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Ferill umhverfismála í Flataskóla 
 
Flataskóli hefur síðustu ár lagt mikla áherslu á umhverfismál. Stórt skref var stigið á 
því sviði þegar sótt var um þátttöku í Grænfánaverkefni Landverndar haustið 2005. 
Þá setti skólasamfélagið sér ný markmið til að stefna að. Í skólanum hefur verið unnið 
með skrefin sjö og gerðar úrbætur í umhverfisstarfi skólans bæði hvað varðar rekstur 
og umhverfismennt. 
 

Skólaárið 2005-2006 
 
Í ágúst 2005 var formlega farið af stað í Grænfánaverkefnið og nefnd skipuð til að 
vinna undirbúningi.   
 
Áður en farið var að stað í  Grænfánaverkefnið hafði pappír verið flokkaður á 
vinnuherbergi starfsmanna og í skólastofum. Skólaárið 2005-2006 var unnið að því 
að bæta eftirfarandi við: 
• Litaður pappír flokkaður sérstaklega. 
• Pappírsgámur pantaður og hafður í ruslageymslu. 
• Kennarar hvattir til að endurvinna litaðan pappír og karton inni í stofum. 
• Ákveðið var að leirtau yrði notað í stað pappadiska á bekkjarkvöldum og öðrum 
uppákomum í skólanum. 
 
Strax um haustið 2005 var hafist handa við að flokka fernur í matsalnum. Sérstakri 
tunnu var komið fyrir undir fernurnar. Síðan er fernum safnað saman og farið með 
þær í endurvinnslu.  Áður hafði í nokkur ár fernur verið flokkaðar í kennslustofum en 
nú var ákveðið að nemendur drykkju aðeins vatn úr glösum í kennslustofum og því 
væru fernur aðeins í notkun matsalnum. 
 
Til að minnka fernunotkun í skólanum var ákveðið að taka í notkun mjólkurkælivél frá 
Mjólkursamsölunni og að nemendur í mjólkuráskrift fengju mjólk afgreidda í glös. 
Mjólkurvélin kom í hús um áramótin og hefur því komið í stað mjólkurferna í 
matsalnum. 
 
Á starfsdegi í janúar 2006 fóru allir starfsmenn Flataskóla í heimsókn í Sorpu í 
Gufunesi. Fengu þar starfsmenn sömu fræðslu og nemendur fá þegar þeir 
heimsækja Sopru. Markmið þeirrar ferðar var að fræða starfsmenn um starfsemi 
Sorpu, flokkun úrgangs og endurvinnslu. Einnig var skoðuð móttöku- og 
flokkunarstöðin í Gufunesi. Starfsemi stöðvarinnar var útskýrð fyrir starfsmönnum og 
þeir sáu með eigin augum hvernig vinnslu á úrgangi er háttað.  
 
Starfsmenn skólans hafa verið hvattir til að passa uppá orkuneyslu skólans. Þetta 
áttu kennarar að sjá um að kynna fyrir nemendum. Hvatt var til að slökkt yrði í 
kennslurýmum og öðrum vinnurýmum þegar þau væru ekki í notkun. Í tengslum við 
það voru keyptir borðlampar fyrir kennara og eru þeir staðsettir á kennaraborðum í 
öllum kennslustofum. 
 
Námsefni í umhverfismennt var flokkað eftir árgöngum. Námsefnið var síðan sett inn í 
Námsvísa skólans haustið 2006. 
 
Á umhverfisdeginum 25. apríl 2006  fengu allir kennarar glærusýningu um flokkun og 
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umhverfismennt sem þeir voru hvattir til að kynna nemendum og fá umræður í 
bekkjunum og vekja þá til umhugsunar. Einnig var tekið saman námsefni, bækur og 
myndbönd sem kennarar voru hvattir til að nota. 
 
Um vorið 2006 fór umhverfisnefnd skólans í heimsókn í Öldutúnskóla, en skólinn 
hefur fengið Grænfánann. Kynnti nefndin sér fyrirkomulag umhverfismála þar og fékk 
góðar hugmyndir fyrir áframhaldandi starf.  
 

Skólaárið 2006-2007 
 
Strax í skólabyrjun var farið yfir stöðuna í umhverfismálum með starfsmönnum. 
Upprifjun var á reglunum um flokkun pappírs. Einnig voru fastsettar reglur um að 
nemendur kæmu alls ekki með jógúrt eða drykkjarfernur fyrir morgunhressingu, sem 
er milli kl. 9:00 og 10:00 á morgnana.  Þetta var einnig kynnt foreldrum á 
haustkynningarfundum. Nemendur koma því með ávexti og grænmeti í 
morgunhressingu og drekka vatn  úr sínum glösum. Eru allir hvattir til að koma með 
það nesti í nestisboxum. Þá var ítrekað að gæðapappír yrði settur í bláa 
endurvinnslukassa í kennslustofum og jafnframt var bætt grænum 
endurvinnslukössum í kennslustofurnar fyrir dagblöð og tímarit. 
 
Skúffur undir lituð karton, pappír voru settar á vinnuherbergi starfsmanna. Einnig var 
þar komið fyrir bökkum undir heil hvít blöð og hvítar afklippur. 
 
Vaskur var settur í matsal og við hann fest skæri í keðjum.  Ef afgangur er í fernum 
geta nemendur klippt á fernuna og hellt honum í vaskinn.   
 
Skipað var í umhverfisnefnd nemenda. Fulltrúar í nefndinni eru einn nemandi úr 
hverjum 5.- 7. bekk, alls átta nemendur.  Verkefni nefndarinnar fyrsta árið: 

 Í upphafi var umhverfisstefnan kynnt fyrir nemendum.  

 Fulltrúar nemenda í umhverfisnefndinni kynntu fyrir bekkjarfélögum sínum 
vinnureglur í tengslum við flokkun og endurvinnslu. 

 Hafist var handa við að útbúa spjöld sem eiga að minna á endurvinnslu 
pappírs- og orkusparnað.  Nemendur í umhverfisnefndinni unnu spjöldin sjálf í 
tölvu og plöstuðu síðan.  Að lokum hengdu þeir spjöldin í allar kennslustofur.   

 Nemendur sjá um eftirlit með flokkun inni í kennslustofum.  Komið hefur verið 
fyrir sérstökum gátlista í stofum þar sem merkt er við í hverri viku hversu vel er 
flokkað í stofunni. Umhverfisnefndin tók að sér eftirlit og merkti við með 
sérstökum límmiðum hvort flokkuninni væri vel sinnt (grænn límmiði), henni 
væri ábótavant (gulur límmiði) eða væri afleit (rauður límmiði).  Í lok tímabilsins 
fengu síðan þeir bekkir sem höfðu alltaf fengið grænan límmiða íspinnaveislu. 

 
Í mars 2006 var útbúin sérstök undirsíða á heimasíðu skólans,  www.flataskoli.is. Þar 
koma fram upplýsingar um Grænfánaverkefnið, markmið, fundargerðir o.fl. 
 
Í maí 2007 var haldin hönnunarsamkeppni um umhverfismerki Flataskóla. Keppt var 
um hönnun og útfærslu á besta umhverfismerkinu. Alls bárust 406 myndir í 
samkeppnina.  Myndirnar voru hengdar upp í hátíðarsal og héngu þar í 5 daga á 
meðan allir nemendur höfðu atkvæðisrétt og kusu um hvaða mynd þeim fannst hæfa 
best sem umhverfismerki Flataskóla. Þá voru úrslitamyndirnar hengdar upp í 
hátíðarsal og kusu nemendur aftur. Vistor í Garðabæ styrkti hönnunarsamkeppnina 

http://www.flataskoli.is/
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og voru veitt peningaverðlaun fyrir fyrstu þrjú sætin. Erla Ylfa Óskarsdóttir, nemandi í 
7. bekk lenti í fyrsta sæti og á því heiðurinn að umhverfismerki Flataskóla. 
Umhverfismerki skólans prýðir m.a. forsíðu þessarar greinargerðar. 
 

 
Staðan í október 2007 
 
Strax að hausti var skipað í umhverfisnefnd. Í nefndinni eiga sæti fulltrúar nemenda í 
5. – 7. bekk, alls  átta nemendur, fulltrúi foreldra, skólaliði (sér einnig um ræstingu), 
húsvörður, tveir kennarar og aðstoðarskólastjóri. Fundargerðir eru vistaðar á 
heimasíðu skólans. 
 
Nemendafullltrúar í umhverfisnefnd sjá um eftirlit með flokkun inni í kennslustofum.  
Komið hefur verið fyrir sérstökum gátlista í stofum þar sem merkt er við í hverri viku, 
hversu vel er flokkað í stofunni. Nemendafullltrúar merkja við með sérstökum 
límmiðum hvort flokkuninni er vel sinnt (grænn límmiði), henni sé ábótavant (gulur 
límmiði) eða hvort hún er afleit (rauður límmiði). 
 
Metin hefur verið staða umhverfismála í skólanum og fylltur út gátlisti (sjá fylgiskjal). 
Gerð hefur verið áætlun um það sem þarf að bæta og má þar helst nefna að betur 
þarf að huga að þeim ræstingarvörum sem notaðar eru í skólanum.  
 
Unnið hefur verið að því að tryggja fræðslu um umhverfismennt í öllum árgöngum 
skólans svo nemendur fái markvisst nám í samræmi við þema skólans. Skipulögð 
útikennsla er hjá öllum nemendum skólans.  Hefur útikennsla verið sett fast inn á 
stundaskrá hjá 1. – 4. bekk. Markmiðið er að frá og með hausti 2007 verði allir 
árgangar með fastan tíma í útikennslu á stundaskrá, alla vegana einu sinni í viku. 
 
Unnið er, í samstarfi við garðyrkjudeild Garðabæjar, að skipulagi og undirbúningi 
útikennslustofu í nágrenni skólans. Stefnt er að því að vígja kennslustofuna á 50 ára 
afmæli Flataskóla, í október 2008. 
 
Flataskóli hefur unnið að ýmsum fleiri verkefnum í samstarfi við aðila í bænum. Má 
þar m.a. nefna verkefni um lífríki Vífilsstaðavatns í 6. bekk sem er unnið í samstarfi 
við umhverfisnefnd Garðabæjar, gróðursetningu trjáplantna nemenda í 5. bekk og 
nemendur í 4. bekk setja niður í matjurtagarða að vori og taka svo upp úr görðunum 
að hausti í 5. bekk. 
 
Allir nemendur skólans koma að umhirðu á skólalóð, tína rusl, sópa og hirða beð. 
Hver umsjónarhópur á sitt ákveðna svæði sem hópurinn ber ábyrgð á yfir skólaárið.  
 
Eftirfarandi umhverfismennt hefur verið skipulögð í árgöngum, til viðbótar því sem 
tilgreint er í námskrá einstakra árganga. 
 

1. bekkur – áhersla lögð á umhverfið 

 Komdu og skoðaðu umhverfið 

 Tommi lærir að vernda náttúruna 
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2. bekkur – áhersla lögð á endurvinnslu og flokkun 

 Ruslaskrímslið  

 Flokkum til framtíðar  
 

3. bekkur – áframhaldandi áhersla á endurvinnslu og flokkun 

 Svona gerum við – myndband 
 

4. bekkur – áhersla lögð á endurvinnslu og umhverfið 

 Ferð í  Sorpu 

 Græna bókin 

 Settar niður kartöflur og grænmeti í skólagarða 
 

5. bekkur – áhersla á landvernd 

 Kartöflur og grænmeti tekið upp úr skólagörðunum 

 Gróðursetning í nýjan bæjargarð Garðbæinga 

 Fjallað um Gróðureyðing og endurheimt landgæða (tenging við landafræði) 

 Í sátt við náttúruna I – myndband 
 

6. bekkur – áhersla á lífríkið í nágrenni skólans 

 Lífríkið við Vífilsstaðavatn 

 Í sátt vði náttúruna II – myndband 
 

7. bekkur – áhersla á umhverfið  

 Umhverfið – skiptir það máli? 

 
 

Umhverfismarkmið Flataskóla  

Haustið 2005, þegar skólinn var skráður í Grænfánaverkefnið voru eftirfarndi 
markmið sett: 

1. flokka pappír og endurvinna 

 við ljósritum báðu megin  
 við flokkum pappír í gæðapappír og blandaðan pappír  
 við notum afklippur og afgangspappír sem rissblöð  
 við notum þann pappír sem misferst í ljósritun til að teikna á  

2. minnka pappírsnotkun 

 við sendum tölvupóst eins og hægt er  
 við prentum ekki út að óþörfu  
 prentum báðum megin á blöð 

3. fækka drykkjarfernum 

 við drekkum vatn úr glasi eða brúsa í litla nesti  
 við náum í mjólkina úr mjólkurvél og drekkum hana úr glerglösum í matsal  
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4. endurvinna drykkjarfernur 

 við höfum endurvinnslukassa fyrir drykkjarfernur í matsal fyrir þá sem koma 
með drykkjarfernur að heiman  

5. flokka rafhlöður og önnur spilliefni 

 við söfnum rafhlöðum saman og sendum til spilliefnamóttöku  
 við kaupum vasareikna með sólarrafhlöðum og hvetjum nemendur til að gera 

það sama 
 við söfnum spilliefnum s.s. hreinsiefnum, málningu, lími, þynni, bóni, 

terpentínu og lakki og sendum til spilliefnamóttöku. 

Nú er þema skólans að flokka úrgang og minnka rusl. Í því sambandi hefur 
eftirfarandi verið sett fram, starfsmönnum til glöggvunar og til að tryggja að vel sé 
farið eftir því: 
 
Flokkun úrgangs 
 

Í kennslustofum (húsvörður sér um að losa) 

 Kassi fyrir hvíta pappírsafklippur 

 Kassi fyrir dagblöð og tímarit (fer í endurvinnslu hjá Sorpu) 

 Fata fyrir blandað sorp (skólaliðar losa í ruslagám) 
 
Á vinnuherbergi starfsmanna 

 Tunna fyrir hvítan pappír (fer í endurvinnslu gæðapappírs hjá Sorpu – 
húsvörður sér um að losa) 

 Tunna fyrir rusl annað en hvítan pappír (fer í gám fyrir blandað sorp) 

 Skúffuskápur fyrir litaða pappírsrenninga og afklippur af kartoni (endurnýtt í 
kennslustofum) 

 Bakkar fyrir afgangs ljósritunarpappír til að endurnýta (prentað á aðra hliðina) 

 Bakki fyrir hvíta pappírsrenninga (endurnýtt í kennslustofum) 

 Kassi fyrir blöð og tímarit (húsvörður sér um að losa) 
 
Flokkunarstöð í geymslu 

 Pappírsgámur fyrir skrifstofupappír, hvítar afklippur (fer í endurvinnslu 
gæðapappírs hjá Sorpu) 

 Dagblöð og tímarit (fer í endurvinnslu hjá Sorpu) 

 Fernur og umbúðir úr sléttum pappír (fer í endurvinnslu hjá Sorpu) 

 Bylgjupappi (fer í endurvinnslu hjá Sorpu) 

 Spilliefni (hreinsiefni, málning, lím, þynnir, bón, terpentína, lyf, lakk, stíflueyðir,  
 
Í starfsmanneldhúsi 

 Málmur (niðursuðudósir, sprittkerti, álpappír – húsvörður fer með í Sorpu) 

 Gler (glerkrukkur, glerbrot, flísar – húsvörður fer með í Sorpu)  

 Skilagjaldskyldar umbúðir (flöskur – dósir) 
 
Í heimilisfræðistofu 

 Málmur (niðursuðudósir, sprittkerti, álpappír – húsvörður fer með í Sorpu) 
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 Gler (glerkrukkur, glerbrot, flísar – húsvörður fer með í Sorpu)  
 
Í kennslubókageymslu 

 Kertaafgangar (endurnýttir í kertagerð í list- og verkgreinum) 
 
Hjá húsverði 

 Rafhlöður (flokkað til Sorpu) 
 
Ruslagámur á skólalóð (Gámaþjónustan) 

 Blandað sorp sem er urðað hjá Sorpu 
 

 
Umhverfissáttmáli Flataskóla 
 
Haustið 2007 var settur umhverfissáttmáli skólans. Hann var unnin af umhverfisnefnd 
skólans, kynntur starfsmönnum og birtur á heimasíðu skólans. 

 
 Við göngum vel um skólann og umhverfi hans. 

 Við förum vel með pappír, prentum hvorki né ljósritum meira en þarf og 
endurvinnum afgangs pappír. 

 Við erum meðvituð um að það er aðeins ein jörð og að umgengni hvers og 
eins skiptir máli.  

 Við gerum okkur grein fyrir að með flokkun er hægt að endurvinna og 
endurnýta ýmislegt sem annars færi í ruslið. . 

 Við gætum þess að sóa ekki hreinlætis- og ræstingavörum og notum 
umhverfisvænar vörur eins og mögulegt er. 

 Með samþættingu námsgreina er nemendum kennd umhverfisvernd. 

 Í samvinnu við heimilin vinnum við að því að efla ábyrga hegðun og umgengni 
við nánasta umhverfi og náttúru landsins. 

 Við fáum tækifæri til að njóta útiveru og skynja náttúrufegurð. 
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Lokaorð 
 
Ljóst er að ýmislegt hefur áunnist í umhverfismálum Flataskóla þau tvö ár sem liðin 
eru frá því að formlega var tekin sú ákvörðun að skólinn stefndi að því að fá 
Grænfánann. Þó helst hafi verið unnið eftir þema skólans, að flokka úrgang og 
minnka rusl hefur verið tekið til hendinni á fleiri sviðum. Má þar helst nefna 
orkusparnað og umhverfismennt fyrir nemendur. Við það að fylla út gátlista um stöðu 
umhverfismála í skólanum kom í ljós að margt er í góðu lagi og það sem betur má 
fara ætti ekki að vera mikið mál að laga. Áhersla verður því lögð á það að styrkja það 
sem hefur áunnist og bæta það sem er að.  Mikill áhugi og jákvæðni hefur verið á 
verkefninu í skólanum og erum við sem að því komum stolt af þeirri vinnu sem fram 
hefur farið og hlökkum til áframhaldandi vinnu að umhverfismálum í Flataskóla. 

 
 
 

Garðabæ í október 2007 
 

Verkefnisstjórn grænfánaverkefnisins í Flataskóla 
 
 
 

____________________________________ 
Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir 

 
 

____________________________________ 
Helga María Guðmundsdóttir 

 
 

_____________________________________ 
Ragna Gunnarsdóttir 

 


