
Umhverfisráðsfundur barna (annar fundur) 24. og 29. janúar 2020 

 

Fundarmenn eru elstu börnin í Lundi, Skógarþerstir og Svartþrestir.  

 

Anna Borg, leikskólastjóri, fundarstjóri og Berglind Jónsdóttir deildarstjóri, 

ritari fundarins og ábyrgðarmaður fyrir eftirliti á deildum. Lilja Sólrún er 

sérlegur tæknistjóri fundarins.  

 

Dagskrá fundar: 

 

Umræður: neysla/loftslagsmál 

Horfa á mynd um Trjálfana fara með gömul húsgögn í Sorpu og kauða notuð 

húsgögn í Góða Hirðinum.  

 

Fundargerð: 
 

1. Börnin minnt á Bínu-reglurnar: sitja með hendur og fætur hjá sér, hlusta, 

bíða þar til röðin er komin að þér og fundarregluna að rétta upp hönd til að 

fá orðið. Allir fengu umhverfisráðherramerki í barminn og sátu við borð. 

2. Rifjað upp dagskrá frá síðasta fundi. 

Hvar er Grænfáninn? Allir mundu það nú! Á Norðurbergi og á gaflinum í Lundi og 

svo auðvitað á stóru fánastönginni.  

3. Fara yfir gátlistann um neyslu. 

Börnin dugleg að taka þátt í umræðum. Við vorum svo glöð hvað þessi gátlisti kom 

vel út við erum dugleg að flokka og pössum okkur á matarsóun. 

4. Fylla í gátlistann um loftlagsbreytingar.  

Við fylltum nýjan lista, styttri og þar komu nokkrir fýlukallar sem þýðir að við 

þurfum að laga það og það þurfum við að gera hér í leikskólanum og í samvinnu við 

foreldra og heimilin okkar.  

Við þurfum að gróðursetja meiri tré, íslenskt birki. Getum verið með 

gróðursentingardag á hverju vori. En við erum að rækta smá í leikskólanum, 

kartöflur, jarðaber og rifsber. 

Við getum passað að vera með að hámarki einn kjötdag í hverri viku. Við eigum að 

borða meira af fiski, súpu og grænmetisréttum og minna af kjöti.  Í síðustu viku 

voru fjórir dagar af fimm án kjöts mjög gott. Einn af þessum fjórum var þó 

slátur, unnið úr kjötvöru. Við eigum að kaupa frekar mat sem við ræktum eða 

framleiðum á Íslandi eins og kjúkling, lamb, mjólkurvörur, grænmeti en því miður 

verðum við að kaupa ávexti og sumt grænmeti frá útlöndum og þá kemur það með 

skipi eða flugvél sem er ekki gott fyrir umhverfið. Mikil umræða um olíu í sjónum, 

sem er slæmt fyrir fiskana og hákarlana. 

Af 23 börnum þá labba 5 alltaf í leikskólann sem er frábært og við stefnum á að 

fleiri labbi að verkefninu loknu. Börnin voru með það á hreinu að betra væri að 

gangaog hjóla í leikskólann þar sem bílar menga. En sumir eru þó á rafmagnsbílum 

sem er betra fyrir umhverfið, 4-6 fjölskyldur á slíkum bíl. Börnin ítrekuðu að það 



væri samt betra að fara á milli í strætó en einkabíl þar sem það komast margir 

fyrir í strætó. Það er líka gaman að vera í strætó.  

Við ætlum að byrja núna á því að fylgjast með hitastiginu úti, Bella útbýr 

skráningarblað og Anna Borg kaupir hitamæli.  

Ræddum lauslega um orðið NEYSLA og hvað það eiginlega þýðir. Margir fá notað 

dót til að leika með, aðrir fá nýtt. Mæli með að gera þetta orð að orði vikunnar og 

skrifa niður hvað fellur undir það, verðum að skilja orðið svo við getum unnið með 

það í þemavinnu vorsins.  

5. Hvernig gekk síðasta eftirlit umhverfisráðherra? 

Vel, allar deildar stóðu sig vel, allir fengu broskall.  Í eftirlitinu voru: Gréta, 

Embla, María Lilja og Björgvin Unnar.  

6. Hvaða umhverfisráðherrar fara í eftirlit næst? 

Heimir, Heiðdís Björt, Trausti Tan, Elvar og Einar. 

Önnur mál 

Ekkert þar, allir fundarmenn þreyttir eftir góðar umræður. 

 

Horfðum á Trjáálfana og hlóum mikið  

 

Fundi slitið! 

 

 

Ritari fundarins 

Berglind Mjöll Jónsdóttir og Anna Borg 
 

 


