
Umhverfisráðsfundur barna 6./27. nóvember 2019 

 

Fundarmenn eru elstu börnin, Skógarþrestir/Svartþrestir, í Lundi.  

 

Anna Borg, leikskólastjóri, fundarstjóri  og Berglind Jónsdóttir, deildarstjóri og   

ritari fundarins ábyrgðarmaður fyrir eftirliti á deildum. 

 

Dagskrá fundar: 

1. Takast í hendur 

Klöppuðum atkvæði í „umhverfisráðsfundur“, 6 atkvæði! 

2. Fara yfir fundarreglur:  

Allir minntir á Bínureglurnar! 

Rétta upp hönd til að fá að tala eða svara, sitja kyrr, hafa hendur og 

fætur hjá sér og hlusta.   

3. Hvar er Grænfáninn á Norðurbergi?  

Á þremur stöðum, á fánastönginni í austurlóðinni hjá Tröllagili, á litla 

steinveggnum við innganginn í austurlóðina og sá þriðji á gaflinum í Lundi. 

Umræður um afhverju við værum með fánann, allir mjög meðvitaðir að það 

væri af því að við erum svo dugleg að flokka og hugsa um umhverfið okkar. 

4. Hvað sjáið þið á myndinni? 

Fundarmenn sáu jörðina, tré, manneskju, náttúruna og bók. Bókin var með 

eina síðu sem var fullskrifuð og aðra sem átti eftir skásetja hvernig við 

mennirnir værum að ganga um jörðina.  

5. Hvað þurfum við að gera til að hafa Grænfánann?  

Við þurfum að flokka og hugsa vel um náttúruna. Við fórum yfir gátlista frá 

Landvernd um hvað við værum að gera í leikskólanum svo við gætum haldið í 

Grænfánann. Við erum að standa okkur mjög vel samkvæmt gátlistanum. 

Við fengum bara broskalla engann fýlukall. 

6. Umhverfisráð og umhverfisráðherra. 

Fara yfir hvað umverfisráð gerir. Þeir fara um leikskólann og athuga 

hversu vel allar deildar og aðrir starfsmenn standa sig í ákveðnum þáttum í 

umhverfisstefnunni s.s. ofnastillingu, rafmagnsnotkun og hvort flokkað sé 

rétt og líka hvort Anna Borg sé með kveikt á tölvunni.  

Hverjir eru umhverfisráðherrar? Það eru allir Þrestirnir í Lundi. 

Hverjir fóru í fyrstu eftirlitsferðina um leikskólann? Björgvin, Brynja 

og Trausti. 

Stóðu deildirnar sig vel? Já mjög vel  allir fengu broskall. 

Velja ráðherra í næstu eftirlitsferð. Það verða Gréta, Embla, María, 

Brynja og Björgvin fara í janúar. 

7. Önnur mál 
 

Ritari fundarins: Berglind Mjöll Jónsdóttir, deildarstjóri.  


