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Inngangur 
Hér birtist greinargerð Flataskóla með umsókn um endurnýjun grænfánans. Skólinn sækir nú 
um grænfánann í fjórða sinn. Í greinagerðinni verður fjallað um umhverfisnefnd skólans, gerð 
grein fyrir á stöðu umhverfismála í skólanum og þróuninni síðustu árin, sagt frá áætlun um 
aðgerðir og markmið, fjallað um eftirlit og endurmat, fræðslu og kynningu á umhverfisstefnu 
skólans.  

Umhverfisnefndin  
Í umhverfisnefnd Flataskóla eiga sæti þrír kennarar, aðstoðarskólastjóri og 14 nemendur. 
Nemendur eru valdir tveir úr hverjum bekk frá 1. bekk og upp í 7. bekk (er ekki unglingastig). 
Ákveðið var að fulltrúarnir sætu tvö ár í röð. Nefndin hittist að jafnaði 5 sinnum á önn. 
Nemendafulltrúar hittast þó að jafnaði einu sinni í mánuði með kennarafulltrúum.  Á fundum 
hefur verið farið yfir stöðu umhverfismála í skólanum hverju sinni og áhersla lögð á virkni 
nemenda. Nemendafulltrúar ásamt umsjónarkennurum sjá um stóran hluta fræðslu og eftirlits. 
Einnig sjá þeir til þess að unnið sé eftir þeim markmiðum sem sett hafa verið. 
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Mat á stöðu umhverfismála og þróunin síðustu ár 

 
Flataskóli hefur síðustu ár lagt ríka áherslu á umhverfismál. Stórt skref var stigið á því sviði 
þegar sótt var um þátttöku í Grænfána verkefni Landverndar. í fyrsta sinn, 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. 

Grænfáninn var afhentur í annað skiptið á Degi íslenskrar tungu í nóvember 2010. Var 
dagurinn sérstaklega hátíðlegur í Flataskóla þar sem skólanum var afhentur Grænfáninn aftur 
til tveggja ára. Fánann afhenti formaður Landverndar Björgólfur Thorsteinsson við hátíðlega 
athöfn í Vigdísarlundi. Söngvaskáldið Kristján Kristjánsson eða KK mætti með gítarinn og tók 
lagið sitt "Kærleikur og tími" með nemendum. Er þetta í fyrsta sinn sem hátíðin er haldin að 
hluta til utandyra og var þessi tilraun skemmtileg tilbreyting frá fyrri árum, en Flataskóli hefur 
alltaf lagt mikið upp úr þessum degi með vandaðri og fjölbreyttri dagskrá í hátíðarsal skólans. 
Eftir að Grænfáninn hafði verið dreginn að húni fluttu fimmtu bekkingar leikþáttinn Búkollu í tali 
og tónum. 

Staða umhverfismála í skólanum er metin árlega. Farið er yfir umhverfisgátlistann og skoðað 
hvað hefur áunnist og hvað mætti betur fara. Það er umhverfisnefnd sem sér um að fara yfir 
gátlistann 
 
Ýmis skemmtileg umhverfisverkefni hafa fests í sessi í skólastarfinu. Dæmi um slíkt er 
Vífilsstaðaverkefnið sem unnið hefur verið í Flataskóla frá haustinu 2000. Nemendur í 6. bekk 
læra þar um lífríkið í og við Vífilsstaðavatn og fara í vettvangsferð þar sem þeir skoða 
umhverfið, taka sýni úr vatninu og Vífilsstaðalæk, greina plöntur í umhverfinu og átta sig á 
örnefnum.  

 

                               
 
Nemendur í 4. bekk vinna verkefni um endurvinnslu þar sem þeir fræðast m.a. um flokkun á 
sorpi, mengun sem getur fylgt því og gildi þess að ganga vel um umhverfið. Hluti af fræðslunni 
fer fram í vettvangsferð í Sorpu eða starfsmaður frá Sorpu kemur með fræðsluerindi í skólann.  
 

 
Umhverfismennt er hluti af námskrá allra árganga skólans og samþætt ýmsum námsgreinum 
þegar við á. Sem dæmi þá fer fram ýmiskonar fræðsla í heimilisfræði þar sem fjallað er um 
umhverfis- og endurvinnslumerki, auglýsingar og slysahættu, flokkun á sorpi og moltugerð svo 
eitthvað sé nefnt. Rík hefð er fyrir því í Flataskóla að fara í ýmsar vettvangsferðir. Nemendur 
fara öllu jafna fótgangandi, hjólandi eða með strætó í þessar ferðir. 
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Kennarar og starfsfólk er meðvitað um gildi 
umhverfismála og fræðir nemendur um gildi þess í 
gegnum námsefni þegar aðstæður og efni gefa 
tilefni til. 
 
Nemendur hafa hreinsað skólalóðina frá árinu 
2005. Hver bekkur á sitt svæði og er skólalóðin 
hreinsuð reglulega yfir skólaárið.  

Flataskóli fékk viðurkenningu fyrir lofsvert framtak í 
hreinsunarátaki Garðabæjar vorið 2011. Nemendur 
í 3. – 6. bekk hreinsuðu rusl úr og við 
Hraunsholtslækinn frá Hafnarfjarðarvegi að Reykjanesbrautinni. Viðurkenningarnar voru 
afhentar á lokahátíð hreinsunarátaksins. Styrkur sá sem Flataskóli fékk var notaður til að kaupa 
á áhöldum fyrir nemendur í útikennslu 

 

 
Á vormánuðum 2012 var ákveðið að ráðast í allsherjar flokkun á öllu sorpi í Flataskóla.  
Ákveðið var að fara í samstarf við Íslenska gámafélagið sem sér um alla þjónustu.  Nemendur 
og starfsfólk fengu fræðslu um flokkun frá fyrirtækinu þar sem farið var yfir flokkunarkerfið og 
hvernig það virkar 
 
Í hverri skólastofu er kassi fyrir pappír sem ljósritunarpappír er safnað í. Sama á við í öðrum 
rýmum skólans. Pappírnum er skilað til endurvinnslu. Samskipti við heimili fara fram í gegnum 
tölvupóst. 
 
2013 – 2015 hefur skólinn bæði nemendur og starfsfólk unnið markvisst að heiluseflingu með 
þátttöku í verkefnunum Göngum í skólann, Lífshlaupinu og Hjólað í skólann. Árangur skólans 
hefur verið með eindæmum góður og hefur skólinn hlotið viðurkenningu fyrir þátttökuna. Á 
þessum árum var einnig unnið áfram makvisst með flokkun og fræðslu því tengt. 
 
Haust 2016 fór umhverfisnefndin af stað og ítrekaði mikilvægi flokkunar. Allir árgangar voru 
minntir á flokkunina þar sem umhverfisnefndin fór í alla bekki og minnti á flokkunina. 
Flokkunarkassar í öllum kennslustofum/rýmum voru merktir. Nú eru kassar fyrir plast, pappír 
og lífrænan úrgang í hverri stofu/rými í skólanum. Fulltrúar frá Sorpu komu í heimsókn og fóru 
vel yfir flokkunarmál með starfsfólki skólans. 
 
Farið var yfir umhverfisgátlistann og skoðað hvað við getum gert betur og hvað verið er að 
gera vel í skólanum nú þegar.  
 



Flataskóli   Greinargerð 2018 

6 

 

Í byrjun árs 2017 var ákveðið að beina sjónum að matarsóun í skólanum og hversu miklum 
mat börnin væru að henda í matsalnum. Umhverfisfulltrúar í 7. bekk tóku að sér að vigta 
matarafgang á hverjum degi í eina viku. Að því loknu var verkefnið kynnt fyrir öllum nemendur 
skólans og skorað á nemendur að skammta sér aðeins á diskinn það sem þau ætluðu að 
borða. Aftur vigtuðu umhverfisfulltrúar matarafganga í eina viku og minkaði sóunin aðeins á 
þessum tíma og börnin urðu meðvitaðri um hvað þau fengu sér mikið á diskinn sinn. 
 
Á vormánuðum fór fram árlegt hreinsunarátak þar sem allir nemendur tóku sinn hluta 
skólalóðarinnar í gegn fyrir sumarið. Hreinsun á skólalóð fer fram jafnt og þétt yfir skólaárið en 
á vorin er lóðin tekin vel í gegn. 

Skólaárið 2017-2018 
 
Enn eru nemendur og starfsfólk minnt á flokkun á rusli. Búið er að yfirfara merkingar á 
flokkunarkössum í öllum kennslustofum/rýmum. Einnig eru nemendur og starfsfólk hvatt til að 
slökkva ljós í þeim rýmum sem ekki verið er að nota t.d á salernum. 

Áætlun um aðgerðir og markmið 
 
Þetta skólaár ætlum við að leggja áherslu á lýðheilsu markmið okkar er að: 

 Sem flestir nemendur komi fótgangandi eða hjólandi í skólann 

 Nemendur komi með hollt nesti 

 Hvetja kennara til hreyfingar og/eða útivistar með nemendum 

 Sem flestir nemendur séu þátttakendur í lífshlaupinu og hjólað í skólann 

 Hvetjum til meiri vatnsdrykkju 

 
Í haust tókum við þátt í verkefninu Göngum í skólann. Um mánaðarmótin janúar/febrúar hefst 
lífshlaupið og tökum við virkan þátt í því, bæði nemendur og starfsfólk. Í vor ætlum við svo að 
taka þátt í hreyfiátakinu Hjólað í skólann/vinnuna. 
 
Við hvetjum nemendur til að hreyfa sig daglega, koma gangandi/hjólandi í skólann og draga 
þannig úr mengun frá bílaumferð.  
 
Við leggjum áherslu á hollt og gott nesti og hvetjum nemendur til að að drekka vatn úr margnota 
brúsum. 
 
Vatnsvél var sett upp á kaffistofu starfsmanna haustið 2004 og eru starfsmenn duglegir að nýta 
sér það og drekka mikið vatn á degi hverjum. Allir starfsmenn hafa sín eigin drykkjarmál sem 
þeir geta geymt óþvegin á milli kaffitíma og er það gert til að draga úr notkun uppþvottavélar. 
Mikil áhersla hefur verið lögð á flokkun og eru nú á kaffistofu starfsmanna sex flokkunarkassar 
fyrir: 

 plast 

 málm 

 pappír 

 gler 

 flöskur og dósir (með skilagjaldi) 

 lífrænn úrgangur 
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Eftirlit og endurmat 
 
Staða umhverfismála í skólanum er metin árlega. Farið er yfir umhverfisgátlistann og skoðað 
hvað hefur áunnist og hvað mætti betur fara. Það eru umhverfisfulltrúar sem sjá um að fara 
yfir gátlistann.   
 
 

Kynning á umhverfismálum 
 
Umhverfismál skólans hafa verið kynnt á ýmsa vegu. Umhverfisstefnan hefur verið kynnt á 
heimasíðu skólans og þar má einnig finna góðar upplýsingar um Grænfánann. Skýrsla 
umhverfisnefndar birtist á hverju ári í ársskýrslu skólans sem hægt er að nálgast á heimasíðu 
skólans. 
 
 

Umhverfissáttmálinn 
 
Haustið 2007 var settur umhverfissáttmáli skólans. Hann var unnin af umhverfisnefnd skólans 
þ.e. starfsmönnum og nemendum. Umhverfissáttmálinn hefur verið kynntur öllum 
starfsmönnum og nemendum og birtur á heimasíðu skólans. Einnig hangir hann uppi á 
nokkrum stöðum í skólanum. Farið er yfir umhverfissáttmálann árlega og markmið fyrir 
komandi skólaár sett. 
 

 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 viljum geta greint jákvæðan áróður frá neikvæðum. 

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

 Með samþættingu námsgreina er nemendum okkar kennd umhverfisvernd í öllum 
árgöngum skólans. 

 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. 
 
 
 
 

Lokaorð 
 
Hér hefur verið farið yfir umhverfismál í Flataskóla. Við í skólanum eru afar stolt af því að geta 
flaggað Grænfánanum og er það einlægur vilji að það haldist.   
 
Við endurmat kemur alltaf í ljós hvað vel er gert og hvað má betur fara.  Mat nefndarinnar er 
að alltaf þurfi að vera á varðbergi en góðir hlutir gerast hægt.    
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Garðabæ 30. janúar 2018 

 
F.h. umhverfisnefndar Flataskóla 

 
 

______________________________________________ 
Anna Lena Halldórsdóttir 

 
 
 

______________________________________________ 
Íris Björk Baldursdóttir 

 
 
 

______________________________________________ 
Kristín Ósk Þorleifsdóttir 
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Fundargerðir 
 

Fyrsti fundur grænfánanefndar Flataskóla 18.sept. 2017 

Mættar: Anna Lena, Kristín Óska og Íris 

Fundur settur kl.13:15 

Ákveðið var að hafa sömu fulltrúa í nefndinni og í fyrra bæði hjá kennurum og nemendum 

Þrjá fulltrúa vantar fyrir hönd nemenda  

Fyrsti fundur með fulltrúum nemenda er 3.okt en þá á að fara yfir hlutverk nefndarinnar og 

hvað við munum gera í vetur 

Fórum yfir hvað þarf til að sækja um nýjan grænfána 

Næstu fundur nefndarinnar er þriðjudaginn 26.sept. nk. kl.12:30 og munum við óska eftir að 

Helga María sitji þann fund til að fara yfir umsóknarferlið með okkur 

Fundi slitið kl.13:45 
 
 

4.október 2017 

Mættar Anna Lena, Íris og Kristín 

- Ákveðið að hitta grænfánafulltrúa Flataskóla þriðjudaginn 10.okt nk. 

- Nefndin kynnir sig og segir í hvað bekk þau eru 

- Fá þau til að koma með hugmyndir um hvernig við getum endurnýjað fánan okkar – 

hvaða þema verkefni eigum við að vera með t.d. matarsóun, rafmagn……… 

- Ræða við þau um að fara inní bekki og fara vel yfir endurvinnsluna þ.e. hvernig við 

flokkum, fá nemendur úr 5-7.bekk til að sjá um þap – þau mega ráða framkvæmd 

- Hugmynd að þau myndu kynna nefndina á morgunsamveru og hvað hún gerir fá 

einnig nemendur úr 5-7 bekk í það. 

- Þurfum að taka kaffistofu starfsmanna verulega í gegn spurning hvernig við 

framkvæmum það 

Fundið slitið kl.13:00 
 
 

1.nóvember 2017 

Mættar voru: Anna Lena, Kristín og Íris Björk 

 

Ætlum að senda umhverfisfulltrúana í eftirlitsferð í stofur til að skoða flokkun hjá 

árgöngunum. Skiptum fulltrúum í 3 hópa og svo bekkjunum á hópana. Fulltrúarnir ganga svo 

á milli stofa og athuga stöðu mála. Einnig ætla fulltrúarnir að athuga flokkunina á 

kennarastofunni.  

Við ætlum að hitta fulltrúana og koma þeim inn í verkefnið á mánudaginn nk og seinna í 

þeirri viku fara þeir svo í eftirlitsferðina. 

 

Eftir ca 2  vikur (15. nóv) ætlum við að hafa fund með Helgu Maríu aðstoðarskólastjóra og 

ræða við hana um verkefni til að vinna í tengslum við fánann og umsóknina fyrir hann. 
 

Grænfánafundur 15. desember ´17 

Mættar voru: 

 Anna Lena 

 Kristín Ósk 
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 Íris Björk 

 Helga María 

 

Hvað gerum við til að endurnýja fánann – næsta skerf er umsóknarferlið. Fundum 

umsóknarblað á www.landvernd.graenfaninn.is. Stefnum á að vinna með lýðheilsu í tengslum 

við endurnýjun grænfánans. Viljum fá úttekt í mars og þurfum því að senda umsóknina inn 

fyrir 1. febrúar. 

Tökum fyrir hreyfingu (göngum í skólann) og hollt og gott nesti 

Fórum í gegnum úttekt grænfánafulltrúanna á flokkunardöllum í kennslustofum. Þar er 

ýmislegt ábótavant. Vantar nokkra flokkunardalla í list og verkgreinastofur, einnig þar að 

ítreka að það á að slökkva ljósin á baðherbergjunum. Einnig vantar merkingar á einhverja 

dalla 

Fórum yfir flokkun á kaffistofu og hefur hún lagast heilmikið en betur má ef duga skal. 

Fá umhverfisfulltrúa til að gera kynningu á sorpflokkun og matarsóun. Sniðugt að gera 

myndband til að sýna í bekkjunum.  

 Fyrir hvað stendur grænfáninn? 

 Sorpflokkun: í kennslustofunni/matsalnum 

 lýðheilsa: hreyfing og næring 

 

 Fundur með fulltrúum þriðjudaginn 21. nóvember kl 10.10 og næstu skref kynnt. Fulltrúar í 

6. og 7. bekk fengnir til að búa til handrit. Hittumst aftur að viku liðinni (á mánudaginn 27. 

nóv) til að taka upp myndbandið. 
 

 

 

 

Fundur 17. jan 2018 

Mættar: Anna Lena, Kristín Ósk og Íris Björk 

Ætlum núna að einbeita okkur að umsókn fyrir grænfánan og ferlinu í kringum það. Við 

setjum markið á lýðheilsu og þetta eru okkar markmið: 

 Sem flestir nemendur komi fótgangandi eða hjólandi í skólann 

 Nemendur komi með hollt nesti 

 Hvetja kennara til hreyfingar og/eða útivistar með nemendum 

 Sem flestir nemendur séu þátttakendur í lífshlaupinu og hjólað í skólann 

 Hvetjum til meiri vatnsdrykkju 

Næsta skref er að hitta stjórnendur í tengslum við umsókn og greinargerð. Stefnum á fund á 

miðvikudaginn 24. jan kl 12:30 á kaffistofu starfsmanna. 
 

http://www.landvernd.graenfaninn.is/

