
1.Grænfánafundur 2022  

28. október  Hrekkjavökufundur 

Mætt eru Rebekka Lind, Jóna Björg, Sibéal, Áslaug Ýr, Guðmundur Finnbogason, Ingibjörg 

10.bekk, Katla Rún 10.bekk, Kolbrún Inga 8.bekk, Kjartan 7.bekk, Harpa 5.bekk, Þórhildur 

Salka 5.bekk, Hilmir Dreki 4.bekk, Davíð Máni 3.bekk, Magnús 2.bekk, Richlove 1.bekk, 

Alexander og Erik Helgi skólahópur leikskóladeild. 

1. Ný nefnd boðin velkomin til starfa. Farið yfir hlutverk nefndarmeðlima. Heimasíða 

Grænfánans skoðuð og minnst á að Kerhólsskóli hefur afnot af Alviðru fræðslusetri 

Landverndar á skólaárinu. 

o Kennurum verður boðið á námskeið 

o Verður sett upp lyklahús til að allir gætu farið þegar hentar og nýtt húsið 

o 7. des verður líkleg ferð hjá Kerhólsskóla að Alviðru. 

2.  Nemendur í leik- og grunnskóladeild kusu um nýtt þema fyrir Grænfánavinnu í 

september. Kosið var um þau fjögur þemu sem ekki hefur verið unnið með til þessa. 

Þemun hlutu eftirfarandi atkvæði: 

Hnattrænt réttlæti: 25 atkvæði 

Orka: 18 atkvæði 

Loftslagsbreytingar: 7 atkvæði 

Átthagar og landslag: 4 atkvæði 

3. Verkefnastjóri fer yfir það hvað þemað hnattrænt réttlæti felur í sér. Skoðum 

Grænfánavefinn. https://landvernd.is/hnattraent-jafnretti/ Förum einnig yfir Skrefin 

7 og hvað er næst á dagskrá hjá okkur.  

4. Umhverfisgátlistar. Þeir voru sýndir, farið yfir hvar þeir eru vistaðir fulltrúarnir beðnir 

um að minna umsjónarkennarann sinn á að fylla þá út með bekknum. 

5. Önnur mál. 

a) Ræðum um átak í matarsóun. Við enduðum síðasta skólaár á átaki í matarsóun 

sem heppnaðist ekki alveg. Það kom upp hugmynd um að hafa keppni á milli 

https://landvernd.is/hnattraent-jafnretti/


bekkja. Ósk frá Landvernd stakk upp á að vigta á ólíkum tímum þegar nemendur 

eiga ekki von á því. Leikskóladeildin segir að verkefnið „Svangi Mangi“ sem tengist 

matarafgöngum gefi góða raun hjá þeim. 

b) Hugmynd að gera vefsíðu fyrir Grænfánastarfið. Þá gæti maður smellt á hlekkinn á 

heimasíðu skólans. Nefndin gæti hjálpað til við að skrifa fréttir fyrir vefsíðuna og 

setja inn efni.  

c) Kosning um umhverfisslagorð í skólanum. Eitthvað sem allir geta lært og tileinkað 

sér sem minnir okkur á umhverfissáttmálann okkar. Nefndin sammála um að biðja 

nemendur skólans um að skila tilnefningum inn sem nefndin velur svo slagorðið. 

Fundi slitið kl 9:30 og ákveðið að næsti fundur verði þegar umhverfismati er lokið. 


