
Fundur í umhverfisnefnd 

23.jan. 2018, kl. 9:55 í miðrými á 2. hæð. 

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

Krisberg, Jóna, Arndís, Sirrý og Ragna. 

Efni fundar: 

 Hlutverk fulltrúa í umhverfisnefnd. 

o Nýjir gátlistar fyrir janúar til apríl. 

 Bekkjarfulltrúar í umhverfisnefnd skiluðu inn gátlistum 

sem voru unnir frá því í september þar til í desember og 

tóku við nýjum. Fram kom að hjá flestum hópum gekk vel 

að fara yfir listann og ræða úrbætur. Í leikskólanum eru 

teknar myndir af listanum þegar búið er að fylla hann út. 

 

 

 Viðfangsefni vetrarins 

o Neysla og úrgangur 

 Hvernig gekk á skiptifatamarkaði? 

 Það gekk vel á skiptifatamarkaði. Við fengum góð 

viðbrögð frá fólki og margir komu með föt. Öllum 

þótti gott að geta farið með fötin til flóttafólksins 

sem kom frá Sýrlandi. Ragna þakkaði nemendum í 

8. bekk sérstaklega þar sem þau stóðu sig 

sérstaklega vel í undirbúningi og frágangi. Allir voru 

sammála um að stefna að markaði aftur haustið 

2018. 

 Samanburður á vigtun í mötuneyti frá því í apríl/maí 2017 

og nóvember/desember 2017. 

 Það er mikill munur á tölunum sem koma út úr 

vigtuninni á þessum tveimur tímabilum. Sóun á 

mat hefur minnkað um helming. Nemendur eru 

flinkari við það skammta sér sjálfir. Nú er líka orðið 

hægt að velja tvær stærðir af diskum. 

Leikskólanemendur eru mjög duglegir og þar er 

örsjaldan úrgangur. Stefnt er að því að taka annað 

vigtunartíma bil frá apríl og fram í maí. 



 

o Lýðheilsa 

 Kynntar voru niðurstöður matslista um lýðheilsu 

 Allir hópar eru búnir að fylla út matslistana um 

lýðheilsu. Ragna kynnti samantekt á þáttunum sem 

hóparnir vilja/telja að þurfi að bæta. Næsta skref 

er að hóparnir fái samantektina til baka og komi 

með tillögur að útbótum. Að því loknu verður lögð 

fram umbótaáætlun.  

 Útinám og lýðheilsa 

 Fram kom að útinámskennarar hafa ákveðið að 

hafa lýðheilsuna í fyrirrúmi við skipulag kennslu í 

útinámi á næstu vikum. Þeir hafa lagt hugann í 

bleyti og komið upp með ýmis verkefni sem 

tengjast lýðheilsunni. Hóparnir frá leikskóla upp í 4. 

bekk munu starfa saman og hóparnir frá 5. bekk 

upp í 10. bekk munu starfa saman. 

 

 

Fundi slitið kl. 10:40 

Fundargerð ritaði Ragna Bj. 

 

 

 

 


