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1.Umhverfisnefndin  

Á hverju hausti er gengið frá nýrri umhverfisnefnd. Frá upphafi hefur sami 

aðili verið í forystu nenfdarinnar en smávægilegar breytingar varðandi aðra í 

nefndinni. Þó er alltaf gengið út frá sama ramma sem er að í nefndinni sitja 

fulltrúar allra starfshópa í skólanum, nemendahópa og foreldra. Gengið er frá 

starfsmannahlutverkum á starfsmannafundi eftir að mál hafa verið reifuð og 

fólki gefinn kostur á að koma sér á framfæri. Aðeins er mismunandi milli ára 

hvernig umsjónakennarar framkvæma nemendakosningu, ýmist kosið úr öllum 

umsjónarhópnum eða kallað eftir nemendum sem eru tilbúnir til starfa og svo 

kosið úr þeim hóp. Fulltrúi foreldra er tilnefndur á aðalfundi foreldrafélagsins 

að hausti. 

Nafni nefndarinnar var breytt eftir að Stórutjarnaskóli gekk í raðir 

heilsueflandi skóla og ber nú heitð umhverfis- og lýðheilsunefnd. 

Fundað er reglulega allan veturinn, oftast með þriggja vikna millibili að jafnaði. 

Megin verkefni nefndarinnar er að ákvarða þemu, markmið og viðfangsefni að 

hausti, undirbúa og skipuleggja árleg umhverfisþing og ákveða og framfylgja 

leiðum að markmiðum. Nefndaraðilar safnar humyndum úr sínu baklandi og málin 

eru rædd á starfsmannafundum. Þá eru nemendur af og til kallaðir saman á sal 

til að ræða og útskýra ákveðin málefni.  
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2. Mat á stöðu umhverfismála 

Fyrstu þrjú árin hófst vetrarstarfið í Grænfánanefndinni á að yfirfara 

gátlistann, lið fyrir lið. Haustið 2011 var ákveðið að geyma gátlistann þar sem 

flest atriði voru í nokkuð góðum farvegi og eins var haustið 2012. En á döfinni 

er að taka gátlistann fyrir að nýju haustið 2013.  
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3.Áætlun um aðgerðir og markmið 

Haustið 2011 voru eftirfarandi markmið sett eftir umræður og vangaveltur í 

umhverfisnefndinni og síðan á starfsmannafundi: 

Að fræðast og koma upplýsingum til samfélagsins 
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Að stuðla að hollustu og heilbrigði 

Að auka tengsl við umhverfi og náttúru 

Að viðhalda flokkun og endurnýtingu 

Að umhvefismálum sé ætlaður tími í stundaskrám kennara 

Það gekk greiðlega að vinna að öllum markmiðum nema því síðasta, og það virðist 

vera viðvarandi vandi, sem sagt að finna tíma fyrir fundi umhverfis- og 

lýðheilsunefndarinnar svo vel fari og fyrir kennara að finna umhverfis- og 

lýðheilumálum tíma í stundaskrám. Umhverfis- og lýðheilsuþing eru haldin árlega 

til að fá fræðsluefni og til að koma upplýsingum til samfélagsins. Til að auka 

tengsl við umhverfi og náttúru fá nemendur í elsta árgangi leikskólans og 1. – 4. 

bekk grunnskólans útiskólakennslu eftir hádegi einn dag í viku allt skólaárið. Að 

auki eru alsherjar útiskóladagar fyrir alla nemendur tvisvar sinnum, fyrst að 

hausti og svo aftur að vori. Þar fyrir utan er þemavika í maí. Sumir velja að 

vinna heima hjá sér þá viku og þeir þurfa að skila dagbók þar sem þeir hafa 

skráð helsu viðfangsefni sín en hinir sem mæta í skólann fá ýmis verkefni úti í 

náttúrunni alla daga vikunnar. Þar er m.a. unnið með fuglalíf, örnefni í 

umhverfinu, hreinsun á náttúru og umhverfi og farið í náttúrskoðun. Allt eru 

þetta líka verkefni sem eiga að auka á andlega vellíðan. Í hverju vinnurými eru 

flokkunardallar fyrir pappír og rusl en á miðlægum svæðum dallar fyrir frekari 

flokkun, pappa, plast og ál. Í eldhúsi er flokkað, hænur fá matarúrgang og allar 

umbúðir eru flokkaðar. Haustið 2012 gekk Stórutjarnaskóli í raðir heilsueflandi 

skóla m.a. til að vinna að því að stuðla að markmiði hollustu og heilbrigði. Eftir 

það var gerð lítilsháttar breyting á markmiðunum svo að fyrir árin 2012 – 2014 

líta þau svona út:  

Að fræðast og koma upplýsingum til samfélagsins 

að auka vitund fyrir tengslum holls mataræðis, heilbrigðis og geðheilsu 

að stuðla að tengslum umhverfis, náttúru og andlegar vellíðunar 

að viðhalda flokkun og endurnýtingu 

að umhvefismálum sé ætlaður tími í skólastarfinu 

Á haustmánuðum var farið í að gera heilmikla fæðuviðhorfskönnun meðal 

nemenda og foreldra í því augnamiði að virkja alla, fá nemendur til að velta fyrir 

sér eigin gildum varðandi mataræði og kalla fram staðreyndir matseðlanna. 

Foreldrar fengu könnun til að vekja upp þeirra athygli á raunveruleikanum, því 

vísbendingar voru um að nemendur færu ekki endilega alltaf með réttar 

fullyrðingar í umfjöllun sinni heimavið. T.d. virtust sumir foreldrar álíta að 

soðinn fiskur væri mun oftar á matseðli en raunin var, að mun oftar væri unnin 

matvara á boðstólum og s.frv. Með tilliti til andlegrar vellíðunar leit það 



vissulega ekki vel út. En tekið skal fram að matseðlar skólans eru ætíð til 

staðar á heimsíðunni en ekki víst að foreldrar hafi litið þangað fyrr en þá til að 

geta svarað könnunini. Til að framfylgja öðrum markmiðum voru farnar 

hefðbundnar leiðir. 

4. Eftirlit og endurmat 

Árlegar heimsóknir fulltrúa Grænfánans halda okkur við efnið að vissu marki en 

annars er það á herðum umhverfisnenfdarinnar að viðhalda verkefnum og þróa 

verkefnið áfram. Áhugi og hugmyndir hafa verið nægar til að keyra verkefnið 

áfram. En umhverfisnefndin var búin að ákveða að breyta um áherslur og fara 

út í nýtt þemaverkefni með næstu umhverfisnefnd. 

Gátlistar eru góð aðferð við innra mat og verður þeim beitt áfram. Einnig teljum 

við það árangursríkt að gera ýmsar kannanir því þær kalla á umræður og 

skoðanaákvarðanir hvers og eins. Niðurstöður kannana gefa síðan hugsanlega 

tilefni til úrbóta eða endurmats. 

5. Fræðsla 

Eins og fram kom fá yngri nemendur vikulegan útiskóla þar sem unnið hefur 

verið með ýmis verkefni. Hér eru nokkur sýnishorn:  

28. ágúst: Kynning og hópleikir. Skoða sveppi og ber. Farið í lerkiskóginn og 

skoðaðar mismunandi gerðir sveppa. Farið í berjamó. 

4. september: Gönguferð, kynning á umhverfi, örnefni. Ganga út Melgötuna, upp 

móinn, út í lautirnar fram hjá skólanum. Skoða Garðabolla - sögulautina, kanna 

aðstæður fyrir indjánatjald. 

11. september: Berjamór. Tré. Hæðarlínur og af hverju snjóaði núna í gær 

meira á sumum bæjum en öðrum ? 

25. sept. Mæla tréð og mynda, Smíða gólfið í Álfaborg, frjáls leikur 

2. okt. Vinna úr fjöruferð gærdagsins, halda áfram með gólfsmíði, frjáls leikur. 

9. okt. Fjaran á tímum landnemanna, skorkort. Hvernig er líklegt að fjaran hafi 

þá litið út? Frjáls leikur.  

16. okt. Fræsöfnun fyrir Ysgol Maes Owen skóla í Wales. Smíða gólf í húsið, 

festa hópana í sessi og hlutverk innan hópsins.  

15. janúar: Skipta í þrjá hópa. A) Frjáls leikur í laut. B) Mælingar úti. Nota 

sippubönd og mæla eða e.u sem þau velja. Giska fyrst og mæla svo. C) Veður 

athugun. Nemendur leggjast niður, loka augum og skynja veðrið.  



22. janúar. Tré. Nemendur velja sér sitt tré og merkja hæð þess við snjólínu. 

Mæla það sem upp úr stendur. Síðan verður skoðað í vor hvað tréð er hátt 

neðan við merki og hvernig það lítur þá út. 

30. apríl. Þar sem enn er allt á kafi í snjó frestast verkefni sem annars voru á 

dagskrá s.s. að kveikja upp í eldstæðinu og að mæla trén neðan merkingar. 

Verkefni dagsins eru að fara í heimsókn í galleríið Surtlu á Stórutjörnum, skoða 

hvað verið er að vinna úr ull og öðrum náttúruefnum. Eftir það verður skipt í tvo 

hópa og haldið í fuglatalningu og í leiðinni ætlum við að dreifa brauðskorpum til 

fuglanna. Frjáls leikur í lokin. 

Skrifuð er dagbók útiskóla og teknar eru myndir sem geymdar eru í safni 

skólans. Dagbókin er á heimasíðunni, storutjarnaskoli.is/nemendur/1.-4. 

bekkur/dagbók útiskóla 

Að auki hefur færst í vöxt að kennarar taki verkefni inn í námskrá sína. T.d. 

unnu 7. og 8. bekkur heilmikið verkefni á síðasta ári sem þau sendu í 

samkeppnina um Varðliða umhverfisins. Það verkefni gekk út á að safna saman 

upplýsingum um flokkun og gefa út bækling þar um.  Þessir bæklingar voru 

sendir á hvert heimili á skólasvæði Stórutjarnaskóla. 

Á síðasta ári var unnið mikið með geðræktarverkefni í þemavinnunni um 

lýðheilsu. Farið var í gegnum gátlista heilsueflandi skóla um geðheilsu, nemendur 

í umhverfisnefndinni ásamt þeim fullorðnu unnu það verkefni og gerðar voru 

endurbætur þar sem þess þurfti. T.d. var skerpt á reglum skólans og þær 

gerðar sýnilegri.  

Fyrir þremur árum var ákveðið að Stórutjarnaskóli tæki þátt í 

fræsöfnunarverkefni íslenskra og waleskra skóla. Nemendur söfnuðu því fræum 

af íslenskum trjám í haust, lerki, furu og birki og kom á framfæri til skóla í 

Wales í gegnum Skógræktarfélag Íslands. Nú er beðið eftir fræum frá Wales 

sem stendur til að forsá í vor. Þegar kemur að því að planta þeim trjám í 

landslagið verður fyrst farið í að ræða og meta vandlega hvernig skuli standa að 

því að velja svæði. 

Á umhverfisþingi skólans í febrúar 2013 var formlega lagt af stað í 

moltuverkefni. Búið var að undirbúa það vel, yngri nemendur höfðu safnað 

upplýsingum sem þeir komu svo á framfæri með glærukynnigu á 

umhverfisþinginu. 

6. Kynning á stefnunni 

Umhverfis- og lýðheiluþing sem haldin eru í febrúar – mars á hverju ári eru aðal 



kynningarleiðir skólans. Þar nær hann til allra innan skólans, foreldra, 

stjórnsýslunnar og annarra sveitunga sem sjá sér fært að mæta á þingin. 

Hverju sinni er fenginn einn aðal fyrirlesari sem flytur fræðsluerindi um það 

sem umhverfisnefndin telur að eigi sérstakt erindi í samfélagið. Má nefna að á 

þingið 2012 kom fulltrúi frá Jafnréttisstofu með erindi um kynjafræslu og það 

tengdum við geðræktarverkefninu í skólanum en töldum það ekki síður eiga 

erindi í samfélagið. Að auki komu fyrrverandi kennarar sem sögðu frá og kenndu 

viðstöddum ýmislegt um fuglalíf og jurtalíf í nánasta umhverfi skólans. Í ár kom 

umhverfissálfræðingur með fyrirlestur um tengsl manna og náttúru og það var 

bein skírskotun í markmið okkar um tengsl umhverfis, náttúru og andlegrar 

vellíðunar. Að auki eru hverju sinni innanbúðar kynningar sem nemendur standa 

sjálfir fyrir. 

Síðast en ekki síst sagði formaður umhverfisnefndar skólans í máli og myndum 

frá viðurkenningu sem skólanum hlotnaðist vorði 2012 er nemendur fengu 

nafnbótina Varðliðar umhverfisins. Sú viðurkenning hlaust m.a. fyrir 

umhverfisþingin en líka fyrir verkefni nemenda „Ert þú í rusli“ og kynningu 

þeirra og nemenda almennt á umhverfisþingunum. 

   

7. Umhverfissáttmálinn 

Umhverfis- og lýðheilsusáttmáli Stórutjarnaskóla 
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