
Grænfánafundur 31.mars 2022 

 

Mætt: Rebekka, Guðrún Ása, Jóna Björg, Maxim, Alex, Kári, Arndís Þórleif, Ingileifur Áki, 

Hrafnhildur, Katla Rún. 

 

1. Nýr verkefnastjóri Grænfánans tók við um áramót, Rebekka. Teymisstjórar 

nefndarinnar eru Rebekka og Guðrún Ása verkefnastjóri heilsueflingar og 

heimsmarkmiða.  

2. Rætt um hvort þurfi ekki að fresta umsókn um nýjan grænfána fram á haust vegna 

covid, óveðra og manneklu vorannar 2022.  

3. Erum að fara í vettvangsferð í þjóðgarð í vor, Þingvelli. Þar er tækifæri til að fræðast 

um friðlýst svæði.  

4. Farið yfir aðgerðaáætlun og hvar við stöndum. Erum búin að ná þremur markmiðum 

af fimm. Þau sem eru eftir: 

a. Markmið: Minnka matarsóun. Hvenær? Hvernig? Fræðsla og vigtun? 

i. Ákveðið að hafa átak í maí. Í heila viku ætlum við að vigta matinn sem 

fer til spillis í mötuneytinu. Rebekka mun láta umsjónarkennara vita á 

kennarafundi í apríl.  

b. Markmið: Fræðast um neyslu og umhverfisvæn efni. Hvenær? Væri hægt að 

fá Heiðu umhverfisfræðing til að vera með kynningu fyrir mið- og 

unglingastig? Skoða marspakka frá grænfánanum um fatasóun. Þar er 

fræðsluefni og mikið af verkefnum fyrir allan aldur. Líka myndband um neyslu 

á youtube frá skólum á grænni grein.  

i. Ákveðið að vera með fræðslu í maí. Verkefnastjóri athugar með að fá 

umhverfisfræðing í heimsókn. Grænfánafulltrúar ætla að í samvinnu 

við umsjónarkennara að bjóða upp á fræðslu um fatasóun og neyslu, 

sbr. marspakki grænfánans. Einnig á að skoða þríhyrninginn um neyslu 

frá Landvernd í bekkjunum. Áhersla á að fræða um að endurhugsa ekki 

bara endurnýta.  



ii. Hugmynd að hafa fatamarkað í upphafi næsta skólaárs sem 

unglingastig myndi bera ábyrgð á, þá mætti fólk taka það sem aðrir 

vilja losa sig við. 

5. Skref sex er að upplýsa og fá aðra með. Hugmynd að 2 grænfánafulltrúar hjálpist að 

og skrifi frétt í Hvatarblaðið um grænfánastarfið á skólaárinu. 

a. Ákveðið að Hrafnhildur og Kári ætla að hjálpast að við að skrifa frétt um 

grænfánastarfið undanfarið skólaár og senda í Hvatarblaðið í júní. Þau fá tíma 

fyrir þetta í maí, Rebekka minnir á. 

6. Umhverfissáttmálinn, slagorð eða ljóð? 

a. Á næsta fundi, sem verður um miðjan maí, á að kjósa um slagorð. Slagorðin 

eru: 

- Við græðum á gróðri.  

- Enginn gróður – ekkert líf. 

- Gróður er fóður. 

- Skjótum rótum/Skjótum nýjum rótum. 

- Hreint umhverfi – okkar hagur. 

- Laufum okkur að dreyma. 

- Gerum náttúruna græna. 

- Þú færð kraft úr súrefni. 

b. Einnig á að kjósa um nafn á nefndina á næsta fundi þar sem hún vinnir að 

markmiðum grænfánans, heilsueflingar og heimsmarkmiða. Tillögur eru: 

i. Grænn og heilbrigður heimur (GHH) 

ii. Grænn heimur. 

iii. Umhverfis- og heilsunefnd.  

7. Grænfánafulltrúum er afhent nýir gátlistar fyrir bekkjarstofur fyrir vormánuði. Þeir 

eiga að afhenda umsjónarkennara og sjá til að bekkurinn fari yfir hann á næstunni. 


