Fundargerð nr.1
22. október 2014 kl 12:35
Mættir: Freyja Margrét, Elín Ásta, Haukur og Bolette
1. Gerður Magnúsdóttir kemur 31. október og tekur út grænnfána vinnuna okkar. Hún vill hitta
umhverfisnefndina og síðan 5.-7. bekk.
2. Þriðjudaginn 28. október kemur umhverfisnefndin úr Hvolsskóla. Við ætlun að fræða þau um
okkar starf. Bolette tekur saman myndir og við búum til texta.
3. Stefnt að því að halda fund einu sinni í mánuði í vetur.
Fundi slitið 12:50.

Fundargerð nr 2.
22. nóvember 2014 kl 11:45
Mættir: Freyja Margrét, Elín Ásta, Haukur, Iðunn og Bolette
1. Farið yfir dagskrána fyrir hátíðina sem við ætlun að halda vegna afhendingar fánans
2. Við skrifum ræðu og skiptum textanum niður á umhvefisnefndarmenn.
3. Ákveðið er að hafa vöfflur og appelsinusafa
Fundi slitið 12:00

Fundargerð nr 3.
9. febrúar 2015 kl 10:30
Mættir: Freyja Margrét, Iðunn, Elín Ásta, Haukur og Bolette
1. Umræða um markmiðin og hvað við ætlun að leggja áherslu á , hvernig við vinnum með
þema ársins og fleira.
2. Byrjað að fara yfir umhverfisgátlistanum. Mikið rætt um blekhilki og glerílát.
3. Næsti fundur verður strax eftir páska. Ekki tími þegar árshátíðar vinna er í gangi.
Fundi slitið 10:45.
Fundargerð nr 4.
9. apríl 2015 kl 13:30
Mættir: Freyja Margrét, Iðunn, Elín Ásta, Haukur og Bolette
1. Grunnskólinn á Hellu kemur í heimsókn 27. apríl
2. Umræða um hvaða fullorðna manneskju við gætum fengið til að fræða okkur um umhvefri,
nærsamfélag, orku og almenna fræðslau um fortíðina.
3. Við ætlum að semja texta um myndirnar sem við ætlum að sýna umhvefisnefnd
Grunnskólans á Hellu.
4. Á næsta fundi ætlum við að hafa markmiðin tilbúin til upplestrar.

Fundargerð nr 5.
16. apríl 2015 kl 11:30
Mættir: Freyja Margrét, Iðunn, Haukur, Elín Ásta og Bolette
1. Undurbúa heimsókn umhvefisnefndar Grunnskólans á Hellu. Iðunn segir frá myndum, Freyja
um yfirmarkmiðin, Haukur markmiðin fyrir tvö næstu árin og Elín segir frá áætluninni.
2. Dagskrá:
a. Umhvefisnefnd Þjórsárskóla segir frá
b. Hellunefndin segir frá
c. Morgunmatur
3. Umræða um að við heimsækjum Grunnskólann á Hellu og Hvolsskóla
4. Umræða um hvernig við getum hjálpað íbúum hreppsins að flokka ruslið.
Fundi slitið kl 11:45

