
Umhverfisnefnd 
24. nóv. 2016 

Mættir: Ragna, Steinar, Heiða, Ísold, Stormur,Helga Laufey, Hugdís, Hrafnhildur,Sveinn.  

 

Kynning nýrrar nefndar: 
 Farið yfir hverjir eru í nefndinni. 

Hlutverk nefndar og fulltrúa 
 Svolítið stórt hlutverk 

 Fylgja umhverfisstefnu Kerhólsskóla, umhverfissáttmáli. 

 Fá umsjónakennara hvers árgangs til að lesa yfir sáttmálann þannig að allir séu að tala sama 

tungumálið. 

 Finna gátlistann og fara yfir hann í hverri stofu ca. 1*í mánuði. 

 Við þurfum að ákveða hvaða verkefni við ætlum síðan að vinna með í vetur. 

o Við ætlum að vinna með eitthvert þema. 

 Stefnum að því að sækja aftur um Grænfánann. 

o Nú eru liðin 2 ár síðan síðast og við þurfum að sækja um nýjan fána. 

Matslistar 
 Ragna ætlar að vinna matslista með nemendum mið- og elstastigs í náttúrufræðitímum. 

 Leikskóli og 1. – 4. bekkur munu vinna matslista saman. 

 Nemendur munu vinna í hópum. 

o Útbúa síðan úrbótaáætlun út frá listanum og setja þætti sem þarf að bæta á 

gátlistann góða. 

Flokkun  
 Þurfum að halda því áfram og allir að passa að fylgjast með sinni starfsstöð og láta vita ef 

einhverstaðar er einhverju ábóta vant. 

Þema verkefnins 
 Erum byrjuð að vinna með fjölmenningu og margbreytileika í tengslum við árshátíð. 

 Það fellur vel að þemanu um hnattrænt jafnrétti, miklar umræður sköpuðust. 

Næstu skref 
 Nú þurfa nefndarmenn að fara með minnislista frá Rögnu inn í sína bekki og ræða um í 

lífsleikni tíma bekkjarins. 

o Lesa sáttmálann 

o Segja frá hvað við vorum að tala um 

o Ræða um hvað aðrir nemendur vilja gera 

 Eitthvað sem tengis fjölmenningunni og hnattrænu jafnrétti 

o Hver bekkur þarf að vinna matslista 

o Skoða hvort það séu ekki allar merkingar til á veggjum umsjónarbekkja 

o Ræða umgengnina í fataklefanum 

 Föt og skór 

o Vantar stað fyrir óskilamuni? 



 Þannig að hægt sé að setja þá á ákveðinn stað í staðin fyrir að hengja fötin 

bara einhvestaðar. 

o Passa að skrúfa fyrir inni á WC fyrir vaskana. 

 Ragna ætlar að útbúa blað með því sem þarf að bæta og gera listana. 

 Þarf að skoða: 

 Smíðastofuna /flokkur 

 Heimilisfræðistofuna /flokkun 

 Pappírnotkun/handþurkur í stofunum og í leikskólanum 

 Væri hægt að tala við Sirrý 

 Gera mælingu 

 Væri líka hægt að setja sér markmið í hverjum bekk fyrir sig til að 

minnka notkunina. 

 Bæta umgengnina í fatahenginu, nemendur ganga illa um 

 Föt og skór út um allt. 

 Ragna gerir minnisblað og kemur því til allra 

o Blaðið kemur til fundarmanna á mánudag 

 


