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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 græni grein.  Þar fengum við 

fínan ramma til að vinna enn betur að umhverfismálum og nýta náttúruna enn 

betur og markvissar í leik og kennslu.  

 

Kynning á leikskólanum  

Leikskólinn Barnaból hóf starfsemi  10. Október 1983. Leikskólinn er enn í því 

húsnæði en takið var í notkun bráðabyrgða húsnæði á sömu lóð 2002 sem enn 

er í  notkun.  Leikskólinn er tveggja deilda og er yngri deildin í gamla húsinu og 

sú eldri í bráðabyrgða húsnæðinu. Leikskólalóðin okkar er mjög stór og því geta 

öll börnin farið út tvisvar á dag. Leikskólinn okkar er að  mörgu leyti sérstæður 

þar sem við höfum ósnortna náttúruna í bakgarðinum ef svo má segja. Fjaran er 

nokkra mínútna gangur og ekki þarf að fara langt til að komst t.d. í berjamó.  Nú 

stendur til að byggja nýtt leikskólahúsnæði  og mun umhverfisstefna okkar hafa 

áhrif á hönnun þess húsnæðis.  Samtals vinna 9 starfsmenn í rúmlega 7.5 

stöðugildum. Við tökum inn 18 mánaða og undanfarin tvö ár hafa verið 32 

nemendur við skólann.  

 

Umhverfisnefnd 

Við settum á laggirnar umhverfisnefnd haustið 2012 

Hana skipa: 

Magdalena Zawodna - verkefnisstjóri  

Sigríður Jónsdóttir - fulltrúi kennara   

Hildur Stefánsdóttir -  fulltrúi foreldra  

Halldóra Friðbergsdóttir -  fulltrúi stjórnenda  
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Anna Burba (Harpa Jóhannesdóttir afleysing) - ræstitæknir  

Fulltrúar nemenda í nefndinni 2012-2013 Ásgerður Ólöf , Birgitta Rúnarsdóttir 

og Heiðar Atli 

Fulltrúar nemenda í nefndinni 2013 – Jóhannes Líndal, Jón Bjarni og Atli Berg 

Ákveðið var að hafa öll börnin í elsta árgangi í nefndinni þar sem þau voru 

einungis þrjú. Eins var það haustið 2013 þá voru einnig þrír nemendur og voru 

þeir allir  með.  Fulltrúi foreldra var valin þar sem við vissum af áhuga hennar á 

þessum málaflokki. Eins hefur hún mikla þekkingu sem við vissum að myndi 

nýtast okkur vel . Nokkrar fundargerðir umhverfisnefndar má sjá í 

fylgiskjölum.(Nokkrar fundargerðir umhverfisnefndar)  

 

Stöðumat  

Staðan var metin með því að fylla út gátlistana. Hluta af listunum fylltu börnin 

út ásamt Sigríði. Magdalena fyllti líka út lista og skólastjóri listan sem snéri að 

innkaupum. Stefnt var að því að funda einu sinni í mánuði en það gekk nú ekki 

alltaf eftir. Stundum hittumst við bara sem vinnum hér þ.e. verkefnastjóri, 

skólastjóri og fulltrúi kennara. Gátlistarnir voru fylltir tvisvar út fyrst haust 2012 

og svo aftur haust 2013. Heilmargt hafði breyst á þessum tíma. ( sjá:  Úrvinnsla 

úr gátlistum) 

 

Áætlun og markmið 

Ákveðið var að taka þemað úrgangur(rusl) og vinna markvisst með það á 

báðum deildum leikskólans. Eftir að staðan hafði verið metin settum við okkur  

nokkur markmið og einblíndum þá svolítið á þemað okkar.  Farið var yfir 

gátlistana á fundi nefndarinnar og  mörg markmið sett. Ákveðið var svo að fela 

verkefnisstjóra ásamt kennara og börnum að fækka þeim niður í 5-6 markmið.   

 Markmið  

1. Flokka rusl með markvissari hætti  með börnunum 

2. Endurnýta allt sem til fellur s.s. pappír og plast dollur 

3. Nota náttúrulegan efnivið sem leikefni og  í leiktæki  
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4. Spara raforku  og vatn eins og hægt er 

5. Nota hreinsiefni sem eru vottuð með viðurkenndum 

umhverfismerkjum 

6. Kynna verkefnið og fá sveitarfélagið með okkur 

  

 

Leiðir 

 Við settum upp flokkunarkassa inni og ákveðið var að það yrði 

einn umhverfisfræðingur  sem tæmir þessa kassa einu sinni í viku. 

Þá fara börnin með kennara og setja úr kössunum í þá tunnu sem 

við  á úti.  Ákveðið var að byrja á bara plasti, pappír og lífrænu.  

Þar sem flest gler og ál er endurnýtt.  

 Nota allan pappír sem til fellur og lágmarka innkaup á pappír. Nýta 

hvert blað betur t.d. teikna báðumegin.  Búa til pappír  

 Byggja leiktæki úr rekavið af Langanesi. Eins að saga rekaviðinn 

niður og nota sem leikefni úti. Fara í fjöruna og finna netakúlur og 

fl. til að leika með.  

 Börnin teikna myndir sem minna okkur á að slökkva ljósin þegar 

við yfirgefum herbergi eða þegar bjart er úti. Börnin teikna myndir 

sem minna okkur á að láta vatnið ekki renna að óþörfu.  Þessar 

myndir voru svo plastaðar og hengdar upp við hvern slökkvara og 

við hvern vask í húsunum.  

 Skipta út öllum heinsiefnum- allt vottað og viðurkennt 

 Senda sveitarstjóra bréf og segja frá því að við séum búin að skipta 

yfir í umhverfisvæn hreinsiefni og skora á sveitarstjóra að breyta 

þessu hjá hinum deildum sveitarfélagsins 

 Einnig ætlum við upp í grunnskóla og kynna verkefnið, hvetja þau 

til að huga að þessum málum hjá sér. Einnig að biðja krakkana sem 

eru á leikvellinum okkar seinni partinn og eftir skóla að ganga 

betur um. Skilja ekki eftir rusl og skemma ekki leiktækin okkar.  
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Eftirlit og endurmat 

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 frá Landvernd og fylltum þá út í upphafi og í lokin. Þegar staðan hafði 

verið metin og sett höfðu verið markmið héldu þau svolítið utan um verkefnið. 

Hvaða markmiðum höfum við náð og hvað vantar uppá.   

Við flokkuðum í raun ekkert nema lífrænt áður en við skráðum okkur í 

verkefnið. Við nýttum afgangspappír og endurnýttum ýmislegt eins og gengur 

og geriðst í leikskólum á Íslandi. Það er mjög mikill munur eftir að hafa unnið að 

þessu verkefni, við erum duglegri að setja orð á hutina t.d. það þegar við 

endurnýtum.  Áður fyrr var gráatunnan alltaf full þegar kom að losunardegi en 

nú er það um það bil haldapoki af rusli sem fer í gráu eftir daginn af báðum 

deildum, og er það að megninu til bleyjur. Einnig erum við með hænsnafötu og 

þangað fer hluti af lífræna ruslinu.  
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Fræðsla  

Þemað sem við völdum var úrgangur(rusl) og um það var mikil fræðsla á báðum 

deildum. Farið var í gönguferðir og alltaf tekin með poki ef við skyldum sjá rusl 

á leiðinni. Börnin eru mjög dugleg að taka ruslið og eru alveg hneiksluð á því 

hversu mikið rusl er alltaf komið.  

Við fórum einnig í heimsókn í flokkunarstöðina, skoðuðum ruslabílinn, og sáum 

alla stóru gámana sem flokkað er í. Þar fengu börnin líka að vita hvað verður 

svo um allt þetta rusl. Þau voru mjög áhugasöm og mikið rætt um þessa 

heimsókn eftir að henni lauk.  

Umhverfisfræðingurinn var settur á laggirnar strax í  

byrjun. Hans hlutverk er að fara um húsið og tæma 

ruslaföturnar og fara með út í tunnu. Þetta er gert 

einu sinni í viku og rúllar á milli krakkanna. Í byrjum 

fengum við okkur of litlar tunnur og flokkuðum með 

krökkunum aðeins pappa og plast. Síðan keyptum við 

stærri dalla og einnig stöð í eldhús og flokkum líka ál 

með krökkunum.  Þetta virkar vel og krökkunum 

finnst þetta mjög gaman. (sjá Myndir) 

Yngri deildin útbjó ruslaskrímsli og var það mjög skemmtilegt. Þau voru búin að 

safna ruslinu sem þau týndu í göngufeðum og gerðu skrímsli úr  pappamassa og 

rusli.  

Báðar deildir bjuggu til pappír úr gömlum pappír og var það mjög gaman. 

Jólagjafirnar  sem foreldrar fengu heim voru m.a. úr 

þeim pappír.  

Við bjuggum til málningu úr berjum sem við höfðum 

týnt.  

Endurnýtingu fórum við svoítið ofaní á eldri deildinni. 

Bæði með að þvo dalla og nota í leikskólanum í stað 

þess að henda þeim. Og að endurnýta væri betra en 

endurvinna ef það er hægt. Einnig að skoða hvað 

verður um það sem við nýtum ekki lengur, líkt og laufblöðin sem trén eru hætt 

að nota.  Við gerðum verkefni með laufblöðum og tókum þessa umræðu. 
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Endurvinnsla stuðlar að betri umgengni við jörðina okkar en þetta er lífsstefna 

sem fólk verður að tileinka sér.  Með því að kenna börnum endurvinnslu strax í 

bernsku aukum við líkurnar á því að börn beri virðingu fyrir landinu okkar og 

náttúru.  

Útikennsla var meiri og stefnum við á að auka hana enn frekar. Farið var í 

nánasta umhverfi leikskólans s.s. fjöruna, lækinn, móana, skrúðgarðinn, 

kirkjuskóginn, hestahverfið. Ein útikennslustund er sett á hvern hóp í viku. Við 

vorum að læra litina, gera samstæðu spil úr blómum og jurtum. Telja, mæla, 

flokka, efla málþroska og málskilning. Þetta tekur tíma en hefur aukist mikið, 

við erum búin að fá styrk frá kvenfélaginu Hvöt til að kaupa pott í eldstæðið og 

sefnum á að geta eldað úti einu sinni í mánuði. Einnig styrktu þær okkur til 

kaupa útikennslu áhöldum s.s. ormabúri og stækkunarglerjum.   

Við minnkuðum notkun plastpoka. Kvenfélag þistilfjarðar 

saumaði handa okkur taupoka til að setja t.d. blaut föt í . 

Þetta var frábært og útskýrum við fyrir börnunum af hverju 

þessir pokar færu heim en ekki plastið. Foreldrar skila svo 

pokunum aftur á leikskólann.  

Hversu mörg bréf þurfum við til að þurrka okkur um 

hendurnar? Þetta var umræða sem tekin var í öllum hópum 

og að við myndum öll hjálpast að og minna hvert annað á. 

Við erum með endurunnar þurrkur á baðherbergjum sem 

fara í maispoka og svo í lífrænutunnuna.  Við stefnum á að 

minnka bréf notkun enn meira og erum byrjaðar að prjóna lítil stykki sem verða 

notuð til að þurrka sér með. 

Við horfðum á fræðsluefni t.d trjálfana og ræddum þessi mál mikið. Mikið hefur 

verið rætt um að gagna vel um dótið þannig að það endist okkur lengur.  

Mikil umræða skapaðist um hvað er mengun og hvernig kemst maður á milli 

staða án þess að menga. Þetta var mikil uppgötvun fyrir marga.  

Núna í  nóvember er fyrirhugað að fara 10 ferðir /erindi án þess að menga. 

Börnin fara heim með litla töflu þar sem þau merkja við hvert skipti sem þau 

fara í leikskólann eða búðina eða í  heimsókn án þess að menga. Þau merkja svo 

við hvernig þau fóru t.d. gangandi, hjólandi, snjóþotu.  
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Einnig benti barn okkur á að það væru  ekki margir sem færu með svona 

margnotapoka í búðina. Eftir lauslega könnun hjá krökkunum sögðu þau að 

mamma og pabbi notuðu plastpoka. Við ákváðum að kannski væri aðgengi ekki 

nógu gott en ekki er hægt að kaupa slíka poka á Þórshöfn. Við ætlum að bæta 

úr því og erum búin að panta 200 poka sem hafa lógó leikskólans ásamt 

umhverfissáttmálanum  okkar. Þessa poka ætlum við svo að selja á 

kostnaðarverði á jólamarkaði bæjarins. Þetta verður vonandi til þess að börnin 

sjái fleiri með svona poka í búðinni. 

Lausleg könnun á hvernig flokkað er heima benti þó til þess að langflestir flokki 

heima sem er mjög ánægjulegt.  

Við æfðum okkur í að þekkja muninn á plasti, 

pappír, áli og gleri. Og unnin voru allskonar 

verkefni í því sambandi. Þar á meðal hvað er búið 

til úr plastinu og pappanum sem við setjum í 

tunnuna.  

Yngri deildin notaði mikið bréf til að þurrka 

börnunum um munn og hendur eftir mat. Því var 

breytt og á hvert barn þvottapoka sem  það notar 

allan daginn. Þetta hefur minnkað notkun á bréfi  mikið.  

Yngri deildin bíður foreldrum að koma með taubleiur og er eitt barn á  deildinni 

með þær.  

Börnin gerðu skilti sem hengt var upp á bílastæði leikskólans. Átti skiltið að 

minna foreldra á að hafa bíla sína ekki í gangi þegar komið er með börnin eða 

þau sótt.  

Við tókum út nokkur algeng merki fórum yfir hvað þau tákna og hvar við sjáum 

þau helst. Börnin teiknuðu svo öll merkin og voru þær myndir m.a. notaðar á 

veggspjöldin sem farið var  með.   
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Kynning á stefnunni 

Við höfum kynnt verkefnið fyrir foreldrum á foreldrafundum sem haldnir eru á 

hverju hausti. Einnig í tölvupósti þegar verið er að vinna að ákveðnum 

verkefnum sem tengjast leið okkar að grænfána.  

Fundargerðir umhverfisnefndar hafa verið  hengdar upp í forstofum beggja 

deilda þannig að allir foreldrar geti lesið. Einnig settum við sér svæði á 

heimasíðnni okkar sem heitir grænfáni og þar eru fundargerðir og annað 

fræðsluefni sem foreldrar hafa góðan aðgang að.  

Við fórum upp í Grunnskóla og töluðum við alla bekki um að ganga betur um 

leikskólalóðina okkar, skilja ekki eftir rusl og þess háttar. Einnig sögðum við 

þeim  frá verkefninu, sungum fyrir þau umhverfissátmálann okkar. Skildum eftir 

veggspjald með umhverfissáttmálanum og myndum af grænfánanum og öðrum 

umhverfismerkjum sem börnin höfðu teiknað.  

Við buðum skólastjóra Grunnskólans á Þórshöfn og skólastjóra Grunnskólans á 

Bakkafirði að sitja fyrirlestur sem Gerður Magnústdóttir frá landvernd flutti.  

Börnin færðu sveitarstjóra bréf þar sem skorað var á sveitarstjórn að reyna að 

vinna að því að flagga Bláfánanum við hafnirnar í Langanesbyggð. Tók hann vel í 

þessa hugmynd og vonandi verður það að veruleika.  

Einnig sendum við bréf til sveitarstjóra um að langanesbyggð hefði 

umhverfisvæn hreinsiefni í öllum deildum, líkt og við gerum hér á leikskólanum.  

Krakkarnir útbjuggu þrjú veggspjöld með umhverfissáttmálanum okkar og 

teikningum af m.a. grænfánanum. Þessi veggspjöld fóru þau með í 

Grunnskólann, Samkaup og á sveitarstjórnarskrifstofuna.  

Leikskólastjóri hefur verið dulegur  við að segja frá þessu á 

fræðaslunefndarfundum.  
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Umhverfissáttmálinn okkar 
 

Ákveðið var að hafa sér fund í umhverfisnefndinni þar sem umhverfissáttmálinn 

yrði tekinn fyrir. Erfiðlega gekk að hóa öllum saman og endaði þannig að sér 

fundur var haldinn með börnunum og farið var svo með þeirra tillögur og svör 

inn á fund nefndarinnar.  Þar var góð umræða og sett niður það sem við vildum 

að kæmi fram í okkar sáttmála. Einnig kom fram að okkur langaði til þess að 

sáttmálinn yrði lifandi og meira en orð á blaði. Bauðst Hildur fulltrúi foreldra til 

að fara heim með þessar hugmyndir og sjá hvort hún gæti ekki komið þessu í 

bundið mál.  Ekki stóð á því og viku síðar mætti hún  með þessa fínu vísu sem 

hægt er að syngja við lagið við erum vinir.  Þetta fannast krökkunum mjög 

spennandi og voru ekki lengi að læra sáttmálann. Við gerðum einnig hreyfingar 

við lagið og hér má sjá eldri deildina flytja umhverfissáttmála Barnabóls. 

umhverfissáttmálinn myndband.wlmp  

Umhverfissáttmáli Barnabóls  

"Náttúran er vinur" 

"minn og þinn"  

"elskum hana saman" 

"út og inn" 

Við flokkum ruslið 

við pössum vatnið 

"umhverfið" 

"Upplifum og njótum" 

"við og þið" 

 

Lag: Við erum vinir 

Texti: Hildur Stefánsdóttir  
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Lokaorð  

Það er óhætt að segja að við höfum öll lært mikið á þessum tíma  sem liðin er 

frá frá umsókn okkar. Við erum orðin mikið meðvitaðri um umhverfi okkar, 

útikennsla hefur aukist og á vonandi eftir að aukast enn meir. Flokkun rusls er 

orðin mun meiri og nú er nánast ekkert nema bleyjur sem fara í gráu tunnina. 

Þegar líða fer að losunardegi er það grænatunnan sem er yfirfull en ekki sú 

gráa. Börnin tóku virkan þátt og við fengum sögur frá foreldrum, ömmum og 

öfum sem fengu skammir frá börnunum  fyrir að flokka ekki.  Við teljum okkur 

hafa náð miklum árangri og fögnum við því. En við vitum einnig að enn er hægt 

að gera betur og við höldu ótrauðar áfram. Mér finnst þessi umhverfisvæna 

hugsun vera komin inní menningu leikskólans, t.d. þegar verið var að 

skipuleggja 30 ára afmæli leikskólans nú í haust. Við tókum ekki í mál að hafa 

einnota hluti svo sem pappabolla, diska og dúka, við værum umhverfisleikskóli  

og það samræmdist ekki okkar sýn. Sennilega hefði ég samþykkt  þetta 2011, 

þar sem það væri um þægilegra. Þetta er það sem er svo frábært við verkefnið 

og  við erum strax farin að skipuleggja hvaða þema við getum tekið fyrir næst.  
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Myndir 
 

 

  

Leikskólalóðin 

okkar 
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Verkefnið kynnt upp 

í Grunnskóla 

Útikennsla 
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  Gróðursetning og 

sumarhátíð 

Umhverfisfræðingur að störfum 
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Duglegir foreldrar 

á vinnudegi 

Teknar upp kartöflur 
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Börnin teiknuðu 

grænfánann  

Ruslaskrímsli verður til 
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Ýmislegt brallað 
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Fylgiskjöl 

Gátlistar 

Gátlistar sendir í viðhengi til Gerðar 

Nokkrar fundargerðir umhverfisnefndar 
 

Fundur í umhverfisnefnd, miðvikudaginn 26.september kl 8:50 í leikskólanum Barnaból. 

Mættir voru: Magdalena verkefnastjóri; Hildur Stefánsdóttir f.h. foreldra; Harpa f. ræstingu; 

Sigga Jóns f.h. kennara; Halldóra f.h.stjórnenda og Ásgerður, Bigritta, Heiðar f.h. nemenda.  

 Nefndinn kynnti sig og Halldóra hafði örstutta kynning á verkefninu.  

 Ákveðið var að Ásgerður, Birgitta og Heiðar með aðstoð frá Magdalenu myndu fylla 

úr gátlistann vaðandi  „meðhöndlun á rusli“  

 Einnig var rætt um að sömu börn myndu fylla út gátlistann „umgegni og nánasta 

umhverfi“  með aðstoð frá Siggu.  

 Í framhaldi af þessu var rætt um að búa til skilti sem biður foreldra um að drepa á 

bílnum þegar komið er með börnin á leikskólann og þau sótt. 

 Einnig að merkingar vanti á bílastæðið við heilsugæsluna sem veldur því að það er illa 

nýtt.  

 Farið yrði upp í grunnskóla þar sem við biðjum krakkana um að ganga betur um 

leikskólalóðina okkar, hendi rusli í tunnur og skemmi ekki leiktækin okkar . 

 Næsti fundur ákveðinn 7.nóvember  kl.8:50 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 9:15 

 

Fundur í umhverfisnefnd, miðvikudaginn 21.nóvember kl 8:50 í leikskólanum Barnaból. 

Mættir voru: Magdalena verkefnastjóri; Anna Burba  f. ræstingu; Sigga Jóns f.h. kennara; 

Halldóra f.h.stjórnenda og Ásgerður, Bigritta, Heiðar f.h. nemenda.  

 Farið var yfir hvernig gengið hefði að gera það sem ákveðið var á síðasta fundi. Eina 

sem var eftir þar var að fara upp í Grunnskóla og tala við börnin um að ganga vel um 

leikskólalóðina. Ákveðið að gera það sem fyrst 

 Taka verður á flokkun rusls frá eldhúsi 

 Setja maispoka í ruslaföturnar inn á baðherbergjum beggja deilda. 

 Halldóra ætlar að fara yfir þau hreinsiefni sem notuðu á leikskólanum  og kanna 

umhverfismerkingar.  
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 Krakkarnir ætla að gera myndir sem minna okkur á að spara ljós og vatn- og þetta 

ætla þau svo að kynna fyrir hinum krökkunum.  

 Klára að meta stöðuna hjá okkur með því að fylla út restina af listunum . Börnin 

ætluðu að skoða sérstaklega listann sem snýr að orku og vatnsnotkun.  

 Fara yfir listana og setja okkur markmið á næsta fundi 

 Næsti fundur ákveðinn miðvikudaginn 9.janúar  kl.8:45 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 9:10 

Fundur í umhverfisnefnd 12.apríl 2013 

Mættir voru: Magdalena verkefnastjóri; Hildur Stefánsdóttir f.h. foreldra; Harpa f. ræstingu; 

Sigga Jóns f.h. kennara; Halldóra f.h.stjórnenda og Ásgerður, Bigritta, Heiðar f.h. nemenda.  

Staðan rædd frekar  of langt liðið frá síðasta fundi. Við(Halldóra, Sigga Jóns og Magdalena) 

búin að funda tvisvar í milli tíðinni með börnunum. 

Listarnir skoðaðir og sett voru markmið  

 Flokka rusl með markvissari hætti með börnunum 

 Endurnýta allt  sem til fellur s.s. pappír og palst 

 Nota náttúrulegan efnivið sem er til í okkar nánasta umhverfi sem leikefni og í 

leiktæki 

 Spara raforku og vatn eins og hægt er 

 Nota hreinsiefni  sem eru vottuð með viðurkenndum umhverfismerkjum 

 Kynna verkefnið og fá sveitarfélagið með okkur 

Ákveðið að sefna á úttekt í desember 2013 

Leikskólinn heldur áfram að vinna að þessum markmiðum.  Ákveðið að þetta yrði síðasti 

fundur fyrir sumarfrí. Halldóra boðar alla á fund í byrjun september.  

Fundi slitið 

 
Fundur í umhverfisnefnd 3.sept 2013 
 
Mættir voru: Magdalena verkefnastjóri; Hildur Stefánsdóttir f.h. foreldra; Sigga Jóns f.h. 
kennara; Halldóra f.h.stjórnenda og Jón Bjarni, Jóhannes, Atli Berg 
f.h. nemenda.  
 
Nýju meðlimir nefndarinnar kynntu sig og sögðu okkur hvernig maður ætti að haga sér á 
fundum. Ásgerður , Birgitta og Heiðar Atli eru  farin í grunnskóla og við þökkum þeim fyrir vel 
unnin störf:) 
 
Staðan í dag  

 Fórum  yfir  markmiðin 

 Hvaða markmiðum eigum við  eftir að ná 
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1. kynningin út á við er eftir  
2. vatnið ræða þetta betur í hópunum og elstu gera mynd til að minna á að spara 

vatnið. Ákveðið að gera þetta aftur þar sem þau voru búin að gleyma 
3. Annars erum við á góðri leið 

 
Ákveðið að búa til veggspjald kannski 3 og setja upp í skóla, búð og hrepp. Með 
umhverfissáttmálanum og grænfánanum og endurvinnslumerkinu.  
 
Halldóra bauð nefndinni á fyrirlesturinn hjá Gerði á fimmtudaginn 5.sept  kl 16:00  hér í 
leikskólanum.  
 
Næsti fundur settur 26.sept kl 15-  þá stefnum við að gera umhverfissáttmála fyrir Barnaból 
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Bréf varðandi bláfána 

      23.september 2013 

Til sveitarstjórnar langanesbyggðar  og hafnarvarða í langanesbyggð 

Við á leikskólanum teljum að langanesbyggð ætti að stefna á að flagga Bláfánanum vor 2014. 

Til að hljóta Bláfánann þurfa rekstraraðilar ýmist að uppfylla ákveðin skilyrði og/eða setja sér 

markmið sem stuðla að bættri umgengni, aukinni fræðslu og öryggi við höfnina. 

 Við höfum síðasta árið unnið að því að fá Grænfánann og  til þess þufum við að  taka sjö 

ákveðin skref til bættrar umhverfisstjórnunar. Þetta gengur vel og stefnum við að því að 

flagga í desember 2013. Hluti af verkefninu er að breiða út boðskapinn og viljum við benda 

hafnarvörðum  og sveitarstjón langanesbyggðar á Bláfánann.  

 

Bláfáninn er öryggis- og umhverfisstjórnunarverkefni sem náð hefur mikilli útbreiðslu í 

Evrópu og líta fulltrúar Landverndar svo á verkefnið eigi sérstakt erindi við Íslendinga. 

Ferðaþjónusta er hér í mikilli sókn, auk þess sem þjóðin byggir að miklu leyti afkomu sína á 

auðlindum hafsins sem aftur leiðir hugann að mikilvægi þess að umgengni við hafið sé til 

fyrirmyndar. 

 

Góð umhverfisstjórnun tryggir heilbrigði umhverfisins til framtíðar, auk þess að búa í haginn 

fyrir komandi kynslóðir. Verndun umhverfisins eykst með bættu hreinlæti og 

hreinlætisaðstöðu og öðrum aðbúnaði, minni mengun og meiri vatnsgæðum. Betri 

aðbúnaður og aukið öryggi á svæðunum að ógleymdri fræðslu um náttúru og viðkvæm svæði 

er líklegt til að fjölga gestum og auka jákvæða upplifun þeirra af svæðunum. 

 

Ærin vinna hefur verið lögð í að þróa reglur og viðmið Bláfánans og er víðtæk reynsla nú 

komin á verkefnið. Bláfánaverkefnið er því öflugt tæki til að ná árangri í baráttunni fyrir 

heilbrigðu umhverfi og bæta lífsskilyrði til framtíðar. Bláfáninn er tákn um góða frammistöðu 

í umhverfismálum, bætir ímynd og virkar sem aðdráttarafl á ferðamenn. Þannig bætir 

Bláfáninn ásýnd og stolt sveitarfélaga og héraða þar sem hann blaktir við hún. 

Við myndum gjarnan vilja að okkar sveitarfélag bættist í  hóp þessara sveitarfélaga og vonum 

að þetta verði skoðað nánar.    

Kærar kveðjur börn og kennarar á leikskólanum Barnaból 

 

http://landvernd.is/blafaninn/ 
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Bréf til sveitarstjóra vegna hreinsiefna 
 

Til sveitarstjóra Langanesbyggðar    Ágúst 2013 

 

  

Við á leikskólanum teljum að Langanesbyggð ætti að hafa hreinsiefni með umhverfisvottun 

til hreingerninga í öllum sínum stofnunum. Við á leikskólanum erum búin að skipta öllum 

hreinsiefnum út fyrir vottuð efni. Þetta er lítið  mál en skiptir miklu máli fyrir umhverfið 

okkar t.d. lífríkið í sjónum sem er okkar helsta lífsviðurværi  hér. Við skorum á sveitarstjóra 

að breyta þessu og ykkur er velkomið að hafa sambandi við okkur ef ykkur vantar upplýsingar 

um t.d. söluaðila.  

Með virðingu og vinsemd börn og kennarar á Barnabóli.  
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Úrvinnsla úr gátlistum 

Innkaup/nýtni – til að spara auðlindir og minnka rusl.  

• Hér stóðum við ágætlega en það sem við höfum helst bætt er að við erum alveg hætt 

að senda miða heim. Skirfum á töflur og sendum tölvupóst.  

• Fundargerðir í ipad þannig að allir geta lesið þarf ekki að prenta út.  

• Tæknilegir örðugleikar verða þess valdandi að við getum ekki prentað báðumeigin en 

við takmörkum mjög að prenta út.  

• Við notum mun betur afgangspappír í föndur.  

• Einngi höfum við minnkað pappírs notkun mikið með því að hafa þvottstykki á yngri 

deildinni.  

Meðhöndlun á rusli 

• Við vorum byrjuð að flokka en það var ekki mjög aðgengilegt fyrir krakkana og alls 

ekki nógu markvisst. Nú erum við búin að setja upp flokkunarstöðvar í bæði húsin og í 

eldhús. Við flokkum allt og það fer í endurvinnslu. Við erum með umhverfisfræðing sem fer 

með kennara og tæmir í glæra poka úr flokkunarstöðvunum, og setur í rétta tunni úti. Einnig 

erum við búin að æfa okkur mikið að þekkja í sundur t.d. plast og pappa.  

Innkaup /rekstur - til að minnka mengun 

• Allar sápur eru með viðurkenndum umhverfismerkingum, var ekki áður. Salernisappír 

er ekki með viðurkenndar umhverfismerkingar en annar pappír er það.  

Umgengni og  nánasta umhverfi 

Þegar þessi listi var fylltur út í upphafi kom ýmislegt í ljós sem má laga.  

• Vantar skilti til að biðja fólk til að drepa á bílvélum 

• Leitast við að hafa fjölbreytt umhverfi á skólalóð 

• Leikskólinn skipuleggur ekki hreinsunardag. 

Það sem hafði verið bætt úr í seinni listanum 

• Krakkarnir útbjuggu skilti þar sem fólk var beðið um að drepa á bílvélum en það þoldi 

ílla íslenskan vetur og því vantar betra skilti. 

• Við tókum leikskólalóðina alveg í gegn, útbjuggum landslag, notuðum náttúrulegan 

efnivið sem er í okkar umhverfi og þurfi því ekki að flytja um langan veg. Við nýttum pallettur 

sem átti að henda, notuðum kurl í fallvarnir. Gróðursettum fullt af gróðri, risfsberjarunna 
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sem gaf af sér í sumar. Við erum ekki með skólagarð en ræktum inni kryddjurtir og paprikur. 

Einnig höfum við farið og tekið upp kartöflur. 

• Ekki erum við með skipulagðan heinsunardag en við erum mjög dugleg við að týna 

rusl sem við sjáum.  

Flutningar og ferðir 

• Það sem breyttist hér var að við kvöttum nemendur, kennara og foreldra til að koma 

gangandi/hjólandi í skólann. Þeir sem koma á bílum hafa ekki samnýtt bíla og ekki er neitt 

hjólaskýli.  

Orka og vatn 

• Helsta breytingin hér er að við höfum dregið gluggatjöld fyrir um nætur til 

einangurnar. Liðir 8-11 var svarað neitandi og var þannig enn í seinni listanum.  

• Við lögðum áherslu á að spara bæði vatn og ljós og settum miða við alla vaksa og við 

alla slökkvarar í húsinu.  

Kynning og menntun 

• Lið 1-5 var svarað neitandi í fyrri listanum en var svarða játandi í þeim seinni. 

Útikennslu vorum við með en jukum hana enn meira. Einnig er meiri fræðsla um pappír og 

betri upplýsingar um umhverfismál í anddyri skólans.  
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