnig mætti hugsa sér að nemendur væru við verslanir 

á annatímum og veittu viðskiptavinum upplýsingar og byði þeim upp á að endurnýta gamla plastpoka 

eða kaupa poka Barnabóls. 

Með von um góðar undirtektir, Ingveldur Eiríksdóttir skólastjóri Grunnskólans á Þórshöfn 
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Fylgiskjal 6- boðskort á grænfánahátíð 1.bekkur 
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Fylgiskjal 7- Hvatning og boðskort  
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