
Fundur í umhverfisnefnd 

17. apríl 2018, kl. 9:55 í miðrými á 2. hæð. 

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

Krisberg, Arndís, Sirrý og Ragna. 

Efni fundar: 

 Neysla og úrgangur 

o Síðasta 6 vikna vigtunartímabilið. 

 Rætt var um áragngur þeirra mælinga sem hafa verið 

framkvæmdar, skoðaðar niðurstöður mælinga og skífurit 

sem sýnir samanburðinn. Allir voru sammála um að nú 

væri tækifæri til þess að gera betur þótt niðurstöður úr 

síðustu mælingu væru góðar. Til umræðu kom að hlutir 

eins og að skammta sér sjálfur og minni diskar hefðu 

virkað vel. Það kom einnig fram að leikskóladeildin er að 

standa sig framúrskarandi vel og hending ef að það eru 

matarafgangar. Mælt verður út apríl og maí. 

 Nýtt fyrirkomulag á morgunnesti í grunnskóladeild kom 

til umræðu. Nemendur eru ánægðir með það að borða í 

matsalnum og telja að með þessu móti borði þeir betur 

og sóun minnki. Ragna kom á framfæri skilaboðum 

matráðsins sem segir að þetta fyrirkomulag muni líklega 

ekki bara minnka sóun heldur spara hundruð þúsunda í 

brauð og áleggs kaupum. 

 

 Lýðheilsuverkefni 

o Markmiðssetning 

 Farið var yfir markmiðssetningu fyrir leik- og 

grunnskóladeild sem unnin var út frá niðurstöðum 

umhverfisgátlistanna sem gerðir voru í janúar. Í ljós kom 

að mörg markmiðanna eru í vinnslu og verður lokið í apríl 

og maí en önnur er áætlað að vinna með fram í desember 

og eru þau í góðum farvegi. Nemendur eru ánægðir með 

margt af því sem gert hefur verið, slysavarnaverkefnið og 

fyrirlesturinn fengu t.d. mjög góða dóma. 



 Nemendur á miðstigi ætluðu að huga að því að skrifa bréf 

til skólastjóra um loftræstinguna með sínum félögum og 

athuga hvort tannverndarumræðu væri lokið, þau voru 

ekki alveg viss um það. 

 Salka og Askur ætluðu að fara vel yfir markmiðin í 

leikskólanum og minna alla starfsmenn á hollustu og 

vatns umræðuna. En þau eru mjög ánægð með vináttu 

verkefnið og bangsann Blæ. Það verkefni er komið til að 

vera í Kerhólsskóla. 

 Töluverð umræða skapaðist um það hvaða félög eru 

starfandi í sveitarfélaginu okkar og hverja við þyrftum að 

kalla til þegar kemur að því að kynna félögin. 

 

 Vorverkin 

o Þar sem nú fer að nálgast sá tími sem umhverfisdagar og 

vorverkin bresta á þá var kallað eftir því hvað nemendum finnst 

þurfa að gera nú í ár. Eftir farandi kom þar fram: 

 Týna rusl – sópa – ljúka við skýli og laga til í því – týna 

greinar og grisja – gróðusetja og taka litlar plöntu sem 

eru sjálfsáðar – huga að matjurtagarðinum t.d. kartöflum 

og öðru – fúaverja skýli og fleira – laga kofan á 

leikskólalóð – laga grindverkið við leikskólann – mála dót 

á leikskólalóð – mála parísa og annað á leikvöllinn. 

 

 Þema á næsta ári 

 

o Lýðheilsa mun verða þema áfram í byrjun næsta skóla árs líkt og 

gert var með neyslu og úrgang á síðasta ári en fulltrúar í 

umhvefisnefnd ætla fyrir næsta fund að vera búnir spyrja 

skólafélaga sína hvort þeir hafi einhverjar ákveðnar óskir 

varðandi þema sem tæki við af lýðheilsunni. 

 

 

Fundi slitið kl. 10:40 

Fundargerð ritaði Ragna Bj. 



 

 

 

 


