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Greinagerð um framvindu mála í Stórutjarnaskóla um Grænfána Landverndar 1. 

febrúar 2011 

 

Inngangur 

Upphaf Grænfánaferils Stórutjarnaskóla má rekja til starfsmannafundar 10. apríl 2008, en þá 

lagði einn kennari formlega fram erindi þess efnis að hefja verkefnavinnu um umhverfismál 

og í fundargerðarbók var skrifað: „Komið hefur til tals að vinna umhverfisverkefni næsta 

vetur. Þetta þyrfti þá að verða stefna sem kæmi við alla í skólanum. Sigrún vakti okkur til 

umhugsunar um þessi mál og ábyrgð okkar við landið. Ekki þýðir að leggja af stað nema allir 

starfsmenn skólans taki þátt.“  Á þeim fundi var ákveðið að endanleg ákvörðun skyldi liggja 

fyrir um vorið og það gekk eftir.  

Stórutjarnaskóli er í raun þrír skólar undir einu þaki og einni yfirstjórn. Þarna eru grunnskóli, 

leikskóli og tónlistarskóli í nánu og góðu samstarfi eða samþættingu. Aldur nemenda spannar 

um 14 ár og þeim er skipt í 5 nemenda hópa. Yngsti hópurinn er leikskólabörnin, þá eru 

nemendur í 1. – 3. bekk,  4. – 6. bekk, 7. og 8. bekk og nemendur í 9. og 10. bekk. Við 

skólann starfa skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, deildarstjóri leikskólans, deildarstjóri 

tónlistarskólans, matráðar, tónlistarkennarar, grunnskólakennarar, leikskólakennarar, 

húsvörður, leiðbeinendur og fólk í blönduðum störfum. 

Í maí 2008 var farin vettvangsferð í Valsárskóla á Svalbarðsströnd en sá skóli var þá farinn 

að skarta Grænfánanum. Einnig var leikskólinn Álfaborg heimsóttur en hann er til hliðar við 

grunnskólann og þar er einnig unnið að umhverfismálum. Má segja að sú ferð hafi að nokkru 

markað upphaf Grænfánaverkefnisins vegna þess að í þessum skólum fengu starfsmenn og 

nemendur góða kynningu á framkvæmdinni á þeim bæjum og hver og einn gat lagt málið 

niður með sér. Tekin var formleg ákvörðun um að fara í Grænfánaverkefnið. Á  

starfsmannafundi í Stórutjarnaskóla haustið 2008 var gengið formlega frá nefndarskipan og 

lagt af stað í langferð.  

Þegar litið er til baka eru nokkrar tímasetningar sem standa upp úr á ferlinum vegna þess að 

þær marka mikilvæga áfanga eða tímamót. Sjá fylgiskjal 1. 

Það skal viðurkennt að áhugi starfsmanna og nemenda var mjög misjafn en enginn lýsti sig 

mótfallinn. Vel gekk að fá nemendur til starfa þrátt fyrir að ákveðinn hópur þeirra virtist 

nokkuð skoðunarlaus. 

 

1. Umhverfisnefndin  

Við skipan í umhverfisnefnd var kallað eftir áhugasömum aðilum en þó var faríð eftir þeim 

ramma sem fram kemur í sjö skrefa ferli Grænfánans. Í nefndina völdust því tveir fulltrúar 
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kennara, annar úr grunnskólanum sem jafnframt var skipaður verkefnastjóri og formaður 

umhverfisnefndarinnar, hinn úr leikskólanum, aðstoðarskólastjórinn sem fulltrúi stjórnenda og 

ritari nefndarinnar, húsvörðurinn sem fulltrúi fólks í blönduðum störfum,  einn fulltrúi matráða, 

einn fulltrúi foreldrar, tilnefndur á foreldrafundi og einn fulltrúi nemenda  kosinn af öllum 

nemendum. Að auki kusu nemendur einn fulltrúa frá hverjum grunnskólahópi, samtals fjóra 

nemendur í umhverfisnefnd nemenda og formaður þeirra er fulltrúi nemenda í „stóru“ 

nefndinni. Þetta fyrirkomulag var ákveðið til þess að koma í veg fyrir að nefndin yrði of 

þunglamaleg sem gæti komið niður á fundarfyrirkomulagi og framkvæmdum. En í ákveðnum 

málum hefur verið fundað með báðum nefndum saman, að öðru leiti flutti tengiliðurinn mál frá 

fundum „stóru“ nefndarinnar til funda „litlu“ nefndarinnar. 

Allar fundargerðir má finna á heimsíðu skólans 

http://www.storutjarnaskoli.is/grænfani/umhverfisnefnd, en sýnishorn fylgja með skýrslunni: 

Fylgiskjal 2. Fyrsti fundur umhverfisnefndar Stórutjarnaskóla var haldinn 17. nóvember 2008 

og í fyrstu fundargerð var skrifað: „Sigrún fór yfir verksvið nefndarinnar og kynnti yfirlit yfir 

gang mála í Grænfánaverkefninu.“ Til útskýringar skal tekið fram að umrædd Sigrún hafði 

skömmu áður starfað við leikskóla á Akureyri og tekið þar þátt í að ýta af stað samskonar 

verkefni. Um þetta leiti var einnig útbúið umhverfisborð á opnu og aðgengilegu svæði fyrir 

alla og á því borði var komið fyrir upplýsingum og fræðsluefni varðandi umhverfismálin. Fyrsti 

fundur í umhverfisnefnd nemenda var 11. desember 2008 og þar sagði fulltrúi nemenda í 

stóru nefndinni frá því hvernig málum væri háttað, hvað hefði verið rætt í þeirri nefnd og 

kallaði eftir áliti og hugmyndum nemenda. Formaður stóru nefndarinnar sat líka þann fund og 

skráði fundargerð. Því miður varð misbrestur í fundargerðum litlu nefndarinnar, eða Grænu 

fylkingarinnar eins og hún kaus að kalla sig, svo ekki eru allar fundargerðir til. Ástæða er til 

að taka fram að sú nefnd fundaði mjög ört og samviskusamlega, ekki síst vegna 

undirbúnings umhverfisþingsins sem haldið var í febrúar 2010. Verkefnisstjórinn sat suma 

fundi nemenda, sérstaklega í upphafi starfsára nefndanna. Eitt af verkefnum Grænu 

fylkingarinnar var að setja upp hugmyndakassa fyrir aðra nemendur og kalla eftir þeirra 

tillögum og óskum varðandi umhverfisverkefni skólans. Í nóvember 2009 var lesið upp úr 

kassanum og þar komu fram margar áhugaverðar og góðar hugmyndir. Sjá fylgiskjal 3. 

Haustið 2010 var nafni nemendanefndarinnar breytt í Tæmarar, sem er dregið af því að þeir 

sjá m.a. um að tæma dalla með hvítum pappír til endurvinnslu.  

Nú hafa nefndirnar starfað í tvö og hálft skólaár og vegna breytinga í nemendahópnum var 

ákveðið að endurkjósa nemendur á hverju hausti en fulltrúar „stóru“ nefndarinnar ákváðu að 

starfa óbreytt í þrjú ár vegna þess að mikill tími í upphafi fór í að kynna sér alla hluti og að 

„hita upp“.  

 

http://www.storutjarnaskoli.is/
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2. Mat á stöðu umhverfismála 

Á fyrsta fundi nefndarinnar 17. nóvember 2008 var byrjað að fylla út gátlista sem sóttur var á 

heimasíðu Landverndar. Það kom í ljós að ýmislegt var þegar farið að framkvæma í anda 

umhverfisstefnunnar án þess að fólk væri sérstaklega að hugsa um þau mál. Listinn var 

síðan yfirfarinn í annað sinn haustið 2009 og enn haustið 2010.  

Þeir sem fylltu út listann tvö fyrstu skiptin voru eingöngu fulltrúar „stóru“ nefndarinnar en 

haustið 2010 voru einnig allir fulltrúar nemenda með í verkinu. Ástæðan fyrir því að þeir voru 

ekki með í upphafi var athugunarleysi verkefnisstjórans og yfirsjón. 

Sjá fylgiskjal 4. 

Til að greina betur allar aðstæður og möguleika í aðgerðum fékk umhverfisnefndin til sín á 

fundi þrjá aðila til skrafs og ráðagerðar. Þann 28. janúar 2009 kom framkvæmdastjóri 

Sorpsamlags Þingeyinga og á þeim fundi kom fram ýmislegt fróðlegt um flokkun og 

hugsanlegar leiðir til að koma af sér ýmsum úrgangi og sorpi með umhverfisvænum hætti. 

Næsti gestur nefndarinnar var framkvæmdastjóri  Endurvinnslunnar á Akureyri. Hann sagði 

frá starfsemi  Endurvinnslunnar sem tekur við margvíslegum hlutum, raunar öllu nema 

matarúrgöngum. Einnig ræddi hann og skýrði margt sem lýtur að þessum málum, taldi m.a. 

að bjóða mætti skólanum upp á svokallaðan endurvinnslugám sem losaður yrði á Akureyri. 

Allir nefndarmenn voru sammála um að stefna að þessari lausn og ræða fyrst við sveitastjóra 

Þingeyjarssveitar. Þessi fundur var 25. mars 2009. Á fundi umhverfisnefndarinnar  13.maí 

2009 var gestur fundarins sveitarstjóri Þingeyjarsveitar. Honum var gerð grein fyrir 

umhverfisverkefni  skólans en á móti sagði sveitarstjórinn frá ýmsu sem rætt hafði verið um 

samstarf við Eyjafjarðarsvæðið. Hugmynd um endurvinnslugám á skólalóðinni var rædd og 

kvaðst sveitarstjórinn skyldi ganga í það mál. Það gekk eftir en tók þó hálft ár. 

 

3.  Áætlun um aðgerðir og markmið 

Á öðrum fundi umhverfisnefndarinnar 26. nóvember 2008 var ákveði þema um flokkun, 

endurnýtingu og sparnað. Ákveðið að fara í flokkun á pappír og fara rólega af stað. Síðan 

skyldi útbreiða þann boðskap meðal nemenda og foreldra. Enn síðar yrði farið í að reyna að 

hafa áhrif á samfélagið. Framkvæmd skyldi hafin með því að hafa ílát undir hvítan pappír á 

öllum stöðum hússins þar sem höndlað var með pappír. Í kennslustofum og leikskóla skyldu 

fulltrúar nemenda sjá um að flokkað væri rétt, þ.e. að allur pappír sem í ílátin færi væri hvítur 

í sárin og einnig að tæma eftir þörfum í þar til gerða sekki sem húsvörður síðan tók að sér að 

koma í endurvinnslugám. Nemendur voru annars vegar með í ráðum og hins vegar upplýstir 

nákvæmlega um smáatriðin.  

Matráðar voru þá þegar búnir að koma á sérstöku flokkunarkerfi í matsal og þar flokka allir 

jafnóðum matarafganga í fötu handa hænum og hundum og bréf og annað rusl sem fer í 



4 
 

sorp. Þá voru mjólkurfernur lagðar af en í staðinn tekin upp mjólkurvél sem tekur 10 lítra 

mjólkurpoka.  

Græna fylkingin útbjó umhverfisvæn skilti og skrifaði á þau setningar til að minna á sparnað 

og góða umgengni alls staðar þar sem fólk umgengst hand- og munnþurrkur. Fólk í 

blönduðum störfum gekk fram í að koma fötum fyrir hvíta pappírsafganga á alla nauðsynlega 

staði. 

Þessi markmiðssetning þótti takast ágætlega, almennt tóku allir þátt í aðgerðum og sýndu 

vilja í verki. 

Í janúar 2009 fékk skólinn staðfestingu á að hann væri kominn á Græna grein Landverndar.  
 

Eins og fyrr sagði var samið um að sveitarstjórnin hlutaðist til um að fá gám frá Akureyri á 

skólaplanið undir allar  flokkunarvörur. Gámurinn kom á svæðið í janúar 2010 og fær vaxandi 

athygli. Í hann setur nú fólk allan hvítan pappír, bylgjupappa og glæra poka sem innihalda 

flokkaðar umbúðir, plast, málm, pappa og kertavax. 

Haustið 2010 var talið að þetta þema hefði verið fest í sessi og næsta þema ákveðið. Á 

starfsmannafundi  4. nóvember 2010 var ákveðið að leggja afstað með lýðheilsu nú í vetur 

og þar næst skyldi unnið með átthaga. Þessa dagana er verið að stíga fyrstu skipulögðu 

skrefin varðandi lýðheilsu en þrátt fyrir að allir hafi verið meðvitaðir um hollt mataræði og 

hreyfingu er talið nauðsynlegt að taka á málum með skipulögðum hætti og opna augu 

barnanna og annarra fyrir heilbrigðu líferni.  

Á fundi umhverfisnefndarinnar 24. janúar 2011 er skráð: Rætt um næsta markmið sem þegar 

hefur verið ákveðið – „lýðheilsu“. Hvað í þessu felst og hvernig vinna skal að því. Mest talað 

um mataræði að þessu sinni, en minnst á hreyfingu, svefn, útivist o.fl. E.t.v. ætti að byrja á 

könnun og rannsóknum. Ákveðið að reifa þessi mál á næsta starfsmannafundi. 

Á næsta starfsmannafundi 3. febrúar og næsta fundi umhverfisnefndar 14. febrúar 2011 svo 

og á næsta fundi með Tæmurum verða teknar loka ákvarðanir um á hvaða málaflokki verður 

byrjað.  

Verið er að koma á laggirnar umhverfisvegg á góðum stað í húsinu og þar á að koma fyrir 

öllum sýnilegum þáttum, s.s. skiltum, veggspjöldum, sáttmálanum og markmiðum, 

tilkynningum og fleiru.  

Markmið í umhverfismálum Stórutjarnaskóla 

1. Að fræðast og koma upplýsingum til samfélagsins 

2. Að stuðla að hollustu og heilbrigði 

3. Að auka tengsl við umhverfi og náttúru 

4. Viðhalda flokkun og endurnýtingu 

5. Að umhvefismálum sé ætlaður tími í stundaskrám kennara 
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4. Eftirlit og endurmat 

Það er á höndum Tæmara, umhverfisnefndarfulltrúa og allra annarra að fylgja settum 

markmiðum. Fólk bendir á ef einhverjum sýnist sem eitthvað sé ekki eins og vera skyldi og 

nefndin tekur þá kannski á málum. Þá hefur verið gripið til þess undir styrkri stjórn 

skólastjórans að kalla nemendur og starfsfólk saman „á sal“ til að hressa upp á sett markmið 

og til að koma upplýsingum á framfæri. Þannig var sáttmálinn kynntur og síðan settur á 

heimasíðu skólans ásamt markmiðum.  

Þá er búið að fylla gátlistann út þrisvar sinnum og bera saman við fyrri skráningar. 

Á fundi umhverfisnefndar 19. apríl 2010 var stefnt að því að sækja um grænafánann þá um 

vorið eða strax í upphafi næsta skólaárs, eða haustið 2010. Formanni umhverfisnefndar falið 

að skrá framvindu mála og setja saman í skýrslu. Það verk hófst í maí 2010 en fljótt áttaði 

formaðurinn sig á því að þetta ferli var allsendis ótímabært og aðgerðum var frestað. Í 

staðinn var farið vel í saumana á stöðunni og málin voru rædd á kennarafundi 8. september 

og aftur á starfsmannafundi 15. september. Á fundi umhverfisnefndar 1. nóv. 2010 var 

ákveðið að koma á fundi með bakhópi nemenda um markmiðssetningar, hafa „sal“ til að 

ræða grænfánaverkefnið og taka málið upp á starfsmannafundi. Sem sagt – ýta við málinu á 

öllum vígstöðvum. Þetta gekk eftir, rætt var við nemendur á sal 17. nóvember. 

Niðurstaðan varð sú að fara hægar og reyna að hnýta betur lausa enda. Helst þótti vanta upp 

á að málum væri haldið nógu vel á lofti með eldri nemendum  sem benti til að kennarar 

almennt þyrftu einnig að vera virkari og áhugasamari. Nú virðist sem talsvert hafi þokast í þá 

átt og vinna við gerð sáttmála, markmiða og ákvarðana næstu þema hafi heldur glætt áhuga. 

 

5. Fræðsla 

Stór þáttur í umhverfisfræðslu yngri nemenda er kennsla í útiskóla tvo eftirmiðdaga í viku.  

Sjá slóðina http://www.storutjarnaskoli.is/nemendur/1.-3.bekkur.  

Inn í útiskólann falla námsgreinarnar samfélagsfræði, náttúrufræði, lífsleikni og heimilisfræði 

að hluta. Meginmarkmið útiskólans er að leggja grunn að umhverfisvitund og náttúruvernd 

með því að nemendur læri að þekkja, meta og virða umhverfi sitt. Með þessu bjóðast 

nemendum  fjölbreyttari námsleiðir sem opna fyrir nýja möguleika í samþættum 

námsgreinum. Nemendum lærist að jörðin er undirstaða alls hjá okkur og að við eigum 

aðeins eina jörð. 

Undirmarkmið eru meðal annars að nemendur læri af eigin raun hvað jörðin getur gefið af 

sér, að stuðla að hreysti og heilbrigði með aukinni hreyfingu og líkamsþjálfun, að auka tengsl 

nemenda við náttúruna og að þeir fái  tækifæri til að læra á hana með því að kanna og 

rannsaka. Einnig að nemendur læri að bregðast við síbreytilegu veðurfari og velji sér 

viðeigandi klæðnað. 

http://www.storutjarnaskoli.is/nemendur/1.-3.bekkur
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Eftirtaldar leiðir eru farnar: Rannsóknir og fræðsla, veðurathuganir, tré tekin í fóstur svo og 

smá landskikar, stjörnuskoðun, jurtagreining, vettvangsferðir, gönguferðir, fuglatalning og 

grenndarkennsla. 

Börnin tína og nýta það sem jörðin gefur s.s. ber, rabarbara, fjallagrös, steina og fl. Unnið er 

með timbur (þau byggðu hús), trjákurl, leggi og horn og margt fleira. 

Þá er unnið með árstíðarbundin hugtök s.s. haust, jól, áramót, vetur, vor, páskar, myrkur, 

birtu, sól, tungl, viku, mánuð, ár og fl. 

Að auki eru tvisvar á vetri útiskóli fyrir alla nemendur og þá er unnið með skiplögð 

umhverfisverkefni s.s. ruslatínslu, örnefni, lagðir göngustígar, útbúið eldstæði og sólúr, 

fuglaskoðun, plöntun og grisjun svo eitthvað sé nefnt. 

Lagt hefur verið að öllum umsjónarkennurum að leggja fyrir í sínum kennsluáætlunum 

ákveðin verkefni er varða umrædd þemu. 

Rætt hefur verið að gera dag umhverfisins 25. apríl að föstum útiskóla- eða umhverfisdegi í 

Stórutjarnaskóla.  

 

6. Kynning á stefnunni 

Liður í að kynna stefnuna fyrir sem flestum á einu bretti var umhverfisþing sem haldið var 16. 

febrúar 2010. Sjá fylgiskjal 5. Tilgangur þingsins var fyrst og fremst að greina frá því sem 

áunnist hefur í skólanum í skrefunum sjö, í  átt að Grænfána Landverndar.  Umhverfisnefnd 

nemenda gerði grein fyrir þeirri vinnu sem farið hefur fram í skólanum og gerði það á afar 

skemmtilegan og fagmannlegan hátt sem sýndi fram á að verkefnið felur í sér mikla 

umhverfisfræðslu og breytta hugsun gagnvart umgengni  við náttúruna, ekki síst varðandi 

sorp og annan úrgang. Til að fræða þinggesti sérstaklega um endurnýtingu, endurvinnslu og 

förgun sorps, komu gestafyrirlesarar frá Akureyri, þau Hugrún Sigmundsdóttir leikskólastjóri á 

Pálmholti og Gunnar Garðarsson framkvæmdastjóri endurvinnslufyrirtækisins  Sagaplast.   

Hugrún sagði frá Grænfánaverkefni síns skóla en þar hefur verið unnið afar áhugavert starf.  

Hún sagði m.a. frá fjölmörgu sem þar hefur verið gert og miðar að því að endurnýta hluti  í 

stað þess að henda þeim eftir fyrstu notkun.  Slíkt krefst vissulega nýrrar hugsunar en er eigi 

að síður afar mikilvægt til að ekki verði gengið af óhóflegum glannaskap á gæði jarðarinnar 

okkar.  Þá greindi  Gunnar m.a. frá því hvernig hægt er að flokka nánast allan úrgang. 

Fundargestir voru mjög áhugasamir, bæði börn og fullorðnir en fyrirlestur Gunnars beindist 

mjög að bændasamfélaginu og bændur höfðu sérstaklega á orði á eftir hve þingið hefði verið 

upplýsandi og áhugavert. 

Flokkunarreglur eru aðgengilegar á heimasíðu skólans og utan á endurvinnslugámi við 

skólann. Allir geta notað þann gám.  Sjá fylgiskjal 6. Ákveðið var einnig að senda 

flokkunarreglur út í nærsamfélagið í gegnum fréttablað sveitarinnar, Hlaupastelpuna, og það 

var gert í apríl 2010. 
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Nú er verið að undirbúa annað umhverfisþing sem verður 23. febrúar 2011. Haft var 

samband við sveitarstjórn Þingeyjarsveitar varðandi samstarf og upplýsingar. Sjá fylgiskjal 7. 

Búið er að semja við Dr. Bjarna Guðleifsson um að flytja þar fyrirlestur um loftslagsbreytingar 

en annað efni er í deiglunni. Þetta þing er eins og fyrr, ætlað nemendum, starfsfólki og 

foreldrum en  verður einnig auglýst um sveitina. Sérstök boð verða send til fulltrúa í 

sveitarstjórn og umhverfisnefnd Þingeyjarsveitar. 

 

7. Umhverfissáttmálinn 

Í mars 2010 var farið að huga að umhverfissáttmálanum og farið fram á við umsjónarkennara 

að þeir ræddu með sínum nemendum helstu áherslur að þeirra mat fyrir 

umhverfissáttmálann. Á starfsmannafundi var óskað eftir áherslum frá öllum öðrum hópum, 

þ.e. fólki í blönduðum störfum, matráðum, kennurum, stjórnendum og foreldrum. Á fundi 

umhverfisnefndar 19. apríl 2010 var eftirfarandi bókað:  Tillögur frá námshópum um áherslur 

í umhverfissáttmálann þurfa að koma sem fyrst, ýta þarf við umsjónarkennurum. Spurning 

hvernig aðrir hópar skili sínum áherslum. Á fundi nefndarinnar 10. maí, þeim síðasta það vor 

var bókað:  Farið yfir punkta sem borist hafa frá nemendum, starfsfólki og foreldrum, og 

nýtast skulu í „sáttmálann“.Eftirtalin atriði komu sterkt fram í þessum tillögum: 

1.       Nýtni og sparnaður 

2.       Sýna ábyrgð í umhverfismálum 

3.       Endurvinnsla 

4.       Mikilvægi trjáræktar 

5.       Fræðsla 

6.       Draga úr mengun 

7.       Verndun náttúru 

8.       Flokkun sorps 

Mætti draga saman: 

l: Flokkun - endurvinnsla-nýtni-sparnaður. 

ll: Ábyrgð-verndun-draga úr mengun. 

lll: Fræðsla. 

 

Það var síðan í október 2010 sem vinna hófst aftur af alvöru við að koma saman 

umhverfissáttmálanum og að vinna úr þeim hugmyndum sem fyrir lágu. Í nóvember var 

sáttmálinn loksins fullfrágenginn, búið að fara í gegnum hann með fulltrúum nemenda, 

fulltrúum foreldra og á starfsmannafundi. Einnig lágu þá fyrir 5 markmið fyrir næstu tvö ár.    

Sjá fylgiskjal 8. 
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Umhverfissáttmáli Stórutjarnaskóla  

Við í Stórutjarnaskóla viljum leggja megin áherslu á að ganga vel um, vernda landið okkar og 

að skila aftur til jarðarinnar sem mestu af því sem frá henni er komið. Við viljum að borin sé 

virðing fyrir öllu sem lifir, mönnum og málleysingjum. Gott er að planta og græða upp en ekki 

má samt ganga of langt í þeim efnum, náttúran þarf líka að fá að njóta sín eins og hún er 

með allri sinni fjölbreytni. Beita þarf sparnaði og nýtni og ekki  viljum við að gengið sé á 

auðlindir jarðarinnar. Draga þarf úr loftslagsmengun og stuðla að því að sem flestir í 

samfélaginu okkar hugsi um þessi mál og sýni ábyrgð vegna komandi kynslóða. 

 

 

Gert í Stórutjarnaskóla 28. janúar 2011 

 

Sigrún Jónsdóttir formaður umhverfisnefndar 
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Fylgiskjal 1 

Mikilvægar dagsetningar í ferli umhverfismála í Stórutjarnaskóla 

10. apríl 2008. Umræða um umhverfisverkefni á fundi í skólanum. 

Maí 2008: Vettvangsferð í Valsárskóla 

Maí 2008: Tekin ákvörðun um að stefna að Grænfána Landverndar. 

Haust 2008: Gengið frá skipan í umhverfisnefnd 

17. nóvember 2008: Fyrsti fundur umhverfisnefndar 

28. nóvember 2008: Tekin ákvörðun um að byrja með 1. Þema: Flokkun á pappír 

11. desember 2008: Fyrsti fundur nemenda, Grænu fylkingarinnar. 

Janúar 2009: Stórutjarnaskóli kominn á græna grein 

28. janúar 2009: Fundað með framkvæmdastjóra Sorpsamlags Þingeyinga 

25. mars 2009: Fundað með  framkvæmdastjóra  Endurvinnslunnar á Akureyri 

13. maí 2009: Fundað með sveitarstjóra Þingeyjarsveitar 

22. september 2009: Útiskóli fyrir alla, umhverfisverkefni. 

Nóvember 2009: Græna fylkingin upplýsir hugmyndir úr hugmyndakassanum. 

Janúar 2010: Flokkunargámur kominn á svæðið. 

16. febrúar 2010: Umhverfisþing í skólanum. 

Apríl 2010: Flokkunarreglur kynntar út í samfélaginu. 

17. maí 2010: Útiskóli fyrir alla, umhverfisverkefni. 

6. september 2010: útiskóli fyrir alla, umhverfisverkefni. 

4. nóvember 2010: Tekin ákvörðun um 2. þema, lýðheilsu og 3. þema, átthaga. 

17. nóvember 2010: Salur með öllum nemendum þar sem umhverfissáttmálinn var kynntur. 

23. febrúar 2011: Næsta umhverfisþing. 
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Fylgiskjal 2 
 
 
 
17.11.2008 
Fyrsti fundur Umhverfisnefndar. 
  
Mættir voru: Sigrún, Friðrik, Guðbjörg, Þórarna, Ósk og Þórhallur. Fulltrúi frá foreldrum mætti 
ekki. 
Þórhallur tók að sér að rita fundargerðir. 
 
1. Sigrún fór yfir verksvið nefndarinnar og kynnti yfirlit yfir gang mála í „Grænfánaverkefninu“. 
Síðan var farið yfir gátlista til að kanna stöðu umhverfismála í skólanum í dag.  
2. Ákveðið var að koma á fót aðgengilegri síðu Grænfánaverkefnisins á heimasíðu 
Stórutjarnaskóla og að þar gætu foreldrar nálgast allar upplýsingar og fylgst með gangi mála 
hjá umhverfisnefndinni. 
 Næsti fundur verður miðvikudaginn 26. nóvember. 
 

Ritari Þórhallur Bragason 

12.10.09 
10. fundur 
Mætt:  Sigrún Jónsdóttir, formaður,  Friðrik Steingrímsson, Óska Helgadóttir, Þuríður 
Sveinsdóttir, fulltrúi foreldra, Aðalheiður Kjartansdóttir, Ólafur Arngrímsson (varamaður 
Þórhalls) og Líney Rúnarsdóttir, fulltrúi nemenda. 
1.  Sigrún fór yfir umhverfisstefnu skólans eins og hún birtist í skólanámskránni. 
2. Fram kom að búið er að kjósa fulltrúa nemenda í umhverfisnefnd, sem og fulltrúa úr 
hverjum námshópi skólans í bakhóp. 
  
3. Fram kom að nú þegar er hafin flokkun pappírs í skólanum (hófst s.l. vetur).  Þá hefur 
mjólkurumbúðum verið breytt úr fernum í sérstaka  vél sem notar stærri umbúðir og færri.   -
  Nú verður lögð áhersla á að fá pappírsgám á staðinn, en sveitarfélagið hefur gefið leyfi fyrir 
honum.  Gámurinn kemur frá  Endurvinnslunni á Akureyri.  -  Bakhópur þarf að útbúa slagorð 
og merkingar til að hengja upp í skólanum og ætlað er að minna alla á flokkun og 
umhverfisverkefnin. 
  
4. Næsti fundur verður eftir tvær vikur, 26. október. 
 
Ritari: Ólafur Arngrímsson 
  

 
1. fundur 18. okt. 2010 

 

Mættir: Sigrún,  Aðalheiður,  Friðrik, Þuríður,  Þórhallur og Sigurbjörg Arna.  

1. Fyrsti fundur umhverfisnefndar á þessu starfsári. Fulltrúar í nefndinni eru flestir þeir 

sömu og sl. tvö ár. Sigrún Jónsdóttir formaður, Friðrik Steingrímsson, Álfheiður 

Kjartansdóttir, Ósk Helgadóttir, Þórhallur Bragason – allir þessir starfsmenn skólans. 

Þuríður Sveinsdóttir fulltrúi foreldra og Sigurbjörg Arna Stefánsdóttir fulltrúi nemenda.  



11 
 

Sigrún setti fund og rifjaði upp ýmislegt sem talað var um sl. vor.Rætt um að fara enn 

yfir gátlistann og yfirfara spjöld sem nemendur settu upp til að árétta pappírssparnað 

og fl. 

2. Fyrir liggur að samþykkja umhverfissáttmálann og setja saman skýrslu sem fylgja þarf 

umsókn um Grænfánann. Sigrún er að vinna í þessu og lagði fram uppkast að 

sáttmálanum. 

3. Rætt talsvert um næstu skref og um ýmis atriði varðandi umsóknina. 

 

Næsti fundur fyrirhugaður 1. nóvember nk.   

 

Fleira ekki bókað. 

 

Þórhallur Bragason 

 
 

6. fundur 10. janúar 2011 

 

Fyrsti fundur á nýju ári. 

Mættir: Sigrún,  Aðalheiður,  Ósk, Sigurbjörg Arna, Þórhallur og Friðrik.   

 

4. Sigrún lagði fram uppkast að bréfi til sveitarstjórnar, sem rætt var á síðasta fundi fyrir 

áramót. Rætt um efni bréfsins og Sigrúnu falið að fullgera það og senda sveitarstjórn 

sem fyrst 

5. Rætt um dagsetningu fyrir umhverfisþing sem ætlunin er að halda t.d. 16. febrúar ef 

ekki væri mikið í veginum þann dag. Þingið stæði eftir hádegi (13:30 – 15:30.)  

Þá var einnig rætt um hugsanlegt efni á þessu þingi en ekkert afráðið á þessu stigi. 

 

 

 

Næsti fundur eftir áramót, mánudaginn 24. janúar Kl. 13:50. 

 

Fleira ekki. 

Þórhallur Bragason 

 

 
 
 

Fyrsti fundur fulltrúa nemenda í umhverfisnefn 11. desember 2008 

Mættir: Þórarna, Erna Sirún, Sigríður Diljá, Marit og Eyþór Kári auk Sigrúnar formanni  

nefndarinnar 

1. mál. Þórarna sagði frá ákvörðunum fundar umhverfisnefndarinnar sem haldinn var í 

gær. Hún útskýrði hvað fælist í því að flokka pappír og að enn væri ýmislegt óljóst um 

framhvæmdaatriði. 
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Tengiliðir nemenda tóku að sér að segja skólasystkynum sínum frá þessu, hver í 

sínum hóp. 

2. mál. Sigrún útskýrði væntanlegt ferli og sagði að mikilvægt væri að eftir áramót færi af 

stað ákveðin fræðsla um umhverfismál í hverjum hóp. Málin rædd og strax komu fram 

ábendingar og hugmyndir sem verða skoðaðar. 

 

Næsti fundur verður á nýju ári. 

 

Fyrsti fundur fulltrúa nemenda í umhverfisnefn 23. október 2009 

Mættir: Líney, aðalfulltrúi, Silja, Rebekka, Pétur Rósberg og Unnur Jónasd. auk Sigrúnar 

formanni umhverfisnefndar 

1. Líney setti fundinn og sagði frá því að til stæði að setja upp gám undir 

endurvinnslupappír og fl. við Stórutarnaskóla.  

Tengiliðir nemenda tóku að sér að segja skólasystkynum sínum frá þessu, hver í 

sínum hóp. 

2. mál. Líney kallaði eftir hugmyndum hinna varðandi verkefni og ekkistóð á þeim: 

Spara pappír meira 

Setja upp merkingar um húsið til að minna á það 

 

Næsti fundur verður á nýju ári. 

 

Umhverfisnefnd nemenda 19. október 2010 

Tæmarar 

kl 12:50 

Fundinn sátu: Sigurbjörg Arna, Sóley Hulda, Bjarni, Sandra Sif, Ingi Þór, Marit, Eyþór Kári, 

Kristján Davíð og Marge. Að auki sat Sigrún fundinn. 

1. Sigrún bauð nemendur velkomna til starfa í umhverfisnefnd nemenda og sagði þeim 

jafnfram frá því hve mikil þeirra ábyrgð væri. Fór yfir hlutverk fulltrúanna, að þeir ættu 

að sjá um að tæma endurvinslupappírsfötur og að miðla upplýsingum til félaga sinna. 

Þá væri mikilvægt að allir væru vakandi yfir umhverfismálum og héldu þeim á lofti. 

Sigurbjörg Arna Stefánsdóttir er fulltrúi nemenda í stóru nefndinni, Sóley Hulda er 

aðal fulltrúi í hóp IV, Bjarni Hauksson til vara, Sandra Sif Agnarsdóttir fulltrúi í hóp III, 

Ingi Þór Halldórsson til vara, Marit Alavere fulltrúi í hóp II, Eyþór Kári Ingólfsson til 

vara, Kristján Davíð Björnsson fulltrúi í hóp I og Marge Alavere til vara. 

2. Sagt var frá sáttmálanum sem þarf að búa til svo hægt verði að að sækja um 

grænfánann nú í haust. Sigrún las upp drög sem unnin eru upp úr þeim 

áhersluatriðum sem nemendur, starfsmenn og foreldrar settu fram sl. vor. 

3. Rætt var um að búa til nýjar merkingar og áminningar í staðinn fyrir þær sem teknar 

hafa verið niður í sumar. Þar þarf að hvetja til sparnaðar og nýttni, góðrar umgengni 

og þ.h.  

Fundi slitið 13:30 

Fundarritari: Sigrún Jónsdóttir 
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Fylgiskjal 3 

Hugmyndir úr hugmyndakassa nemenda frá okt-nóv 2009 

1. Hafa fleiri útivistardaga. 

 

2. Passa náttúruna. 

3. Hitta í ruslaföturnar. 

4. Týna ruslið af götunni. 

5. Rækta blóm. 

6. Vera góð við jörðina. 

7. Útiskóli fyrir alla. 

8. Spara pappír. 

9. Fara vel með tré. 

10. Útiskóli fyrir 1.-8. bekk. 

11. Fræðsla. 

12. Fara í fleiri ferðir. 

13. Tveir sjálfboðaliðar úr hverri stofu. 

14. Nota handklæði. 

15. Taka svæði í fóstur. 

16. Hreinsa læki. 
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Fylgiskjal 5 

Dagskrá umhverfisþings 16. mars í Stórutjarnaskóla. 

 

13:10 Ólafur skólastjóri setur samkomuna 

Fjöldasöngur, Fylgd 

Sigrún Jónsd. segir í stuttu máli frá Grænfánaverkefninu og kynnir dagskrá.  

13:25 – 13:45 Umhverfisnefnd nemenda með kynningu 

13:45 – 13:55 Hlé, nemendur hreyfi sig, kaffibolli fyrir 

 fullorðna og vatn fyrir hvern sem er. 

13:55 – 14:30 Hugrún Sigmundsdóttir með erindi.  

14:30 – 14:40 Hlé 

14:40 – 15:10 Gunnar Garðarsson með erindi. 

15:10 Lok. Þórhallur Bragason slítur samkomunni. 
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Fylgiskjal 6 

Úrgangur er hráefni en ekki rusl 

 

Flokkunarreglur fyrir endurvinnslugáminn við Stórutjarnaskóla: 

 

1. flokkur: Hvítur pappír (hvítur í sárið ), dagblöð og bæklingar.    

      Fer laust í gáminn. 

 

2. flokkur: Bylgjupappír              Brotinn samann og bundið um. 

 

3. flokkur: Mjólkurfernur, skolaðar, þurrkaðar og pakkað vel saman.  Einnig 

pappaumbúðir s.s., pakkar utan af morgunkorni og þ.h.     Sett í glæra poka. 

 

4. flokkur: Litað karton, ath. litað í sárið.    Sett í glæra poka. 

 

 

5. flokkur: Hart plast (plast sem getur staðið sjálft, skyrdósir, brúsar, og þ.h.)  

        Sett í glæra poka. 

 

6. flokkur: Lint plast (plast sem ekki stendur sjálft, s.s. brauðpokar og þ.h. )   

       Sett í glæra poka. 

 

 

7. flokkur: Smájárnhlutir, dósir, krukkulok og þ.h.  Sett í glæra poka 

. 

8. flokkur: Kertavax      Sett í glæra poka. 

 

 

Öllum gosdrykkjaumbúðum þarf að skila beint á endurvinnslustöðina og einnig öllu 

gleri. Raftæki og ljósaperur mega fara saman í endurvinnslu. Allt baggaplast, 

þokkalega þrifalegt og áburðarsekkir sem hafa verið aðgreindir í innra og ytra byrði. 

Þá má fara í Endurvinnsluna með rafhlöður og ýmis  spilliefni s.s. málningu. 
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Fylgiskjal 7 

Stórutjarnaskóla 10. janúar 2011 

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar 

 

Bréf frá umhverfisnefnd Stórutjarnaskóla. 

Svo sem mörgum er kunnugt hafa nemendur, starfsfólk og foreldrar barna í Stórutjarnaskóla 

unnið að því síðastliðin tvö ár að öðlast Grænfána Landverndar. Nú er skólinn á grænni grein 

en skólar á grænni grein er alþjóðlegt verkefni til að auka umhverfismennt og styrkja 

umhverfisstefnu í skólum. Þeir skólar sem vilja komast á græna grein í umhverfismálum 

leitast við að stíga sjö skref í átt að markmiðinu. Þegar því marki er náð fá skólarnir leyfi til að 

flagga Grænfánanum næstu tvö ár en sú viðurkenning fæst endurnýjuð ef skólarnir halda 

áfram góðu starfi. Grænfáninn er umhverfismerki sem nýtur virðingar víða í Evrópu sem tákn 

um árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í skólum. Ef vel tekst til hefur þetta verkefni 

margþætt jákvæð áhrif á nám og viðhorf þeirra sem þátt taka. 

En okkur er ljóst að til þess að góður árangur náist þarf víðtæka samstöðu því erfitt getur 

verið að hafa áhrif á grónar venjur fólks. Því leitum  við til ykkar í sveitarstjórn 

Þingeyjarsveitar, annars vegar varðandi upplýsingar um stöðu umhverfismála og hinsvegar 

með boð um að taka þátt í umhverfisþingi með okkur í skólanum 23. febrúar nk. 

En það sem okkur langar að vita er hvernig málin standa varðandi Staðardagskrá 21. Hefur 

sveitarfélagið óskað eftir að gerast þátttakandi í þessu verkefni eða eru áform þar að lútandi? 

Í öðru lagi: Hefur sveitarfélagið mótað sér stefnu og/eða sett sér markmið í umhverfismálum? 

Þá óskum við eftir upplýsingum varðandi afstöðu og framkvæmdir er lúta að sorphirðumálum, 

flokkun og endurvinnslu. Gott væri ef sveitarstjórnin legði þar ákveðnar línur sem gætu haft 

áhrif á verklag íbúa Þingeyjarsveitar. 

Eins og fyrr sagði stefnir umhverfisnefnd Stórutjarnaskóla á að halda umhverfisþing í 

skólanum 23. febrúar en slíkt hið sama gerðum við á síðasta ári og þótti það takast mjög vel. 

Áhugi er fyrir að fá m.a. utanaðkomandi erindi um loftslagsbreytingar en ekki hefur farið fram 

hjá neinum að mikið hefur gengið á í veðráttunni undanfarið víða á jörðinni. Telja margir það 

beinar afleiðingar hlýnandi loftslags. Einnig er áhugi fyrir að fá fræðsluerindi frá starfmönnum 

annars skóla sem geta miðlað reynslu sinni í umhverfismálum þeirra skóla.  

Við beinum til ykkar þeim möguleika að hér gætu fulltrúar Þingeyjarsveitar komið ýmsu á 

framfæri ef áhugi er fyrir því og óskum við eftir samstarfi í umhverfismálum. Umhverfisþing er 

ætlað öllu starfsfólki Stórutjarnaskóla, nemendum og foreldrum þeirra. Einnig bjóðum við 

öllum áhugasömum íbúum Þingeyjarsveitar, fulltrúum stjórna og nefnda.  

Við eigum bara eina jörð og megum ekki sofna á verðinum. 

Með góðum kveðjum og ósk um ánægjulegt samstarf. 

Fyrir hönd umhverfisnefndar Stórutjarnaskóla 

Sigrún Jónsdóttir 
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Fylgiskjal 8 

 

Umhverfissáttmáli Stórutjarnskóla 

Við í Stórutjarnaskóla viljum leggja megin áherslu á að ganga vel um, vernda landið okkar og 

að skila aftur til jarðarinnar sem mestu af því sem frá henni er komið. Við viljum að borin sé 

virðing fyrir öllu sem lifir, mönnum og málleysingjum. Gott er að planta og græða upp en ekki 

má samt ganga of langt í þeim efnum, náttúran þarf líka að fá að njóta sín eins og hún er 

með allri sinni fjölbreytni. Beita þarf sparnaði og nýtni og ekki  viljum við að gengið sé á 

auðlindir jarðarinnar. Draga þarf úr loftslagsmengun og stuðla að því að sem flestir í 

samfélaginu okkar hugsi um þessi mál og sýni ábyrgð vegna komandi kynslóða. 

 

Markmið  

1.     Að fræðast og koma upplýsingum til samfélagsins 

2.     Að stuðla að hollustu og heilbrigði 

3.     Að auka tengsl við umhverfi og náttúru 

4.     Viðhalda flokkun og endurnýtingu 

5.     Að umhvefismálum sé ætlaður tími í stundaskrám kennara 

 

 

 

 


