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Ágúst 2017 – Bára Birgisdóttir 

Húsaskóli sækir nú um að fá að flagga Grænfána í þriðja sinn.  Skólinn flaggaði Grænfánanum 

í fyrsta sinn 6. júní 2013 og í annað sinn 28. maí 2015. Eftir fyrsta fánann lagði Húsaskóli áherslu 

á átthaga, lýðheilsu og loftslagsbreytingar og síðustu tvö ár hefur þemað verið: vatn og orka, 

hnattrænt jafnrétti og neysla og úrgangur.  

Umhverfisnefndin 
Á hverju haust er umhverfisráð skipað en í því sitja tveir fulltrúar frá hverjum árgangi. Nemendur bjóða 

sig fram í nefndina og ef framboð eru mörg er dregið í yngri árgöngum en kosið í þeim eldri.  Að auki 

hafa komið að ráðinu umjónarmaður hússins Ólafur Guðvarðarson, skólastjórnendur Bára Birgisdóttir 

og Ásta Bjarney Elíasdóttir, Inga Rósa Gústafsdóttir kokkur og Þóra J. Hrafnsdóttir, Ólafía Þóra 

Óskarsdóttir og  Ingibjörg Sveinsdóttir kennarar.  

Skólaárið 2015 – 2016 

1. L  Gunnar Daðason og Sigurlaug Eva 

Jónasdóttir 

2. K Ragnar Ingi Egilsson og Kristján Karl 

Guðjónsson 

3. A  Sandra Sif Samúelsdóttir og Patrekur 

Tumi Óskarsson 

4. B Elísa Dís Sigfinnsdóttir og Ívar Orri 

Tómasson 

5. I Hekla Sif Sævaldsdóttir og Íris Edda 

Þorfinnsdóttir 

6. F Sandra Dögg Birkisdóttir og Gísli Valentin 

Bollason 

7. G Júlía Sif Jónsdóttir og Jón Þór Pálsson

Skólaárið 2016 – 2017 

1. M   Guðný Ósk Lúðvígsdóttir og Ríkharður 

Berg Ívarsson 

2. L  Unnur Birna Unnsteinsdóttir og Jakob 

Magnússon 

3. K Alexander Aron Jóhannsson og Guðlaugur 

Björn Bragason 

4. A Kara Rut Hansen og Sunna Björk 

Kolbeinsdóttir 

5. B Aron Elvar Hauksson og Elísa Dís 

Sigfinnsdóttir 

6. I Ingibjörg Indra Þorsteinsdóttir og Hugrún 

Vigdís Hákonardóttir 

7. F  Natalía Ósk Gunnarsdóttir og Árný Alda 

Ásgeirsdóttir     

  

Gert var ráð fyrir að ráðið hittist þrisvar sinnum á önn til að fara yfir stöðu mála og ákveða næstu skref. 

Það tókst ekki alltaf og hafa orðið breytingar á ráðinu á þessum tíma, starfsfólk hætt störfum eða farið 

í veikindaleyfi og nýtt komið inn en við slíkar mannabreytingar er hætt á að það komi lægð í 

starfsemina. Á þeim fundum sem haldnir voru var m.a. rætt um umhverfissáttmála Húsaskóla, 

endurvinnslu á pappír og mikilvægi að flokka hann rétt og nota báðar hliðar. Um eftirlit í stofum, hvort 

allir séu að flokka rétt og hvort endurvinnslustöðvarnar séu enn með merkingum og til staðar í 

kennslustofum. Einnig var rætt um ruslatínslu á skólalóð og í hverfinu okkar. Að auki funduðu hluti 

nefndarinnar um ýmis mál eins og skólastjóri og umsjónarmaður um innkaup, kokkur og 

skólastjórnendur ásamt nemendum um matarmál. Ákvörðun var tekin um að hafa salatbar þannig að 

nemendur gætu skammtað sér sjálfir á diskana og minnkaði það matarúrgang í mötuneytinu. Einnig 

var ákveðið að óskilamunir þyrftu að vera aðgengilegri og að umhverfisnefndin ætlaði að minna 

samnemendur á að kíkja þangað á hverjum degi. Sýnishorn af fundargerð er í fylgiskjölum.  

Mat á stöðu umhverfismála 
Staðan var metin eftir gátlistum sem finna má á heimasíðu Landverndar og voru það fulltrúar nemenda 

í umhverfisráði, ásamt varamönnum síðustu tveggja ára sem gerðu það. Gátlista má sjá í fylgiskjölum.  

Einnig hafa kennarar, þó ekki allir, farið yfir listana með nemendum sínum á tímabilinu..  

http://graenfaninn.landvernd.is/Thatttaka/Umhverfisgatlisti
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Áætlun um aðgerðir og markmið 
Markmið var sett að passa vel upp á matarskammta nemenda og láta nemendur sjá um skömmtun eins 

og hægt er. Þeir nemendur sem koma með nesti eiga að nota margnota ílát og umbúðarlaust nesti. 

Boðið var upp á ávaxtaáskrift og fría mjólk til að takmarka umbúðanotkun og sóun í nesti. Gert var ráð 

fyrir að nýta alla afganga í mötuneyti vel. Gætt var að því að nota einnota umbúðir á viðburðum í 

skólastarfinu og passað að foreldrar flokkuðu rétt þegar þeir heimsæktu skólann eða sæju um viðburði.  

Allur póstur til foreldra er á tölvutæku formi. Passað er að nýta skólagögn til fulls og ljósrita báðum 

megin á pappír þegar hann er notaðu. Pappír er ekki hent fyrr en búið er að nota báðar hliðar hans og 

þá er hann endurunninn. Um leið og tölvukunnátta nemenda batnar þá skila þeir verkefnum rafrænt 

og fá endurgjöf á þau rafrænt til að spara pappírinn enn meira. Á hverju námssvæði er 

endurvinnslustöð, merktar með texta og mynd þannig að allir viti hvernig á að flokka.  

Ábyrgð neysla og endurnýting er leiðarstef sem aldrei verður of oft hamrað á. Neysla okkar nær út fyrir 

Ísland og Íslendingar þurfa að bæta vistspor sín. Lögð er áhersla á að við byggjum jörðina saman og 

aðilar skólasamfélagsins okkar eiga ættir að rekja til marga þjóðerna, líka þeir sem fæddir eru á Íslandi. 

Við fræðum nemendur okkar um fjölbreytileika, t.d. í trú, menningu, kynhneigð og lífsskoðanir. Áhersla 

er að nýta aftur og aftur allt sem hægt er eins og möppur eða plastvasa utan um skólagögn. Þá eru 

nemendur hvattir til að nota stílabækur áfram á næsta skólaári og innkaupalistar miða við það.  

Við spörum rafmagn og hita með því að loka útidyrahurðum og lækka í ofnum þegar ekki verið er að 

nota rýmin. Við slökkvum á tölvum og tækjum þegar búið er að nota þau og fjölgum hreyfiskynjurum 

eins og hægt er þannig að það logi ekki óþarfa ljós lengi. Sá sem síðast yfirgefur kennslustofur og rými 

þar sem enn eru ekki hreyfiskynjarar slekkur ljósin og muna þarf sérstaklega að slökkva á viftum í 

stofum. Yfir sumartíman lækkum við niður í öllum ofnum og slökkvum á ljósum og tækjum. 

Þegar kennarar skipuleggja nám nemenda þá hafa þeir þemun í huga:  

 vatn og orka 

 hnattrænt jafnrétti  

 neysla og úrgangur 

Þeir eiga að nota þau tækifæri sem gefast til að fræða og fræðast um umhverfismál. Sum verkefni 

tengdust við markmið okkar sem heilsueflandi skóli, t.d. hvatning til að nota vistvænan ferðamáta í 

skólanna, ganga og hjóla. Taka ekki meira á diskinn en við þurfum að borða og drekka vatn frekar en 

sæta drykki. Auk þess eru þemu og verkefni fyrir allan skólann á þemadögum og umhverfisdögum og 

við tökum þátt í átaksverkefnum sem snúa að umhverfisvernd.  

Eftirlit og endurmat 
Staðan er tekin reglulega á fundum innan skólans, bæði í umhverfisráði og á öðrum fundum. 

Starfsmanna- og kennarafundir eru nýttir til að minna á og skerpa á þáttum sem tengjast umhverfinu 

og þemunum okkar. Bekkjarfundir eru einnig nýttir og rætt t.d. um umgengni í matsal, matarskammta 

og að loka útidyrahurðum á eftir sér. 

 Farið er reglulega yfir endurvinnslutunnur og þess gætt að flokkað sé á réttan hátt. Til dæmis þurfti að 

bæta merkingar í ljósritunarherbergi þannig að kennarar flokkuðu pappírinn rétt.  Á fundi með 

kennurum í mars 2017 kom fram að stöðugt þurfi að halda áfram og bæta flokkun á úrgangi,  muna að 

slökkva ljós og slökkva á viftum. Það kemur enn fyrir í einstaka stofum að það gleymist og þurfum við 

að taka okkur á í orkusparnaði. Einnig viljum við virkja og fræða nærumhverfi varðandi þá ógn sem 

stafar af plastnotkun í heiminum og gera gagnskör að því að Grafarvogur verði plastpokalaust hverfi. 
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Einnig viljum halda áfram þeim umræðum við eigendur húsnæðis okkar um bætta hljóðvist í matsal og 

úrbótum sem snýr að því að laga loftræstingu þannig að loftið blandist betur og hitinn gufi ekki upp um 

leið og útidyr séu opnaðar. Skref hafa verið tekin í þessa átt.  

Námsefnisgerð og tenging við aðalnámskrá 
Umhverfisþema var fyrir allan skólann nokkrum sinnum á tímabilinu, í kringum umhverfisdaga. Hér er 

yfirlit yfir verkefni sem fóru fram þá fyrir allan skólann og síðan verkefni sem einstaka námshópar, 

bekkir unnu að og tengjast Grænfánaþemum okkar.   

Átak í matsal: Í september 2016 fóru miðstigsnemendur í átaksverkefni í matsal þar sem fylgst var með 

umgengni og reglur í matsal búnar til. Sérstaklega var hugað að hlaupum yfir miðrými skólans og að 

dyrum væri lokað, skömmtun á diska og umsjónarmenn bekkja virkjaðir betur og verkferill í hverjum 

bekk hvert hlutverk þeirra sé. 

Barnamenning: Barnaþing – Hvernig gerir fjölmenning hverfið mitt betra? Nemendur 6. F svöruðu 

þessari spurningu og unnu verkefni þar sem þeir kynntu sér fjölmenningu í skólanum, farið var í bekki 

og bakgrunnur nemenda skoðaður og tekin viðtöl við starfsfólk. Upplýsingar settar í súlurit og á 

veggspjöld.  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna: Fræðsla um mannréttindi barna s.s. rétt barna til þess að eiga 

heimili, húsaskjól o.s.frv. var tekið fyrir og tengt fræðslu um viðbrögð við jarðskjálfta.   

Dagur íslenskrar náttúru 2015: Nemendur á hvoru stigi 

tóku þátt í Norræna skólahlaupinu og síðan tóku þeir þátt 

í stöðvavinnu þar sem viðfangsefni var tengt vatni, 

nýtingu/endurvinnslu og hnattrænu jafnrétti. Ein stöðin 

var t.d. þannig að nemendur fengu ákveðnar gönguleiðir 

og áttu svo að taka myndir fyrir og eftir ruslatínslu, einnig 

var farið í leiki sem taka á mannréttindum, 

mannréttindabingó, afrískt boðhlaup og staðreyndaleik.  

Myndmennt: 1. bekkur vinnur með mannréttindi og jafnrétti í myndmennt, skoða sjálfan sig og hvað 

er líkt og ólíkt. Nemendur kynnast endurnýtingu og umræðu um náttúruvernd og sjálfbærni. Lærum 

að skoða umhverfið okkar og greina hvaða þarfir við höfum í sambandi við búsetu o.fl. Skoðuðu 

byggingar og máluðu sína eigin borg/kastala úr efnivið sem allra jafna er hent.  

Grenndarskógur: Á umhverfisdegi 16. september 2016 fóru allir nemendur 

út i grenndarskóg, nutu  náttúrunnar og poppuðu yfir eldi. Flestir árgangar 

fóru einnig út í skóg a.m.k. einu sinni á hvorri önn og eru slíkar ferðir að 

festast í sessi, líka yfir dimmustu mánuði en þá fara nemendur út í skóg með 

vasaljós. Einnig bera nemendur saman myndir frá mismunandi árstíðum 

teknar á sama stað í skóginum.  

Evrópska hreinsivikan: Nemendur Húsaskóla tóku þátt bæði vorið 2016 og 2017. Týndu rusl og sópuðu 

skólalóð og í nágrenni skólans.  

Fjölnota innkaupapokar: Nemendur bjuggu til fjölnota poka á þemadögum. Sjá nánar um verkefnið í 

fylgiskjölum.  

Frækökur: Í heimilisfræðinni gerðu yngstu nemendurnir frækökur handa fuglunum og var svo 

þrammað út í skóg í myrkri og kulda með vasaljós í hönd. Frækökurnar voru hengdar upp í tré. Þarna 
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fléttast saman heimilisfræði og náttúrufræði og svo það að kenna börnunum að bera virðingu fyrir 

náttúrunni og huga að smáfuglunum þegar hart er í ári. 

Göngum í skólann: Húsaskóli notar hvert tækifæri til að hvetja nemendur sína til að nota virkan 

ferðamáta og árlega tekur hann þátt í verkefninu Göngum í skólann.  Umsjónarkennarar skrá niður 

hlutfall þeirra sem nota virkan ferðamáta á meðan átaki stendur og í lok verkefnis er 

farandverðlaunagripurinn gullskórinn afhentur þeim sem standa sig best.  

Heimilisfræði:   Í heimilisfræði var tekin upp allsherjar flokkun og lífrænar fötur  á allar stöðvar fyrir 

nemendur. Einnig er keypt inn í stærri umbúðum og endurnýtt allar umbúðir sem koma utan um vörur 

í stofuna og þannig miðlar kennarinn til nemenda hvernig við getum endurnýtt það sem til fellur í 

eldhúsinu.  

Þau eru líka að nota minni sápu þar sem kennari vatnsblandar hana, sem er náttúruvænna og þau skilja 

það vel þegar það er útskýrt fyrir þeim. Í kennslubókinni fyrir 5. - 6. bekk er svo 

farið í endurvinnslu- og náttúruvænu merkin, moltugerð ofl.  

Hnattrænt jafnrétti: Hvernig getum við gert heiminn betri. Nánar í fylgiskjölum.  

Lífshlaupið: Nemendur taka þátt og reynum við að hvetja þá betri heilsu með 

t.d. útivist og hreyfingu og að nota virkan ferðamáta til og frá skóla.  

Óskilamunir: Átak var gert í að hafa óskilamuni snyrtilega og aðgengilega fyrir nemendur og foreldra 

að nálgast þá. Öllum merktum fatnaði er komið í hendur eigenda.  Einnig hafa þeir verið raðaðir upp á 

langborð þegar foreldrar koma í skólann í von um að þeir finni betur flíkur barna sinna.  Nemendur og 

starfsfólk vilja frekari aðgerðir til að sporna við að óskilamunir safnist upp. Óskilamunir sem eftir verða 

að vori eru gefnir til Rauða krossins.  

Plastkapphlaup: Nemendur tóku loftslagsáskoruninni "Norræna 

plastkapphlaupi" sem felst í því að fara út og tína eins mikið plastrusl 

í náttúrunni á 15 mínútum. Krakkarnir stóðu sig með prýði og tíndu 

fullt af rusli. Við tókum mynd af afrakstrinum og sendum á norrænu 

námsgáttina þar sem keppnin fer fram. 

Rafmagn: Allir nemendur skólans fóru í þetta verkefni á þemadegi. 

Rætt var um endurnýjanlegar orkulindir og hreina orku, (rafmagn)  

annars vegar og losun gróðurhúsalofttegunda ef notað er 

jarðefnaeldsneyti eins og olía hins vegar. Sýnd voru myndbönd þessu til stuðnings og hvernig rafmagn 

verður til. Nemendur voru settir í hópa þannig að þau eldri báru ábyrgð á þeim yngri.Í þessum hópum 

gerðu nemendur ýmsar tilraunir og athuganir sem snéru að rafmagni, segulsviði, stöðurafmagni o.fl. 

Nemendur virtust flestir hafa mjög gaman að þessu. 

Skapandi samráð: í febrúar 2017 unnu nemendur í 6. bekk með umhverfis- og skipulagsviði 

Reykjavíkurborgar að hverfaskipulagi fyrir hverfið okkar. Yfirmarkmið hverfisskipulagsins er að stuðla 

að því að hverfi borgarinnar verði sjálfbærari, vistvænni og meira heilsueflandi. Nemendur smíðuðu 

einfalt módel af hverfinu sínu sem verður síðan notað sem tæki til samráðs við íbúa hverfisins. Þeir 

fengu einnig fræðslu um sjálfbærni og vistvæn og heilsueflandi hverfi.  
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Skólapeysur: Stigið var skref í átt að skólabúningum og gátu foreldrar keypt 

peysur merktar Húsaskóla og nemenda í þremur litum, heila eða rennda. Enn 

sem komið eru skólabúningur ekki skylda en margir keyptu en skólabúningar 

geta sparað fatakaup nemenda og haft 

þannig áhrif á umhverfið.  

Tónmennt: Hljóðfæri búin til úr endurnýtanlegu efni.  

Úlfljótsvatn: Hefð er komið á að 6. bekkur fari í skólabúðir á 

Úlfljótsvatn. 6. I skoðaði tilgang ferðarinnar og komust að þeirri 

niðurstöðu að hann væri Útivist, samvera, samvinna, 

sjálfstæði, hópefli, náttúruskoðun og lífsleikni.  

Umhverfisdagar: Mörg verkefni hafa verið unnin á umhverfisdögum. Nemendur hafa fengið fræðslu í 

bekkjum um vatn, aðgang að vatni og vatnssóun. Ruslaskúlptúr var búin til í þemaverkefni og kennsla 

í flokkun á rusli.  

Kynning á stefnunni 
Á kynningarfundum fyrir foreldra og nemendur að hausti er farið í kynningu á grænum skrefum og hver 

stefnan er. Reglulega í föstudagspósti kennara fá síðan foreldrar upplýsingar um það sem verið er að 

gera og góðfúslega áminningu ef að fer að bera á plasti eða einnotaumbúðum utan um nesti nemenda.  
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Umhverfissáttmálinn 
 

 


