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

sinn júní 2013, í annað sinn maí 2015 og í þriðja sinn október 2017. Eftir fyrsta fánann lagði Húsaskóli 

áherslu á átthaga, lýðheilsu og loftslagsbreytingar og síðan á vatn, orku, hnattrænt jafnrétti, neyslu og 

úrgang. Nú síðustu tvö ár hefur veið unnið áfram með vatn, orku og hnattrænt jafnréttir en nú meira 

út frá heimsmarkmiðum sameiniðuþjóðanna. 

Umhverfisnefndin 
Á hverju haust er umhverfisráð skipað en í því situr einn fulltrúi 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 

sitja í ráðinu skólastjóri Katrín Cýrusdóttir, Ingibjörg Sveinsdóttir kennari og Sigrún Helgadóttir 

stuðningsfulltrúi.  

Skólaárið 2018 – 2019 

1. O Herdís Daðadóttir 

2. N Jóhanna Emma Guðmundsdóttir   Varamaður: Linda Dís Ólafsdóttir 

3. M Einar Máni Ólafsson     Varamaður: Arna Dís Gísladóttir 

4. L Baldur Hrafn Einarsson    Varamaður: Elísabet Rán Tómasdóttir       

5. K  Margrét Hekla Finnsdóttir   Varamaður: Aron Snær Jóhannsson 

5. K Júlíus Helgi Ólafsson     Varamaður: Yousra Sara El Asri 

6. A Sunna Björk Kolbeinsdóttir    Varamaður: Michael Máni Guðjónsson 

7. B Sigurjón Friðrik Sigurjónsson     

7. B Lárus Bjarki Helgason 

 

Skólaárið 2019 – 2020 

1. V Kári Stefánsson    
2. O Úlfur Griffin Sigurðarson     
3. N Pétur Hrafnsson    Varamaður: Jóhanna Emma Guðmundsdóttir 
4. M Hermann Samúelsson    
5. L  Unnur Birna Unnsteinsdóttir  Varamaður: Júlía Nótt Gunnarsd. og Margrét Jóna                           

Eysteinsd. 
6. K Tinna Sigfúsdóttir   Varamaður: Darri Helgason 
7. A Elvar Ægir Bjarkarson     
7. A Michaela Þórisdóttir 
  
Gert var ráð fyrir að ráðið hittist fjórum sinnum á önn til að fara yfir stöðu mála og ákveða næstu skref 

en það tókst ekki alltaf. Hægt er að sjá hvað umræðuefnið á fundunum var á aðgerðaráætluninni (sjá 

fylgiskjal 1) 

Mat á stöðu umhverfismála 
Staðan var metin eftir gátlistum sem finna má á heimasíðu Landverndar og voru nemendur í hverjum 

árgangi sem unnu þá með umsjónarkennara. Umhverfisnefndi tók síðan niðurstöður saman og 

aðgerðaráætlun gerð út frá þeim niðurstöðum.  

Áætlun um aðgerðir og markmið 
Um áramótin 2018-2019 var skólinn búni að setja sér sjálfbærni- og umhverfisstefnu þar sem ítarleg 

aðgerðaráætlun kemur fram (sjá fylgiskjal 2).  

Megin markmið þeirrar áætlunar er sem hér segir: 

http://graenfaninn.landvernd.is/Thatttaka/Umhverfisgatlisti
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• Gera nemendur meðvitaða um sjálfbærni og umhverfismál. 
• Nemendur geri sér grein fyrir Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, 

• www.un.is/heimsmarkmiðin 

• Nemendur geri sér grein fyrir réttindum barna, s.s. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 

www.barnasattmali.is 

• Gera nemendur meðvitað um misrétti í heiminum og að þeirra gjörðir geti skipt máli í því að 
bæta kjör og aðstæður fólks annars staðar í heiminum. 

• Gera nemendum grein fyrir að það sé réttur allra jarðarbúa að grunnþarfir þeirra séu 
uppfylltar (matur, vatn, húsaskjól, menntun, vörn gegn sjúkdómum og ofbeldi, réttlæti og 
félagsskap við annað fólk. 

• Nemendur geri sér grein fyrir hvernig framleiðsluhættir vara er þ.e. aldur, laun og 
vinnuaðstöðu þeirra sem framleiddu vöruna. 

• Nemendur viti hvað  vistspor er, þ.e. áhrif framleiðsluferlis vara á umhverfið.  

• Gera nemendur meðvitaða um matarsóun. 
• Að skólinn fræði nemendur um lýðræði og það séu lýðræðisleg vinnubrögð í skólanum. 
• Gera nemendur meðvitað um hvaðan orkan á Íslandi kemur. 

• Gera nemendum grein fyrir mismunandi orkugjöfum. 

• Gera nemendur og starfsmenn meðvitaða um að spara orku. 

• Skólinn stuðli að sparnaði á rafmagni, hita og vatni. 

• Nemendur læri um hringrás vatns. 

• Nemendur læri um ólík form vatns. 

• Nemendur og starfsmenn geri sér grein fyrir að spara þarf vatn. 

• Gera nemendum grein fyrir mikilvægi og umfang vatns í okkar daglega lífi. 
 

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 

Matarsóunarátak fór af stað í nóvember 2018 og síðan aftur í febrúar 2019 og er stefnt að því að það 

verði gert tvisvar á ári í framtíðinni. Allur matarúrgangur var viktaður frá öllum bekkjum í tvær vikur 

hvort tímabil. 

http://www.un.is/heimsmarkmiðin
http://www.barnasattmali.is/
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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. 

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. Nýjar 

endurvinnslutunnur voru teknar í notkun haustið 2018 á kaffistofu starfsmanna og í mötuneyti. Allir 

mynntir á að slökkva ljós og slökkva á viftum. Umhverfisnefnd stefnir að því að fara inn í hverja stofu 

til að mynna á hvað þurfi að gera. 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 
Í kennsluáætlunum skólans eru mörg verkefni sem koma inn á þau þemu sem við erum að vinna að 

og eru tengd hæfniviðmiðum aðalhamsskrár. Við höfum t.d. unnið markvisst með þættina „Hvað 

höfum við gert“ á miðstig, þar sem horft er á þættina og umræður teknar í framhaldi af þei . í 1. og 2. 

bekk var unnin með hringrás vatns og allskyns vatnsverkefni unnin. Í ensku var lesin bókin Children of 

The World kafla um Barnasáttmála SÞ. Í íslensku unnu nemendur á miðstigi náttúruljóð, þeir fengu 

kynningu á hefðbundnum bragháttum og rími í náttúruljóðum. Þeir áttu síðan að skrifa náttúruljóð 

sem fjallaði um eitthvað af eftirfarandi: umhverfið, umhverfisvernd, náttúruna, náttúruvernd, 

endurvinnslu eða mengun eða aðra umhverfisvá svo eitthvað sé nefnt. 
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Á vordögum vorum við með umhverfisþema í heila viku sem endaði á sýningu fyrir foreldra á vorhátíð 

skólans. Þar voru unnin mjög metnaðarfull verkefni sem stuðluðu að því að gera nemendur okkar 

meðvitaðri um umhverfismál.  

Mengun í sjó: Nemendur á yngsta stigi fengu fræðslu um mengun í sjónum (sjá fræðslu fylgiskjal 3). Í 

framhaldi af kynningunni unnu nemendur stórt verk sem sýndi mengun í sjónum ásamt fleiri 

verkefnum tengdu þemanu t.d. settu sig í spor dýranna í sjónum með því að skrifa bréf frá dýrum til 

mannkynsins, gerðu tilraunir með olíumengun o.fl. 

  

Mynd 2: Umhverfisþema, mengun í sjó 

Mynd 3: Umhverfisþema, bréf frá dýrum til manna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4: Umhverfisþema, hugleiðingar nemenda  
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Leikræn tjáning: Nemendur á yngsta stigi settu upp stutta leikþætti um umhverfismál sem teknir 

voru upp og sýndir á stórum skjá í sal skólans. 

Hnattrænt jafnrétti: Nemendur á yngsta stigi fengu fræðslu um 

að heimili geta verið mismunandi bæði eftir því hvar í heiminum 

þau eru og efnahagsstöðu fólks. Nemendur áttu að velta fyrir 

sér hvernig heimili geta verið mismunandi. Síaðan áttu 

nemendur í hópum að setja sig í spor einhverrar fjölskyldu 

einhvelstaðar í heiminum (fengu fræðslu um að fjölskyldur geta 

verið alls konar). Hópurinn átti að búa til heimilið úr 

pappakössum og skrifa lýsingu á fjölskyldunni, í hvaða 

aðstæðum hún býr, hvers konar fjölskylda o.fl. (fylgiskjal 4) 

 

 

 

 

 

Mynd 5: Umhverfisþema, hnattrænt jafnrétti 

 

Orka: Nemendur á yngsta stig fengu fræðslu um alla þá orku sem til er, hvað er góð orka og hvað er 

slæm orka. Að góð orka er orka sem mengar ekki og er endurnýtanleg. Slæm orka mengar og við 

getum ekki nýtt hana aftur. Unnu síðan allskyns tilraunir með vatnsorku, vindorku og sólarorku, 

spiluð umhverfisspil og bjuggu til veggspjöld um hina ýmsu orkugjafa. (Sjá fylgiskjal 5). 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6: Umhverfisþema, tilraunir með vatnsorku 

Mynd 7: Umhverfisþema, tilraunir með vatnsorku 
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Mynd 8: Umhverfisþema, orkugjafar 

 

Hnattrænt jafnrétti: Nemendur miðstigs unnu með hnattrænt 

jafnrétti í heimilisfræði. Þeir bökuðu kókóskúlur sem var síðan 

skipt á milli nemenda eins og skipting auðæfa heimsins er skipt. 

Nemendum fannst það heldur óréttlátt. En síðan fengu alir að 

borða kókóskúlurnar saman í lok þemans.  

 

 

 

 

 

Mynd 9: Umhverfisþema, kókoskúlur 

 

 

 

Mynd 10: Umhverfisþema, hnattrænt jafnrétti 
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Mynd 11: Umhverfisþema, hnattrænt jafnrétti 

 

Vatn: Nemendur miðstigsins fundu upplýsingar um allskyns 

staðreyndir um vatn og settu upp á veggspjöld í tölvum sem var 

hengt upp á göngum skólans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12: Umhverfisþema, staðreyndir um vatn 
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Vistspor: Nemendur fengu fræðslu um vistspor (sjá fylgiskjal 6). Lagt 

var af stað með spurninguna ; „hvað er vistspor?“.  Hóparnir fengu 

afmarkað viðfangsefni til að vinna með. Notast var við afgangspappír úr 

myndmenntinni til að skrifa og teikna á og fékk hvert viðfangsefni sinn 

lit. Hver hópur hafði tvær til þrjár „krómbækur“ til að afla upplýsinga á 

netinu. Einn hópur vann risastórt „vistspor“ sem hinir hóparnir límdu 

svo sinn afrakstur á. Verkefnin sem hóparnir fengu voru samgöngur, 

flokkun og endurvinnsla, innkaup og neysla, heimilin t.d. matarsóun, 

skilgreining á vistspori, góð ráð fyrir grænan lífstíl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mynd 14: Umhverfisþema, vistspor 

 

 

Mynd 13: Umhverfisþema, vistspor 

Hér er yfirlit yfir verkefni sem allur skólinn tók þátt í og einnig  verkefni sem einstaka námshópar og 

bekkir unnu að og tengjast Grænfánaþemum okkar.   

Mannréttindi: Haustið 2019 unnu nemendur í 6. og 7. bekk stór verkefni um flóttafólk, þar sem 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun voru lögð til grundvallar vinnunni. Þannig 

var skoðað hvort, og þá með hvaða hætti, tengja má hvert þeirra 17 markmiða sem þar hafa verið 

gefin út þeim vanda sem steðjar að fólki á flótta. Varpað var fram spurningum um það hvað það er 

sem neyðir fólk til að flýja heimkynni sín, hverjar eru hætturnar og aðstæðurnar sem það býr við á 

flóttanum og hvernig er komið til móts við þarfir þeirra í þeim löndum sem þau sækja um hæli í og 

var sjónum sérstaklega beint að börnum meðal flóttafólks. Leitað var svara við þessum spurningum 

m.a. með því að skoða fréttir og viðtöl við flóttamenn, myndbrot af hættuför báts yfirfullum af 
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flóttafólki á ferð yfir opið haf, námsefni útgefið af Menntamálastofnun var notað og einnig var unnið 

út frá heimskortum til að skoða flóttaleiðir, veðurfarslegar aðstæður og vegalengdir sem fólk leggur 

að baki. Rætt var um mannréttindi með tilliti til grunnþarfa fólks, virðingar fyrir lífi og þörf til að fá að 

þroskast, hafa skoðanir, málfrelsi, trúfrelsi, frelsi varðandi kynhneigð og jafnan rétt í samfélaginu, 

hvort sem um er að ræða kynjajafnrétti eða rétt til náms eða annarra atriða. Einnig voru skoðaðar 

skyldur alþjóðasamfélagsins gagnvart fólki á flótta, réttindi flóttafólks og hverjir koma að því að 

aðstoða flóttafólk, bæði hér á landi og í öðrum vestrænum löndum. Á 30 ára afmæli Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna var efnið svo dregið markvisst saman með tilliti til barna á flótta annars vegar 

og réttinda barna samkvæmt sáttmálanum hins vegar. 

Unnið var með efnið á fjölbreyttan hátt, s.s. með gerð spila þar sem hættur, heppni og aðstoð 

ákvarða gengi spilara sem eru í hlutverki flóttafólks, fréttagerðar þar sem unnar voru fréttir upp úr 

gögnum um flóttafólk, aðstoð almennings, þeirra hættuaðstæðna sem mæta fólki og því hvernig 

alþjóðleg hjálparsamtök koma að því að taka á móti fólki á flótta og hjálpa því. 
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Átak í matsal: Í nóvember 2018 og febrúar 2019 var hrundið af stað matarsóunarátaki þar sem allir 

matarafgangar nemenda voru vigtaðir í tvær vikur og fékk sá bekkur sem vann köku í verðlaun. 

Nemendur voru upplýstir um hvað matarsóun er og bent á að passa uppá skammtastærðir. Einnig var 

farið yfir hvernig matardiskurinn frá Lýðheilsustofnun lítur út. Það var farið vel yfir reglur í matsal og 

markkvist unnið að því að draga úr hávaðamengun í matsalnum. (Sjá fylgiskjal 7 og 8) 

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.  

Samgöngusamningar: Öllum starfsmönnum er kynntur samgöngusamningurinn hjá Reykjavíkurborg 

og nýta nokkrir starfsmenn sér samninginn og koma gangandi eða með strætó í vinnuna. 

Hnattrænt jafnrétti: Hvernig getum við gert heiminn betri. Nemendur fengu fyrirlestur frá Amnesty 

International um  mannréttindamál og málefni flóttafólks. 

 

Lífshlaupið: Nemendur taka þátt og reynum við að hvetja þá til betri heilsu með t.d. útivist og hreyfingu 

og að nota virkan ferðamáta til og frá skóla.  

 

Umhverfisdagar: Mörg verkefni hafa verið unnin á umhverfisdögum. Fengu nemendur fræðslu um 

plokkun plasts og plokkuðu rusl í framhaldi af henni. (Sjá fylgiskjal 9). Einnig hava verið settir upp 

umræðuhópar þar sem nemendur ræða hin ýmsu umhverfismál. 

 

Glærukynningar: Nemendur í 6. bekk unnu glærukynningar um umhverfismál (Sjá fylgiskjal 10). 

 

Umhverfisþema vorið 2018: Þriggja daga þema var á vordögum vorið 2018 þar sem nemendur fengu 

fræðslu um vatn og orku og settar voru upp stöðvar með hinum ýmsu tilraunum með vatn og orku. 

Glærukynningin um vatn fylgir hér með. (Fylgiskjal 11). 



Nóvember 2019 – Katrín Cýrusdóttir 

Kynning á stefnunni 
Á hausdögum 2018 voru nemendur kallaðir á sal og fengu kynningu á Heimsmarkmiðum 

Sameiniðuþjóðanna og þeim þemum sem unnið var að (Sjá fylgiskjal 12). Farið var yfir sjálfbærni- og 

umhverfisstefnu Húsaskóla haustið 2018 með öllum starfsmönnum og umhverfisnefndinni. Allir 

nemendur og starfsmenn fengu kynningu á þemunum sem ákveðið var að taka og aðgerðaráætlun fyrir 

Grænfánann veturinn 2018-2019. Á kynningarfundum fyrir foreldra og nemendur að hausti er farið í 

kynningu á grænum skrefum og hver stefnan er. Einnig voru foreldrum og fjölskyldum nemenda boðið 

á sýningu þar sem umhverfisverkefni nemenda voru til sýnis á vorhátíðinni. 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.  

Umhverfissáttmálinn 
Stefnt var að því að útbúa nýjan umhverfissáttmála en það tókst ekki og munum við skóla það með 

nýju þema sem hefur verið ákveðið að séu loftslagsbreytingar og samgöngur. 

 


