
Greinagerð með umsókn um Grænfánann 2020-2021 

 

Leikskólinn Norðurberg er að sækja um Grænfánann í 9. skiptið og að þessu sinni er verið að vinna 

verkefni sem minnka neyslu/jafna kolefnisspor leikskólans og samfélagsins í leiðinni. 

Skrefin 7: 

1. Hér er umhverfisráð fullorðinna sem í sitja fulltrúar allra deilda og leikskólastjóri. 

Umhverfisráð hittist í hverjum mánuði, sjá skóladagatal, og með fyrirfram ákveðna dagskrá. 

Leikskólastjóri setur saman dagskrá. Á þessum fundum er farið yfir átaksvikur (sjá 

fundargerðir), stöðuna í moltugerðinni, flokkun inni á deild og þátttöku barnanna í 

umhverfismenntinni. Umhverfisráð kemur með hugmynd að þema fyrir nýja umsókn en hún 

getur nú breyst í framhaldi hjá starfsmönnum leikskólans á sameiginlegum fundum. 

Umhverfisráð barna fer í gang frá miðjum vetri fram að vori og það er sömuleiðis ákveðin 

dagskrá og fundarritun. Í umhverfisráði barna sitja öll elstu börnin ásamt leikskólastjóra og 

hópstjóra barnanna, sjá fylgiskjal. Við skiptum Legg áherslu á að þetta sé samtal okkar um 

leiðir til lausna sem og umræður um það sem við erum að gera núna, hvernig það er að virka 

og hvað þarf að gera enn frekar. 

2.  hópnum í tvo hópa með sömu dagskrá og sameinum síðan fundargerðirnar í eina. Sjá 

fundargerðir. 

3. Með umsókn fylgir gátlistinn um stöðu umhverfismála í leikskólanum skólaárið 2020-2021. 

Börnin fara alltaf í gegnum listann og myndast þá umræður um hvað við erum að gera vel og 

hvar við mættum bæta okkur. Sjá gátlista. Þegar við fórum yfir gátlistann í ár var einn fýlukarl 

skráður, við erum ekki með gróðursetningardag né vorum við með tré í fóstri. En nú eru strax 

hópur barna á tveimur deildum búin að merkja sér tré í lóðinni, mynd og nafn, og ætla þau að 

hlúa vel að sínu tré og fylgjast með vexti og þroska trésins á árinu. Börnin tóku líka þá 

ákvörðun að gróðursetja tré á hverju vori í Skógrækt Hafnarfjarðar og svo líka þegar þarf að 

endurnýja tré á lóð leikskólans.  

4. Markmið þema ársins 2021 er að 

minnka almenna neyslu/minnka 

kolefnisspor leikskólans og 

samfélagsins í heild.  Til að ná fram 

þessu markmiði ætlum við að leggja 

áherslu á að: 

• Öll börn fara reglubundið í 
útikennslu. 

• Gróðursetjum tré í sérstökum 
lundi í samvinnu við 
skógræktina og í 
leikskólalóðinni. 

• Hvetjum samstarfsfélaga og foreldra til að versla meira notað og ekki einhvern óþarfa. 

• Við verðum með einn kjötdag í viku. 

• Drögum úr bílafjölda inn í hverfið með því að hvetja til fólk til að skilja bílinn eftir heima.  

• Hvetjum samstarfsfélaga til að nýta sér samgöngustyrk sem veittur er starfsmönnum 
Hafnarfjarðar ef þeir taka almenningsvagna.  

• Við minnum alla á að drepa á bílnum í kyrrstöðu. 

• Senda kannanir heim sem hvetja fjölskylduna til að lágmarka/minnka almenna 

neyslu.  



• Vera með stuttar kannanir í leikskólanum um minni neyslu/-hegðun fjölskyldunnar. 

• Mikki frændi/Umhverfissáttmáli 

Sjá í umsókn og fylgigögn hvernig um framkvæmdina.  

Umhverfisstefna leikskólans fylgir hér með og það er alltaf unnið eftir henni á milli umsókna 

og er það í ábyrgð umhverfisráða leikskólans að svo sé gert. Hér er stíf og ströng flokkun á 

öllu efni, allur ólífrænn úrgangur fer á endurvinnslustöð og það sem hægt er að endurnýta 

nýtum við hér. Við moltum allan mat og við erum með virka vinnu gegn matarsóun, pössum 

matarskammta, nýtum vel matarafganga og gefum fuglum restar á veturna. Við kaupum í 

nærbyggð, við kaupum lífrænt ræktaðan mat beint af bændum í Biskupstungum og frá Kaja 

organic/Akranesi.  Hér gætum við okkur á að spara rafmagn og hita. Við sjáum til þess að 

húsið sé ræst á umhverfisvænan hátt. 

Hvernig unnum við verkefnið með börnunum og 

hvernig gekk?  

Það má eiginlega segja að vinnan í vetur hafi 

markast af stöðunni í heimsfaraldrinum eins og 

gefur að skilja. Við unnum ákveðin verkefni með 

börnunum og einnig með foreldrum, sjá  fylgiskjöl. 

En oft á tíðum duttu umhverfisráðsfundir barna 

niður vegna aðstæðna í leikskólanum í vetur. En 

við gerðum okkar besta í stöðunni. Við fylgjum vel 

stefnu leikskólans á milli Grænafána afhendinga og 

svo koma aukaverkefni vegna nýrrar umsóknar.  

Vinnan í vetur með börnunum var skemmtileg. Deildarnar settu upp verkefnaáætlun og 

fylgdu henni eftir. Við lögðum inn umræðuþema 

fyrir hverja viku og sendum til foreldra ásamt 

fróðleiksmola, sjá fylgiskjöl. Foreldrar tóku þátt í 

nokkrum könnunum sem við svo fórum yfir með 

börnunum til að vekja fjölskylduna alla til 

umhugsunar um neyslu/mengun ofl. Við settum 

umræður barnanna upp í myndrænt form, sjá 

fylgiskjöl.  Börnin fórum í gegnum flokkun á 

efnum, tóku sér tré í fóstur, gróðursettu fræ sem 

komu frá grænmeti, ávöxtum og keyptum fræjum. 

Við gerðum kannanir á hvernig börnin koma í 

leikskólann, í bíl, hjólandi, gangandi og fléttuðum Hjólavikuna inn í þessa daglegu könnun. Þar 

erum við að hvetja samstarfsfélaga til að skilja bílinn eftir heima og taka upp hjólið eða 

ganga. Það gengur bara vel hér.  



5. Eftirlit með umhverfisstefnu leikskólans er fylgt 

reglubundið eftir og farið er yfir stöðu 

umhverfismála á umhverfisráðsfundum, 

deildarstjórafundum og starfsmannafundum. 

Umhverfisráðherrar úr röðum barnanna fara í 

hverjum mánuði um leikskólann, inn á deildir, á 

skrifstofur og önnur starfsmannarými og gefa 

einkunn fyrir góða græna hegðun: slökkt ljós í 

mannlausu rými, slökkt á tölvuskjá, hiti á ofni í 

2,5 – 3,0 og athugað hvaða rusl fer í ruslafötur.  

6. Leikskólinn Norðurberg hefur verið í 

fararbroddi í umhverfismálum frá 1997. Við 

settum okkur umhverfisstefnu þá og erum 

enn að vinna með sömu stefnumálin. Við 

fáum mikið af gestum úr öðrum skólum 

innanlands sem og útlendinga sem koma 

hingað og fá fræðslu um stefnuna og hvernig 

við útfærum vinnuna með börnunum (hefur 

þó ekki ekki verið í gildi frá febrúar 2020 og 

fram til dagsins í dag vegna covid). Foreldrar 

fá fræðslu um stefnuna um leið og þeir byrja 

með barnið í leikskólanum og svo  fá þeir bréf og fréttir og eru hvattir til að lesa fundargerðir 

umhverfisráðanna um leið og þær eru komnar á netið. Upplýsingar um umhverfisstefnuna 

má finna á heimasíðu leikskólans.  

7. Umhverfissáttmálinn má sjá í fylgiskjölum. 

 

 

Bestu kveðjur  

Anna Borg  

leikskólastjóri á Norðurbergi. 
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