
    Fundargerð 1 

    Mánudagur  27. sep. 2010 kl.10:00 

 Umhverfisnefndarfundur 

 

Mættar voru  Díana, Hekla, Sigríður Lára, Dísa Björk og Bolette 

 

1. Rætt um fundarstað og tíma. 

2. Rætt um moltutunnunnar og að við þurfum að hræra í þeim. 

3. Rætt um markmið fyrir næstu tvö árin. Ákveðið að vinna að markmiðum á næsta 

fundi og hugsa málið þangað til. 

4. Rætt um gátlistann og að við þurfum á næstunni að fylla hann út. 

5. Næsti fundur er föstudaginn 8.október 

 

Fundi slitið kl 10:08 

 

               Fundargerð 2 

Miðvikudagur 29. sep. 2010 kl.11:15 

Umhverfisnefndarfundur 

         

Mætt voru Díana, Hekla,Sigríður Lára, Dísa Björk, Orri Páll og Bolette 

1. Rætt um verkefni grænfánans 

2. Orri Páll spurði nefndina um hvað hún hefur unnið. Við sýndum honum 

bæklinginn okkar. Hann spurði líka um framtíðarsýn nefndarinnar og hvað 

nemendur vilji breyta og bæta í skólanum. Nefndin hafði margar tillögur um 

úrbætur á skólalóðinni. 

3. Fundurinn endaði með að Orri Páll sagði að við fengjum grænfánann aftur 

næsta tvö árin. 

Fundi slitið kl.12:00 



 

               Fundargerð 3 

Föstudagur 8.okt. 2010 kl.9:30 

 

Umhverfisnefndarfundur       

Mættar voru  Díana,Hekla, Sigríður Lára, Dísa Björg og Bolette 

 

1. Farið yfir drög af nýjum markmiðum. Ákveðið að hugsa málið fram að næsta fundi. 

2. Fram komu hugmyndir um að lengja matarfrímínúturnar á kostnað annarra frímínútna. 

3. Ákveðið var að funda næst föstudaginn 15. október 

 

Fundi slitið kl.9:40 

 

 

               Fundargerð 4 

Föstudagur 15.okt. 2010 kl.9:30 

Umhverfisnefndarfundur 

         

Mættar voru  Díana,Hekla, Sigríður Lára, Dísa Björk og Bolette 

 

1. Rætt um markmið fyrir tvö næstu árin. 

2. Hugmynd um að dagurinn sem við fáum afhentan fánann verði grænn dagur. Allir í 

grænum fötum. 

3. Fram kom hugmynd um að vera inni í frímínútum til þess að fá tíma til að spila borðtennis. 

4. Ósk kom fram um að fá aftur ávexti á föstudögum. 

5. Bolette tók að sér að koma lið 3 og 4 til skólastjóra. 

 

Fundi slitið kl.9:40 



               Fundargerð 5 

Föstudagur 22.okt. 2010 kl.9:45 

Umhverfisnefndarfundur 

         

Mættar voru  Díana,Hekla, Sigríður Lára, Dísa Björk og Bolette 

 

1. Það komu ekki fleiri tillögur að markmiðum fyrir 2010-2012. 

2. Fáninn verður afhentur 4. nóv. og það verður grænn dagur. Mælst er til að allir verði í 

grænum fötum 

3. Unnið að drögum að dagskrá fyrir 4. nóv. Ákveðið að leggja þau fyrir Ingu Maju 

4. Fram kom tillaga um að bæta umgengni og umferð í andyrinu 

5. Á næsta fundi byrjum við vinnu við gátlistann 

 

Fundi slitið kl.9:55 

 

Fundargerð 6 

Föstudagur 12. nóv. 2010 kl.11:50 

Umhverfisnefndarfundur 

Mættar voru Díana, Hekla, Sigríður Lára og Bolette 

 

1.Rætt um markmið fyrir 2010-2012. Þau voru samþykkt. 

2. Byrjað var að vinna að umhverfislistanum. 

3. Hrafnhildur sat hluta af fundinum og hjálpaði til við að fylla út spurningar um 

ræstingarvörur. 

4. Vinna við listann mun halda áfram á næsta fundi. 

5. Næsti fundur er föstudaginn 19.nóv. 

 

Fundi slitið kl 12:06 



 

Fundargerð 7 

Föstudagur 19. nóv. 2010 kl. 8:40 

Umhverfisnefndarfundur 

 

Mættar voru Díana, Hekla, Sigríður Lára, Dísa Björk og Bolette 

 

1. Unnið áfram í umhverfislistanum. Hann kláraður. 

2. Tekin mynd af nemendum í nefndinni. 

3. Fórum út og hengdum aftur upp skilti við sparkvöllinn. 

4. Næsti fundur er föstudaginn 26.nóv. 

 

Fundi slitið kl 8:55 

 

Fundargerð 8 

Föstudagur 3.des . 2010 kl. 8:30 

Umhverfisnefndarfundur 

Mættar voru Díana, Hekla, Sigríður Lára, Dísa Björk og Bolette 

 

1. Bolette fór yfir fundinn um grænfánann sem haldinn var í Þjórsárskóla 24. nóv. 

2. Nefndin er að finna hugmyndir um hvernig hægt er að endurnýta efni sem kemur 

inn í skólann. 

3. Dísa vill gera skraut úr dós með því að setja gat á hana og þræða band með könglum 

á endann. 

4. Díönu datt í hug að búa til rennibraut og virki úr drumbum. Henni datt líka í hug að 

búa til pennaveski, buddu, tösku, utan um bók og utan um tölvu úr kaffipokum. 

 

Fundi slitið kl 8:50 



 

Fundargerð 9 

Föstudagur 7.jan  2011 kl. 8:30 

 

Umhverfisnefndarfundur 

 

Mættar voru Díana, Hekla, Sigríður Lára, Dísa Björk og Bolette 

 

1. Rætt um tunnuna, en vegna veðurs var ekki hægt að bæta í hana pappír og hræra. 

2. Bolette sagði frá gangi mála með kaffipokasaumaskapinn. 

3. Nefndin skrifaði á blað hugmyndir um hvernig hægt er að endurnýta efni sem kemur 

inn í skólann. 

4. Vinna heldur áfram næst. 

 

Fundi slitið kl 8:55 

 

Fundargerð 10 

Föstudagur 21.jan  2011 kl. 8:30 

Umhverfisnefndarfundur 

 

Mættar voru Díana, Hekla, Sigríður Lára, Dísa Björk og Bolette 

1. Hugmyndir að endurnýtingu voru ræddar áfram frá síðasta fundi. 

2. Ákveðið að vinna úr verkefnunum næst. 

3. Fórum út, tókum með okkur pappír úr tætaranum bætum honum í  tunnuna og 

hrærðum í.  

Fundi slitið kl 8:55 

 



Fundargerð 11 

Föstudagur 11.mars  2011 kl. 8:40 

Umhverfisnefndarfundur 

 

Mættar voru Díana, Hekla, Sigríður Lára, Dísa Björk og Bolette 

1. Rifjað upp efni síðasta fundar. 

2. Nýjar hugmyndir eru: regnhlíf, skýli og poki gerður kaffipokum til að hafa utan um gifs. 

4. Skoðaður prentaði bæklingurinn okkar, sem okkur finnst flottur, þó hann sé ekki 

alveg rétt brotinn. 

5. Bolette er búin að senda hann í samkeppni um „ varnarliðar umhverfisins.” 

Fundi slitið kl 8:50 

 

Fundargerð 12 

Föstudagur 20. maí 2011 kl. 8:30 

Umhverfisnefndarfundur 

Mættar voru Díana, Hekla, Sigríður Lára, Dísa Björk og Bolette 

1. Talað um bæklinginn og vinninginn „ varðliðar umhverfisins“  

2. Rætt um gjöfina frá foreldrafélaginu, rifsberjarunnar 

3. Farið yfir hvað við höfum gert í vetur. 

1. Saumað úr kaffipokum, unnið úr notuðum dósum í smiði, jólaföndur með 

glerkrukkur, bæði málaðar og hillur, pappakassar í hausa á árshátíða, 

afgangar í heimilisfræði, efnisbúta í textíl, klósettrúllur í gogga 

2. Við höfum farið út að tína rusl, sótt sýni, unnið vorverkefni, tekið upp og sett 

niður kartöflur, plantað trjám, farið í gönguferðir um umhverfið, hjólað um 

umhverfið, landgræðsluferð, skógarferðir. Notað moltu , hringrás. Nemendur í 

7. bekk unnu verkefni um Gaukshöfða. 

 

3. Á næsta ári ætlum við að vinna meira í sjálfbærni og fara oftar inn í stofur og gefa rautt, 

gult og grænt spjald fyrir umgengni við flokkun. 

 

Fundi slitið kl 8:45 



 

 

 

 

 

 

 

 


