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Inngangur  

Leikskólinn Sólborg flaggaði fyrsta Grænfánanum sínum 1. desember 2010 en haustið 2009 

sóttum við formlega um að vera Grænfána leikskóli.  Fánanum flögguðum við í annað sinn í 

desember 2012 og markviss vinna með börnum og starfsfólki hefur verið viðvarandi allan 

þennan tíma. Þessi markvissa vinna hefur skilað okkur umhverfisvænni skóla, góðri og 

skemmtilegri umræðu um umhverfismál bæði í starfinu með börnunum, á kaffistofu 

starfsmanna og að auki hefur hún skilað sér heim með börnunum.  

Þessi tvö ár sem liðin eru frá síðustu skýrslu hafa verið smá breytingar á nefndinni á milli ára. 

Á þessu tímabili hefur einnig verið skipt tvisvar um matráð og um síðustu áramót urðu 

leikskólastjóraskipti. Foreldri sem varfulltrúi í nefndinni flutti sig um leikskóla og leitum við 

að nýjum fulltrúa. Í lokaorðum síðustu skýrslu, árið 2012,  sögðum við frá því að við 

endurmat á umhverfismennt fyndist okkur óþarfi að endurmeta það sem komið er s.s. flokkun 

og skilun. Það hefur hins vegar ekki verið raunin. Við höfum lagt mikla áherslu á það 

undanfarin tvö ár að ná að viðhalda þeim þætti. Með tilkomu nýrra starfsmanna í leikskólann 

þá sáum við þörfina á því að kynna stefnuna og minna hvort annað á góða siði.   

  

1. Umhverfisnefndin 2012 - 2014 

Nefndina skipuðu eftirfarandi aðilar frá 2012-2013.  

Lilja Þorsteinsdóttir, Furustofu 

Anna Margrét Hermannsdóttir, Lerkistofu 

Særún Ósk Böðvarsdóttir, Víðistofu 

Louise A. Harris, Reynistofu 

Sjöfn Sigsteinsdóttir, Birkistofu 

Ragnheiður Þóra Kolbeins, fulltrúi stjórnenda teymisstjóri 

Sólrún Dröfn Björnsdóttir, fulltrúi foreldra 

 

Nefndina skipuðu eftirfarandi aðilar frá 2013 – 2014 

Lilja Þorsteinsdóttir, Reynistofu 

Brynhildur Axelsdóttir, Lerkistofu 

Særún Ósk Böðvarsdóttir, Víðistofu 

Sjöfn Sigsteinsdóttir, Birkistofu 

Lilja Karlsdóttir, Furustofu 

Ragnheiður Þóra Kolbeins, fulltrúi stjórnenda teymisstjóri 

Sólrún Dröfn Björnsdóttir, fulltrúi foreldra 

 

Núverandi nefnd frá hausti 2014 – 2015 

Lilja Þorsteinsdóttir, Víðistofu 

Kolbrún Bjarkadóttir, Furustofu 

Brynhildur Axelsdóttir, Lerkistofu 

Sjöfn Sigsteinsdóttir, Birkistofu 

Lilja Karlsdóttir, Reynistofu 

Ragnheiður Þóra Kolbeins, fulltrúi stjórnenda og teymisstjóri 

  

Umhverfisnefnd barnanna er tvískipt. Elsti árgangurinn saman í hóp og næst elsti árgangurinn 

í öðrum hópi. 



2. Mat á stöðu umhverfismála – eftirlit og endurmat 

Umhverfisgátlistinn fyrir skóla á grænni grein er gott viðmiðunarplagg þegar þessi vinna er 

unnin. Við skiluðum honum útfylltum þegar umsókn um fyrsta Grænfánann var skilað inn. 

Frá þeim tíma höfum við náð að bæta okkur í nokkrum flokkum. Við erum þáttakendur í 

verkefni Reykjavíkurborgar „Græn skref“ og fengum afhent viðurkenningarkjal 5. júní 2013 

undirritað af Jóni Gnarr þáverandi Borgarstjóra. Nú þegar þetta er skrifað erum við að klára 

að skrá inn í umsókn um viðurkenningu á skrefi 2 og munum skila því inn í desember 2014.  

 

a) Markmiðið frá síðustu skýrslu var að halda áfram með endurnýtingu, flokkun sorps, 

moltugerð og tileinka okkur betri umgengni og umhyggju fyrir náttúrinni í okkar 

nærumhverfi. Leikskólinn hefur fengið stærri lóð til umráða og börnunum hefur 

fjölgað. Gróðurinn á lóðinni er stórkostlegur, mikið af fallegum gömlum trjám sem 

ungviðinu finnst gaman að klifra í og sumum hefur þótt gaman að kroppa í 

trjábörkinn. Börnin hafa líka verið iðin við að moka í gras til að ná sér í 

drullumallamold. Þetta þurfum við að laga og kenna börnunum þ.e. góða umgengi um 

trjágróðurinn. 

 

(Endurmat: Endurnýting gengur mjög vel, flokkun sorps einnig, moltugerðin gengur vel núna 

en við höfum þurft að sinna henni meira en áður á síðasta ári. Moltan hefur verið blaut og 

einstaka starfsmenn hafa ekki viljað koma nálagt henni sökum óþefs og klígju. Á 

skipulagsdegi 13. október 2014 var tekin lýðræðisleg ákvörðun þess efnis að halda áfram 

moltugerð og að ekki þyrftu allir að sinna þessari vinnu.  Börnin hafa átt það til að klifra í 

trjám sem eru viðkvæm og greinar brotnað. Tré í garðinum sem má klifra í eru merkt með 

sérstöku bandi og hafa þau lært það. Einnig hafa þau verið að moka í gras og þannig búið til 

óþarfa holur sem svo stækka. Útbúinn var sérstakur staður til að drullumalla og börnin eru 

búin að aðlagast því að sækja mold á þann stað).  

 

b) Í aðalnámskrá leikskóla frá 2011 er einn af grunnþáttum menntunar „sjálfbærni“ við 

munum kynna okkur það hugtak, hvað það felur í sér og hvernig við getum sett það 

inní okkar eigin námskrá.  

( Endurmat:  Á skipulagsdegi 5. júní 2013 kom Helena Óladóttir frá Náttúruskólanum með 

góðan og þarfan fyrirlestur um Sjálfbærni. Þar voru málin rædd og skoðuð út frá vistvænni 

þróun, hvaðan koma hlutirnir, getum við skilað þeim aftur, endurnýtt eða endurunnið. Unnið 

var inni og úti.  Starfsmannahópurinn tók við viðurkenningu þennan sama dag fyrir að hafa 

stigið 1. skrefið í Grænu skrefunum en Grænu skrefin eru veitt fyrir vistvænan rekstur 

fyrirtækja og skóla hjá Reykjavíkurborg.)   

   

c) Foreldrar og starfsfólk notar í meira mæli vistvænan samgöngumáta, ganga í 

leikskólann, nota strætó og hjóla. Hér við skólann má á góðum degi oft telja 10 – 15 

hjól starfsmanna og foreldra.    

(Endurmat: Mikil aukning og vakning hefur verið í foreldra og starfsmannahópnum hvað 

þennan þátt varðar. Yfir bjartasta tíma ársins má sjá fjölda fólks hjóla í leikskólann, 

fullorðnir og börn.   Auk þess sem börnin í nærumhverfinu koma oftar fótgangandi í 



leikskólann sinn.  Sesselja Traustadóttir hélt merkjum reiðhjólsins hátt á lofti á þessum sama 

skipulagsdegi þegar hún fjallaði um hjólreiðar sem frábæran samgöngumáta bæði vistvænan 

og heilsusamlegan). 

 

d) Að muna að slökkva í leikstofum og öllum rýmum þegar þau eru yfirgefin. Það er gott 

að útskýra þetta vel fyrir börnunum og hafa svokallaða „slökkvistjóra“ á stofunum það 

hefur jákvæð áhrif.  

(Endurmat: Á skipulagsdegi snemma árs 2014 fór hluti starfsfólksins í kynningu á 

Norðurberg í Hafnarfirði þar sem umhverfisstefna Norðurbergs var mjög vel kynnt. Þaðan 

kom hópurinn mjög vel upplýstur og munum við hægt og reglulega nýta okkur margar góðar 

hugmynidr þaðan.  Hvað varðar orkunotkun þá höfum við tekið upp þann góða sið að slökkva 

ljósin þegar rými er yfirgefið. Mynd sem sýnir sýnir tvær ljósaperur var sett upp við hvern 

slökkvara. Þessi mynd var kynnt öllum, börnum og starfsfólki. Í tengslum við þetta byrjuðum 

við að skrá niður orkunotkun í maí 2014 til að auðvelda okkur að meta árangurinn. 

Álestrartölur hafa sýnt okkur að þetta hefur áhrif, dagsnotkun 2013 var 98,76 kWh, og 2014 

er dagsnotkunin 88,06. Þetta verkefni er enn í þróun þ.e. hvernig við ætlum að nota þessar 

upplýsingar. Við tökum þátt í könnun á vegum Landverndar um orkunotkun leikskóla sem eru 

Grænfánaskólar og hlökkum til að sjá niðurstöðum úr því). 

  

 

e)  Það hafa verið starfandi umhverfisnefndir barna við skólann sem hafa fundað einu 

sinni á hvorri önn. Nefndirnar eru tvær, önnur með elsta árganginum og hin með næst 

elsta árganginum. Í því verkefni viljum við bæta okkur og markmið okkar er að funda 

tvisvar á önn með nefndinni.  

(Endurmat: Við erum að sinna þessum þætti sífellt betur. Fundargerðir þarf að vinna og gera 

jafnvel opinberar á heimasíðunni.) 

 

f) Á kaffistofunni hefur gengið vel að flokka rusl og hefur starfsfólk óskað eftir því að fá 

fleiri flokkunarkassa t.d að möguleiki væri á því að flokka ál. Það hefur einnig verið 

rætt að þar sem ekki er rennandi vatn á kaffistofunni sé erfitt að skola skyrdósir og 

slíkt og því líklegra að starfsfólk hendi þeim í almenna ruslið.  

(Endurmat: Fleiri flokkunarílát eru komin á kaffistofuna og við byrjuðum að flokka ál. Hins 

vegar þarf þess ekki lengur þar sem Herkúles á Sorpu sér um það.  Kranamálið er stærra og 

flóknara í framkvæmd. Það hefur verið rætt við stjórnendur).  

 

g) Rafhlöður endurhlaðanlegar.  Aðeins hefur borið á því að þeim hefur óvart verið hent 

eftir notkun og þurfum við að laga það. Þess má geta að við söfnum saman rafhlöðum 

sem tilfalla og skilum. Því er hægt að kippa endurhlaðanlegu rafhlöðunum uppúr þeim 

kassa. Það falla til margar rafhlöður úr heyrnartækjum barnanna og þeim er safnað 

saman.  

(Endurmat: Gengur mjög vel að nota endurhlaðanlegar rafhlöður og þær komnar í flestar 

klukkur í skólanum).  

 



h) Vera virkari í því að setja inn fréttir á heimasíðuna undir almennar fréttir. Þar geta vel 

verið fleiri fréttir heldur en bara þegar moltutunnan er losuð. Á myndasíðu stofanna er 

að finna myndir af því þegar börnin fara í grendargáma, taka virkan þátt í tiltekt í 

kringum skólann á degi umhverfisins og fleiri góðar.  

(Endurmat: Hið eilífa tal um heimasíðu og hvað á að vera þar. Við getum að sjálfsögðu 

bætt okkur hér á upplýsingatækniöld.) 

 

Nú þegar þetta er skrifað er matráður í leyfi og við fáum aðkeyptan mat frá Hollt í hádeginu, 

SS. Það fyrirtæki vinnur eftir umhverfisstefnu og eigum við að skila til þeirra umbúðum sem 

til falla hverju sinni. Það teljum við vera mjög góða stefnu því mikið af umbúðum fylgja á 

hverjum degi og við værum fljót að fylla okkar flokkunartunnur.  

 

3) Áætlun um aðgerðir og markmið 

Næstu tvö árin ætlum við að halda okkar striki og vinna áfram vel að umhverfismennt. Næsti 

flokkur sem við munum bæta inní okkar vinnu er orkan og átthagarnir. Hvað varðar orkuna þá 

erum við aðeins komin í gang með það. Átthagarnir er nýtt efni sem við höfum ekki unnið 

neitt með áður. Hér fyrir neðan eru markmiðin sem við ætlum að vinna áfram með og nokkur 

ný.  

a) Við viljum áfram flokka pappír og plast og nýta það áfram í leikskólastarfinu, með 

því að nota efniviðinn í leik og við alls kyns námsefnisgerð.  

 

b) Við munum halda áfram að flokka ávaxta- og grænmetishýði í moltugerðina. Góð 

molta hefur skilað sér til okkar bæði til nota í kartöflugarðinn okkar og í önnur 

beð. Þetta er mjög gott og gefandi verkefni.   

  

c) Við viljum áfram stuðla að minni plastpokanotkun. Ræstingin notar fáa poka í 

ruslafötur á deildum. Markmiðið er að losna algjörlega við plastpoka af deildum 

og einungis nota endurunna plastpoka undir notaðar bleijur. Foreldrar eru með 

taupoka, fjölnota poka undir blaut föt. Brauðpokar notaðir fyrir bleyjur og aðrir 

smápokar.  

 

d) Við viljum áfram stuðla að vistvænum samgöngum. Við munum halda áfram að 

hvetja starfsfólk til að nýta sér vistvænan samgöngumáta. Kanna hvort okkur 

stendur til boða að vera með samgöngusamninga.  

 

e) Við viljum áfram fara sparlega með rafmagn með því að slökkva í rýmum, 

sjálfkrafa slokknar á tölvuskjám þegar þeir eru ekki í notkun. Við viljum skrá 

notkun og geta þannig sýnt fram á að við séum að sinna þessum þætti vel  

 

f) Sjálfbærnin er stóra hugtakið sem starfsmannahópurinn er að ná tökum á. Nota 

betur það sem við höfum, minnka eyðslu s.s. orku og fjármagn. Rækta til eigin 

nota er eitt af því sem við höfum verið að vinna með börnunum í 



kartöflugarðinum. Nú höfum við náð tökum á honum aftur, eftir að næringarefnin í 

honum minnkuðu. Ágæt uppskera var í haust og var hún borðuð á öllum deildum.  

 

 

4. Námsefnisgerð og verkefni 

Við höfum nýtt okkur myndbönd frá Sorpu til að sýna börnunum. Elsti árgangurinn hefur 

einnig farið í vettvangsferð í Sorpu og fengið góða og skemmtilega kynningu.  

Á Borgarbókasafninu er mikið til af góðu kennsluefni og fengum við lánað efni sem heitir 

„Hringrás hráefna í öllum tækjum og hlutum“ um endurvinnslu þar sem farið var vel í 

mikilvægi endurnýtingu s.s. bíla og fleira.  

Verkefni um rotnun. Allar stofur leikskólans tóku þátt í þessu verkefni. Starfsfólk stakk upp 

torf á baklóð Reynistofu sem hólfað var niður í fimm reiti. Allir reitirnir voru merktir hverri 

stofu. Deildin valdi efni til að festa á spítu eins og t.d. bananahýði, epli, plast og járn. Þetta 

var látið vera í jörðinni um veturinn og kíkt reglulega undir til að skoða hvort viðkomandi efni 

rotnuðu.  

 

 

5. Að upplýsa og fá aðra með 

Það er stór þáttur í því að vera skóli með umhverfisstefnu að upplýsa aðra og fá aðra með.   

a) Aðstoðarleikskólastjóri, teymisstjóri í umhverfisnefndinni hóf setu í nýjum hópi, 

aðstoðarleikskólastjórara Hlíðahverfis. Byrjað var á heimsóknum milli þessara skóla 

og þá gafst gott tækifæri til að kynna stefnu skólans í umhverfnismálum og um leið 

hvatti hún leikskólana til að kynna sér verkefnið, Skólar á grænni grein. Klambrar 

leikskóli við Háteigsveg er Grænfánaskóli eins og við.  

b) Allir foreldrar fá kynningu á Umhverfismennt leikskólans í haustkynningum. Þar er 

farið yfir hvernig samstarfi okkar er háttað þ.e. plastpokanotkun í lágmarki, notkun á 

fjölnota pokum undir blaut föt, notkun á margnota skóhlýfum og fleira.  

c) Erlendir gestir frá Svíþjóð fengu kynningu á umhverfisstefnu skólans um leið og allt 

starf skólans var kynnt í Cominíusarverkefninu EAR. 

d) Leikskólastjóri í Breiðholti kom til okkar snemma í sumar en hún hafði heyrt af 

fjölnota skóhlýfunum okkar. Hún fékk eitt eintak lánað til að sauma eins fyrir sinn 

skóla.  

e) Leikskólinn Sólborg er á leið í námsferð til Toronto í Kanada. Því fylgir heilmikil 

fjáröflun og var það meðvituð ákvörðun fjáröflunarnefndar að fyrsta verkefnið væri 

að selja fjölnota bökunarpappír og fjölnota innkaupapoka. Þetta mæltist mjög vel fyrir 

og seldum við meira en áætlað hafði verið.   

 

6.  Umhverfissáttmálinn 

Í síðustu úttekt fengum við góða ábendingu um að einfalda eða umorða umhverfissáttmálann 

og gera hann barnvænni.  Á umhverfisnefndarfundi með börnunum í haust 2014 var hafist 

handa við að einfalda þennan texta. Við stefnum að því að ljúka því í vetur með börnunum 

sem fædd eru 2009.  Hér má sjá hvernig hann er í dag:  



 Við setjum ofan í ruslagáma það er endurvinnsla 

 Við flokkum til þess að passa landið okkar, svo landið okkar verði fínt 

Við flokkum til þess að geta fengið nýjar bækur og peysur (kom eftir áhorf á 

myndband á vef Sorpu) 

 Við setjum ávextina í drulluna og þá breytast þeir í mold 

 Grænfáninn merkir að það á ekki að henda rusli á jörðina 

 

Umhverfissáttmálinn var saminn, kynntur og samþykktur af öllu starfsfólki skólans vorið 

2010. Hann hefur síðan verið kynntur öllum foreldrum og er inni á heimasíðu leikskólans 

ásamt því að hann er í ramma í alrými.   

Leikskólinn Sólborg starfar í umhverfismálum samkvæmt gildum umhverfisverndar. Markmið 

okkar er að börn og fullorðnir tileinki sér umhverfisvæna siði og taki ábyrgð á eigin hegðun í 

umhverfi sínu. Við leikskólann er starfandi umhverfisnefnd sem í sitja fulltrúar stjórnenda, 

foreldra, starfsmanna og elstu barna. Leikskólinn Sólborg tekur mið af umhverfisvernd 

varðandi flokkun sorps, endurvinnslu, notkun efna, orku og vatns. Við nýtum umhverfið okkar 

til fræðslu og ræktum kartöflur og krydd innan leikskólalóðar.  

 

7. Lokaorð 

Við erum stolt af því að vera einn af Gænfánaskólum landsins. Við vitum að í því felst mikil 

ábyrgð og mikil vinna. Nauðsynlegt er að hafa skýra stefnu, hafa fulltrúa frá öllum deildum í 

umhverfisnefnd skólans, fulltrúa frá foreldrum og að stjórnendur séu meðvitaðir um 

mikilvægið. Það er ljóst að ekki má sofna á verðinum og þegar mannabreytingar eiga sér stað 

er enn mikilvægara að vera á tánum og upplýsa og kenna. Við erum líka ánægð með síðustu 

tvo vetur hvað fræðsluþáttinn varðar. Við höfum fengið til okkar frábæra fyrirlesara og einnig 

heimsótt leikskóla sem standa sig vel. Það blæs krafti í starfsmannahópinn.  

 

Fyrir hönd umhverfisnefndarteymis Sólborgar 

Ragnheiður Þóra Kolbeins, aðstoðarleikskólastjóri   

 

 

 

 

 

 



 

Myndir 

Hér fyrir neðan eru myndir af ýmsu sem við höfum verið að gera í leikskólanum. Það var 

viljandi að myndirnar eru setta saman í lok skýrslunnar, svo ekki þurfi að prenta þær út þó 

skýrslan sjálf sé prentuð út.  

 

 

 

Starfsmannahópurinn að taka á móti fyrsta Græna skrefinu 

 

 

 

Umbúðir sem fara til baka til Hollt í hádeginu 

 

 



 

  

Myndir frá umhverfisnefndarfundum haustið 2014 

 

 

Ljósmynd sett upp við alla slökkvara í Sólborg 

 

 

   

Helena Óladóttir með Sjálfbærni og Sesselja Traustadóttir með vistvænan samgöngumáta 

 



  

  

Foreldrar og starfsfólk gefa okkur leikefni, bæði leikföng, bækur og verðlaust efni 

 

  

Plasthanskar utan um bleijur eftir notkun Dagblöðum breytt í blöð/pappírsgerð 

 

    

.    Plastpokar og dagblöð verða að dýrum 

 



  

Vistvænt leikefni úr Öskjuhlíðinni  Kartöflur sem námsefni, telja, flokka og táknið 

 

 

   

Leikefni úr náttúrunni     Endurnýtanlegt leikefni 

 

 

Þessi mynd er börnunum vel kunnug.  

Hún er til skýringar við  SMT reglu skólans, að ganga vel um útisvæðið. 

 

 



Moltan. Moltutunnan tæmd í september 2014 

 

  
  

 

 

   

   

 

 

   

 



   

 

   

 

 

   

   

 

 



Verkefnið um rotnun. 

  

   

 

 

   

 

 

 


