
Grænfánafundur 20. maí 2022 

 

Mætt: Rebekka, Guðrún Ása, Jóna Björg, Íris Gunnarsdóttir, Sigríður Björnsdóttir, Maksym, 

Alex, Kári, Arndís Þórleif, Ingileifur Áki, Viðar Gauti. 

 

1. Ræddum um skólaferðalag á Þingvelli: Þar höfum við tækifæri til að læra um friðlýst 

svæði, lífbreytileika á svæðinu og stuðla að náttúruvernd. Við munum gróðursetja tré 

og fá heimsókn frá Andra Snæ.  

2. Umhverfisfulltrúar fóru yfir gátlista frá bekkjunum sínum. Þeir komu mjög vel út en 

allir þurfa enn að taka sig á varðandi matarsóun og umgengni í anddyrinu.  

3. Í lok apríl og maímánuði var farið í átak gegn matarsóun sem var eitt af 

markmiðunum okkar tengt þemanu náttúruvernd. Matarafgangar í hádegismat voru 

vigtaðir og mið- og unglingastig unnu fræðsluvegg um matarsóun sem nemendur og 

starfsfólk geta skoðað á leiðinni inn í matsal. Miðstig grennslaðist fyrir um matarsóun 

í mötuneytinu og tóku viðtal við matráð. Þau spurðu matráðinn hvað færi til spillis við 

undirbúning máltíða, hversu miklu væri hent af afgöngum og hvaða fæðuflokki væri 

helst sóað. Grænmeti og ávextir er sú fæða sem verður helst eftir.  

4. Farið var yfir niðurstöður úr matarvigtunum í mötuneytinu sem framkvæmdar voru 

dagana 25.-29.apríl og 16.-20.maí. Við bættum okkur því miður ekki, við stóðum í 

stað hvað varðar sóun yfir þessi tímabil. Rætt var um hvað væri hægt að gera, 

nemendur nefna röðina í mötuneytinu sem hindrun, að það sé fengið sér meira á 

diskinn til þess að þurfa ekki að fara aftur í röðina. Það þarf einnig að skoða stærðina 

á áhöldunum. Stefnum á að hafa keppni á milli árganga í haust. 

5. Annað markmið á aðgerðaáætlun var að fræðast um neyslu og umhverfisvæn efni. 

Nemendur á öllum stigum hafa fengið fræðslu um fata- og matarsóun. Nemendur á 

mið- og unglingastigi skoðuðu umhverfisvottanir og nemendur á unglingastigi unnu 

verkefni þar sem þau vöktu athygli á staðreyndum um fatasóun og hengdu upp á 

græna vegginn.  

6. Farið var yfir aðgerðaáætlunina. Öllum markmiðum sem við settum okkur hefur verið 

náð og við stefnum á að sækja um Grænfánann í haust. 



7. Kosið um nafn á nefndina. Valið var úr þremur tilnefningum og sú sem hlaut öll 

atkvæði viðstaddra var Grænn og heilbrigður heimur. Umhverfisnefndin okkar vinnur 

að markmiðum Grænfánans, heilsueflandi skóla og heimsmarkmiðunum. 

Unglingastigi verður falið það verkefni að merkja græna vegginn okkar með nafninu á 

nefndinni. 

8. Við skoðuðum myndir af listrænum útfærslum ýmissa skóla á umhverfissáttmálanum. 

Ákveðið var að halda keppni í haust til að velja umhverfisslagorð skólans. 

9. Nefndinni var þakkað fyrir sín störf á skólaárinu og fundi slitið. 


