
 
Skólar á grænni grein – Grænfáninn 

Landvernd, Þórunnartúni 6, 105 Reykjavík, s. 552 52 42, graenfaninn@landvernd.is 

          
 
Álftanesskóli 
b.t. Nödu Borosak og Sveinbjörns Markúsar Njálssonar 
V/ Breiðumýri 
225 Garðabær 
 

Reykjavík, 28. september 2017 
 
 
Efni: Vegna Grænfánaúttektar 15. september sl. 
 
Kæru Nada og Sveinbjörn,   
 
Bestu þakkir fyrir góðar mótttökur í úttektinni. Hér að neðan er endurgjöf til ykkar 
ásamt niðurstöðum úttektarinnar.  
 
Þið unnuð með þemun neyslu, lýðheilsu og náttúruvernd á tímabilinu. 
 
Markmið:  
 

1. markmið: Markmið er að spara orkunotkun í skólanum, minnka þann kostnað 
sem fer í að hita upp skólahúsnæðið og halda því upplýstu. 
 

Hvernig tókst til: Það gekk vel að vekja athygli á markmiðinu með markvisst átak í 
janúar í öllum bekkjunum. 1. bekkurinn fær strax í upphafi skólagöngu að vera 
með í skólamenningunni og taka þátt í að fara vel með náttúruauðlindir eins og 
rafmagn, en líka vatn, pappír og fleira. Umræður og hugstormun voru vel nýtt í 
flestum bekkjum til að virkja þátttöku nemenda í að koma með tillögur að 
aðgerðum við að spara orku. Það var líka vel tengd við námskrána sérstaklega hjá 
eldri bekkjunum með verkefnavinnu og vettvangsferðir þar sem kafað er dýpra í 
hvernig orka er búin til úr gufu og vind. Tengslin við heimilin var vel gert hjá 
þriðja bekknum með því að búa til miða sem fóru heim til að minna 
fjölskyldumeðlimi á að slökkva á ljósunum. 
 
Það væri hægt að vinna áfram með þetta markmið með því að skoða 
mismundandi orkugjafir í heiminum og bera saman orkuneyslu hjá mismunandi 
þjóðum svo nemendur skilja hvað orka er mikilvæg fyrir lífsgæði en að ofneysla 
og sumar orkugjafir eru skaðlegar fyrir Jörðina. Þannig væri hægt að tengja þetta 
markmið við þemað hnattrænt jafnrétti t.d., sem þið vinnið nú þegar svolítið í. 
Einnig er hægt að gera tilraunir til að gera orku áþreifanlegri og tengja hana t.d. 
við líkamann og hreyfingu, sem passar vel við þemað lýðheilsu. 
 
2. markmið: Markmið er að auka hreyfingu nemenda, kennara og starfsfólks. 
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Hvernig tókst til: Það gekk mjög vel að hvetja til aukinnar hreyfingu með því að 
ganga eða hjóla í skólann í stað þess að nota einkabílinn. Einnig nýtti Álftanesskóli 
mörg tækifæri á vegum skólans til að labba, hjóla, fara í göngur og hreyfa sig 
markvisst í vettvangsferðum, sundkennslu og íþrottum. Þetta markmið sýnir svo 
sannarlega hvernig vistvænn lífstíll getur verið gott fyrir þig, gott fyrir plánetuna 
og gott fyrir veskið! 
 
Það var líka vel unnið með þetta markmið í kennslustofunum og umræða tekin 
fyrir sem tengdist loftslagsbreytingum, samgöngur, og náttúruvernd. Myndbönd 
voru notuð oft til að kveikja á umræðu og tengja markmiðið við heiminn. Mjög 
góð verkefni eins og að reikna fótspor ferða og vegalengd sundæfingar gera 
hreyfingu þýðingameira fyrir nemendurna. Eins og nefnt var fyrir ofan með 
markmiðið um orku þá væri hægt og skemmtilegt að tengja hreyfingu við orku 
þannig að nemendur upplifa að þau eru sjálf orkuver! 

 
3. markmið: Markmið er að minnka neyslu á óhollum mat og matarsóun. 

 
Hvernig tókst til: Þetta markmið var líka tekið fyrir í átaki sem gekk vel til að vekja 
athygli hjá bekkjunum um matarsóun. Þá voru afgangar vigtaðir hjá sumum á 
meðan hjá öðrum fóru afgangar heim til að sýna foreldrum hvað börnin í raun 
þurfa að fá mikinn mat í nesti. Þetta er góð leið til að tengja Grænfánaverkefnið 
inn á heimilin og kenna foreldrum í leiðinni. 
 
Verkefnið hjá þriðja bekknum um verð matar var ofsalega flott og mjög góð leið 
til að kenna þeim um verðmæti matar. Það væri hægt að fara áfram með þetta 
og skoða hvaðan matur kemur og hvernig hann er ræktaður eða búinn til og svo 
fluttur til að tengja mat líka við samfélagsfræðilega þætti og umhverfisfræðilega 
þætti (t.d. með því að skoða hvernig fólk vinnur við ræktun matar á mismunandi 
hættum í heiminum, skoða hvernig verð á mat er mismunandi í heiminum, og 
jafnvel reikna heildarverð fyrir lífsferil matvöru, e: life cycle). Það er náttúrulega 
líka nátengd hnattrænu jafnrétti sem virðist vera undirliggjandi í mörgu sem þið 
farið út í! 
 
4. markmið: Markmið er að nemendur og starfsmenn kasti ekki sorpi á 

skólalóðinni og séu meðvituð um að tína upp rusl sem þar safnast. 
 

Hvernig tókst til: Regluleg hreinsun á skólalóðinni fór fram með góða þátttöku 
allra. Einnig var farið í kringum sundlaugina sem er góð tenging við 
nærsamfélaginu. 
 
Það er mögulegt að tengja svona einfalt verkefni eins og hreinsun rusls úr 
samfélaginu og umhverfinu við verkefni inn á bekk um siðferði og ábyrgð, hvað 
það þýðir að vera borgari. Einnig er hægt að gera það að stærra viðburði t.d. sem 
verkefni fyrir Kærleiksdaginn til að virkja þátttöku nærsamfélagsins í að passa 
saman upp á umhverfinu.  
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5. markmið: Virkja skólasamfélagið til þátttöku í flokkun og minnka magn 
úrgangs 

Hvernig tókst til: Álftanesskóli er afar nýtinn og skapandi skóli. Pappír, umbúðir, 
allt sem fellur til (jafnvel froskalappir!) er nýtt, jafnvel stílabækur notaðar fyrir 
tvær námsgreinar í einu. Það kennir hófsemi og virðingu fyrir náttúruauðlindir. Þá 
er líka unnið vel með úrgang og mengun í heiminum, t.d. ruslavandamálið í 
heiminum og plastmengun í höfum, og umræður oft teknar fyrir í 
kennslustofunum. Það er mjög góð leið til að tengja við vandamál sem virðist 
vera svo fjarlægt manni. Endurvinnslutunnur eru góðar og sýnilegar. Munið að 
hafa merkingarnar skýrar og myndrænar. Eftirlitskerfið virkar vel og er stundað 
reglulega. 
 
Tískusýningin sem hefur vaxið og stækkað ár eftir ár er fordæmalaus fyrirmynd 
um endurnýtingu, nýsköpun, þátttöku nærsamfélagsins og skólann sem heild. Þið 
eigið skilið risastórt hrós fyrir þetta framtak og fyrir hvernig það hefur þróast. 
Eins og við ræddum í úttektinni væri tilvalið að fá fréttamiðlanir t.d. Krakkarúv á 
staðinn í ár því þessi viðburður er svo gott dæmi um hvernig er hægt að læra, 
hafa gaman og fá alla með í mjög erfiðu en mikilvægu umhverfismáli eins og 
tískusóun. 
 

Samantekt markmiða:  
Skólinn uppfyllti 5 af 5 markmiðum sem hann setti sér. Álftanesskóli er langt á veg 
kominn í Grænfánaverkefninu og flest umhverfisstarf hjá honum er orðið eðlilegur 
hluti af skólastarfinu. Í úttektinni ræddum við um löngun ykkar til að taka verkefnið á 
æðra plan fyrir næsta tímabilið og mitt mat er að þið eruð 100% tilbúin til þess. Þið 
eruð með grunninn á hreinu, það er bara mál að viðhalda honum og byggja á hann. 
Ég benti á í athugasemdum fyrir ofan tækifæri sem ég sé til að vinna frekar við 
þemun sem þið eruð búin að velja og tengja þeim við flóknari viðfangsefni, og ég 
hvet ykkur til að prófa ykkur áfram. Ég er hér til aðstoðar ef þið viljið ræða 
hugmyndir fyrir næsta tímabilið. 
 
Vinna við skrefin sjö:  
 

1. Umhverfisnefnd 
Nefndin vinnur lýðræðislega, fundir reglulega og fundargerðir eru skráðar. 
Kannanir eru notaðar til að fá innlegg allra í ákvarðanatöku um þemun. 

 
2. Mat á stöðu umhverfismála 
Mat var unnið af húsverðinum og notað var gamli matslistinn. Ég hvet ykkur til að 
nota næst nýja mat frá okkur þar sem það er hannað til að vera nemendamiðað. 
T.d. nemendurnir í nefndinni gætu séð um að fara með matið inn í bekk þeirra. 
Athugið að það þarf ekki að gera mat fyrir öll þemun heldur bara fyrir ykkar 
þemu, en það gæti verið sniðugt til að fá heildarmynd um hvernig skólinn stendur 
sig í öllum þemunum. 

 
3. Áætlun um aðgerðir og markmið 
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Áætlunin var unnin úr niðurstöðum könnunarinnar þannig að allir höfðu áhrif á 
hvað skólinn ætlaði sér að gera. Til að gera vinnuna fyrir hvern bekk markvissara 
væri hægt að nota markmiðasetningareyðublað frá okkur næst. Það var hannað 
til að hjálpa verkefnisstjórum Grænfánaverkefnis út í skólum til að dreifa ábyrgð 
fyrir markmiðin, tryggja að allir bekkir vinna við markmiðin, og auðvelda 
skýrslugerð þegar það kemur að því. 

 
4. Eftirlit og endurmat 
Umhverfislöggurnar standa sig vel við að vakta hvernig gengur að flokka og spara 
orku. Umbunakerfið virkar vel og nemendur reyna að fá broskall og Grænfána-
tattoo. 

 
5. Námsefnisgerð og tenging við aðalnámskrá 
Fjölmörg dæmi um verkefni og tengingar við aðalnámskrá í skýrslunni frá ykkur 
sýna að þið í Álftanesskóla eruð að vinna í miklu meira en kemur fram í 
áætluninni. T.d. takið þið fyrir hnattrænt jafnrétti, loftslagsbreytingar og 
kolefnisfótspor sem eru oft talað um sem „flóknari“ viðfangsefni sem skólar 
sækja sjaldnar í til að vinna með. Ég hvet ykkur því til að byggja á þennan styrk því 
þessi „erfiðari“ þemu eru í rauninni mikilvægustu áskóranir sem við stöndum 
frammi fyrir, og þið hafið sýnt að þið eruð með getu til að taka þeim að ykkur. 

 
6. Að upplýsa og fá aðra með 
Það gengur einstaklega vel hjá ykkur að fá þátttöku foreldra og nærsamfélagsins í 
könnunum, á viðburðum og í átökum. Ég tel að það sé Álftanesskóla að þakka því 
hann fer út í samfélagið við jákvæð skilaboð og góðverk og fær þar af leiðandi 
góð viðbrögð. Eins og við ræddum í úttektinni væri gott að dreifa boðskapinn enn 
lengra með því að fá fréttaumfjöllun um Tískusýninguna t.d. Ég mun hafa 
samband við Krakkarúv á næstu dögum út af þessu. 

 
7. Umhverfissáttmáli 
„Stöndum vörð um hreina Jörð“ er sterkur og auðskiljanlegur sáttmáli. 

 
Heildarútkoma: 
Eins og kemur fram hér í endurgjöfinni og kom fram í samræðu okkar í úttektinni er 
Álftanesskóli fyrirmyndar Grænfánaskóli. Ykkar áskorun er kannski sú að það er erfitt 
að halda áfram að stækka og þróa þegar maður er svona langt á veg kominn. Ég hvet 
ykkur því að skoða þessi flóknari og erfiðari þemu eða viðfangsefni eins og hnattrænt 
jafnrétti og loftslagsbreytingar. Ég sé stór tækifæri þar fyrir krefjandi en gefandi 
vinnu við mikilvægustu umhverfismál okkar tíma. Hikið ekki við að leita til okkar 
þegar þið farið að búa til áætlun fyrir næsta tímabil. 
 
Einnig vildi ég að það komi fram að ég skil mjög vel hvað það fer mikil vinna í 
skýrsluskrift fyrir umsókn um Grænfána. Við erum einmitt að vinna í að betrumbæta 
umsóknarferlið með því að rafræna og einfalda það. Við munum leita til ykkar fyrir 
endurgjöf í þessari vinnu, ef það er tími og vilji til þess að hjálpa okkur. 
 
Að lokum: 
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Þið hafið náð þeim góða árangri að fá Grænfánann afhentan í sjöunda sinn.  
Innilega til hamingju með það!  
 
Við verðum í bandi þegar nær dregur að 24. nóvember. 
 
Bestu kveðjur, 
Caitlin Wilson 
Starfsmaður Skóla á grænni grein 
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