
Fundur í umhverfisnefnd 

29. ágúst 2017, kl. 9:55 í miðrými á 2. hæð. 

Mættir: Salka, Askur, Aron, Ingileifur, Árni Tómas, Heiða, Ísold Assa, Gunnar, Skafti, Íris, Sirrý, 

Erna, Ragna. 

Viðfangsefni vetrarins: 

 Kynning á nýrrinefnd. 

 Rætt um það sem við gerðum í fyrra vetur. Þá valdi umhverfisnefndin 

neyslu/úrganga og lýðheilsu sem þema. 

 

 Neysla og úrgangur 

o Markmiðssetning 

 Farið yfir markmið sem sett voru í fyrra. Áætlunin enn í fullu 

gildi. 

o Skiptimarkaður 

 Skiptifatamarkaður 11.sept.nk. 

 Þá koma allir í haustsamtöl  

 Koma með heil föt og hrein föt 

 Við þurfum að auglýsa þetta  

 Gunnar og Ísold búa til texta í Hvatarblaðið og í bréfi til 

foreldra. 

 Þurfum að undirbúa þetta í tæka tíð, koma með fötin í 

vikunni áður (miðvikudegi og fimmtudegi) 

 Raða eftir númerum (föstudeginum) 

 Hafa fataherbergi til að geta mátað 

 Hafa hámark hvað má taka mikið af fötum 

 Verður að fá leyfi hjá foreldrum til að láta fötin. 

 Hengja auglýsingar út um allt í skólanum, leikskóladeild og 

grunnskóladeild. 

 Föt fyrir grunnskóla verða í inngangi grunnskóladeildar og 

föt fyrir leikskóla verða í inngangi leikskóladeildar. 

 Foreldrar verða að vera með þegar nemendur fara á 

fatamarkaðinn. 

o Matarsóun 

 Í grunnskóladeildinni hentum við 3.kg. á viku og langar okkur 

að bæta okkur 

 Hvernig eigum við að skipta niður viktuninni þetta skólaárið? 



 Einn bekkur sér um eina viku (9 vikur) og kennarar eina viku 

 = Ragna býr til skipulag. 

 Leikskóladeildin, elsta stig, henti engum mat í fyrra, settu 

bara á diskinn það sem þau ætluðu að borða og hentu engu. 

 Lýðheilsa 

o Lýður er hópur af fólki og heilsa er bæði hvernig manni líður í 

líkamanum og í huganum. 

o Förum í þetta þegar við höfum klárað skiptimarkaðinn og hafið 

viktunina. = hvernig við getum gert vel við líkaman okkar. 

o Væri gaman að gera svona karl, teikna líkaman og teikna inn á 

hann. 

Hlutverk fulltrúa í umhverfisnefnd 

 Gátlistar 

o Farið yfir hlutverg nefndarmanna 

o Ragna sýndi okkur gátlista sem er sérstaklega fyrir 

leikskóladeildina. 

o Bekkjarfulltrúar fengu gátlista með sér inn í bekk, sem þarf að lesa 

upp og kynna fyrir öllum í bekknum þeirra. Fá tíma hjá 

umsjónarkenna til að lesa þetta upp. 

o Í þessari viku þarf að merkja við fyrir ágústmánuð. 

 Moltan 

o Það á að setja í holur ekki í moltutunnurnar. 

o Umhverfisfulltrúar þurfa að koma þessu áleiðis. 

o Flokka í lífrænt og í moltu 

o Elstu bekkirnir þurf að vanda sig að flokka á réttan stað. 

o Athuga með að setja moltufötu í miðrýmið. 

 Umhverfisnefndarfundir  

o Verða alltaf á þriðjudegi kl:9:55 

o Fundur annan hvern mánuð að minnsta kosti, oftar ef þarf.  

 

Fundi slitið kl. 11 

Fundagargerð ritaði Íris Anna St. 

 

 

 



 


