
Fylgiskjal 1. 

Dæmi um fundargerðir 

Sótt á heimasíðu Stórutjarnaskóla apríl 2013 

 

 

 

 Umhverfisnefnd 

  

1. fundur 26. sept. 2011 

  

Mættir: Sigrún, Aðalheiður, Friðrik, Þuríður, Ólafur, Torfhildur, 

Nanna, Líney, Guðbjörg Erna, Huldar Trausti, Aron Snær, Dagbjört, 

Snorri Már, Sylvía Rós, Anton Karl, Þórunn og Grete. 

  

1. Mál: Starf fundarritara boðið út og tók Guðbjörg að sér að rita 

fundargerðir. 

 

  

2. Mál: : Kynning á nýrri umhverfisnefnd. Ákveðið var í haust að 

fjölga fulltrúum nemenda, svo nú situr einn flltrúi fyrir hvern 

árgang grunnskólans og einn fulltrúi fyrir leikskólann. Einn fulltrúi 

grunnskólakennara bættist við og skipti urðu á fulltrúum 

stjórnenda. Þá urðu einnig skipti á fulltrúum kennara í leikskólanum.  

Umhverfisnefnd 2011 – 2012 

Aðalheiður kjartansdóttir  

Friðrik Steingrímsson  

Nanna Þórhallsdóttir 

Ólafur Arngrímsson 

Sigrún Jónsdóttir  

Torfhildur Sigurðardóttir 

Þuríður Sveinsdóttir símar  

Líney Rúnarsdóttir 

Guðbjörg Erna Sigurpálsdóttir 

Huldar Trausti Valgeirsson 

Aron Snær Kristjánsson 

Dagbjört Jónsdóttir 

Snorri Már Vagnsson 

Sylvía Rós Hermannsdóttir 

Anton Karl Kristjánsson 

Þórunn Helgadóttir 

Grete Alavere 

 

3. Mál: Fyrirkomulag funda. Mikið var rætt um fundartíma og 

niðurstaðan varð sú að reyna næst að hafa fund í hádegi og fram í 

fyrsta tíma e.h. miðvikudaginn 26. okt. 

 



 

  

4. Mál: Tillögur um breytingar frá umsjónarmönnum Grænfánans 

maí 2011. Þessar athugasemdir bárust eftir úttekt: 

Sáttmálinn. Hann mætti kannski vera styttri, hugsanlega mundu 

tvær fyrstu setningarnar ná yfir innihaldið, framhaldið mætti nota 

sem leiðir að markmiðum að einhverju leiti. Sáttmála má breyta á 

milli ára.  

 

  

• Fjölbreytileiki umhverfisins eða landslag, gæti verið þema sem 

hægt væri að taka innan tíðar.  

• Væri hægt að gera betur í flokkun en nú er verið að gera?  

• Væri almennt hægt að gera betur og meira í hverri stofu?  

• Væri hægt að fara í moltugerð?  

• Gott væri að hafa miðlæga dalla undir flokkaðar umbúðir, og annað 

sem til fellur í stofum.  

• Það væri tilvalið að fá eldri nemendur til að taka að sér að reyna 

að komast að raunhæfri niðurstöðu hvað varðar sparnað við að 

slökkva ljósin.  

• Eins hvort hagkvæmara það er út frá öllum sjónarmiðum að nota 

pappírsþurrkur eða tauþurrkur á snyrtingum.  

• Umhverfisnefndin. Væri hægt að hafa fleiri fulltrúa nemenda í 

nefndinni og bæði frá leik‐ og grunnskóla?  

• Umhugsunarvert hvort mætti fá nemendur til að reyna að komast 

að því hvaða áhrif það hefði mengunarlega ef leikskólabörn 

ferðuðust öll með skólabílum í stað margra einkabíla.  

 

Þessar hugmyndir voru skoðaðar og ákveðið að setja miðlæga 

flokkun á umbúðum og rusli umfram pappír. Búið að verða við 

hugmynd um fjölgun nemenda og Sigrún lagði nú fram tillögu að 

styttri sáttmála:  

Við í Stórutjarnaskóla viljum leggja megin áherslu á að ganga vel 

um, vernda landið okkar og að skila aftur til jarðarinnar sem mestu 

af því sem frá henni er komið.  

Við viljum að borin sé virðing fyrir öllu sem lifir, mönnum og 

málleysingjum og að fyllstu aðgætni sé beitt við ákvarðanir er lúta 

að framkvæmdum eða breytingum í náttúrunni. 

Engar athugasemdir voru gerðar og skoðast því tillagan samþykkt. 

Næsti fundur fyrirhugaður 26. október nk.  

  

Fleira ekki bókað. 

Guðbjörg Erna Sigurpálsdóttir 

  

  



 5. fundargerð umhverfis- og lýðheilsunefndar 19. jan. 2013 

 

 Mættir: Tómas Karl, Eyþór Kári, Ingi Þór, Kristján Örn, Hannes Haukur, Elín Heiða, 

Nanna, Sigrún, Friðrik, Ólafur, Torfhildur, Aðalheiður og Elín 

  

1.      mál: Moltutunnan Jóhanna. Rætt um moltutunnuna sem er nú hér um bil tilbúin til 

notkunar. Í tunnuna á að fara efni sem tilfellur í þar til gerða og merkta fötu í matsal en 

einnig úrgangur frá heimilisfræðieldhúsi. Settar verða upp leiðbeiningar í matsal um hvað 

skal fara í tunnuna en einnig verða þýddar sænskar leiðbeiningar sem fylgdu tunnunni. 

  

2.      mál: Rammi að dagkrá umhverfis- og lýðheilsuþings. Fjórða umhverfis- og 

lýðheilsuþing skólans verður 19. febrúar nk. Búið er að semja við umhverfissálfræðing, 

Pál Jakob Líndal að koma með fyrirlestur sem miðaður verður við mið- og efsta stig 

skólans. Fyrirlesturinn mun fjalla um tengsl manna og náttúru, hvernig náttúran getur 

haft bætandi áhrif á geð manna. Til að mæta yngstu nemendunum verður útbúin kynning 

á moltugerð og að auki munu nemendur sem sitja í umhverfis- og lýðheilsunefndinni útbúa 

kynningu á helstu niðurstöðum fæðuviðhorfskönnunarinnar. Þá var ákveðið að segja 

lítillega frá útnefningunni Varðliðar umhverfisins sem nemendum Stórutjarnaskóla 

hlotnaðist á síðasta ári. Farin verður nokkuð hefðbundin leið varðandi fyrirkomulag og 

Jaan og Marika eru til með að æfa og flytja örfá tónlistaratriði með nemendum. 

  

3.      mál: Hvenær geta nemendur hist til að útbúa kynningarefni um 

fæðuviðhorfskönnunina?: Sigrún ætlar að vera nemendum innan handar við undirbúning 

kynningarinnar og verður kannski mesti vandinn að finna hentugan tíma. Ákveðið var að 

afgreiða þann þátt á næsta kennarafundi. 

  

4.      mál: Hvernig skal auglýsa þingið? Ákveðið var að auglýsa þingið á heimasíðu skólans, 

í hlaupastelpunni x2, 5. og 12. febrúar og að senda auglýsingu á fréttasíðuna 641.is. Að 

auki verða sendar tilkynningar heim til foreldra með tölvupósti. 

Öllum foreldrum, starfsfólki, nemendum og öðrum áhugasömum sveitungum verður 

sérstaklega boðið á þingið en einnig skipulagsstjóra Þingeyjarsveitar, sveitarstjórn, 

umhverfis- og skipulagsnefnd sveitarinnar, samskólunum, Þingeyjarskóla og 

Hrafnagilsskóla.  

  

5.      Önnur mál: Enn er beðið eftir möppu Heilsueflandi skóla sem átti að senda til 

skólans  á síðasta ári. 

Ákveðið var að taka upp nýjan þátt í lýðheilsunni að loknu umhverfisþingi. 

  

Næsti fundur mánudaginn 4. febrúar kl. 13:10 

  

Fundi slitið kl 13:50.  

  

Ritari í bók: Elín Gunnlaugsdóttir 

Ritari á heimasíðu: Sigrún Jónsdótttir 

 


