
Fundargerð umhverfisnefndar  nr. 1 

Fimmtudagur 18. okt. 2012    kl 12:35 

 

Mæting: Einar Kári, Ásgrímur, Ástráður og Bolette 

1. Talað um umhverfisgátlistann. 

2. Rætt um markmiðin fyrir næstu tvö árin. Tillögur sem fram komu voru. 

a. Nota tré í fleiri hluti, módel 

b. Planta fleiri trjám 

c. Það sem notað er , er í samræmi við það sem við erum að gera. 

3. Ákveðið að halda fund á mánudögum kl. 10:45. 

 

Fundi slitið 13:50 

 

 

Fundargerð umhverfisnefndar nr. 2 

Mánudagur 22. okt. 2012    kl 10:45 

 

Mæting: Einar Kári, Ásgrímur, Ástráður og Bolette 

1. Byrja að vinna  umhverfisgátlistann. 

2. Ákveðið að halda þessari vinnu áfram. 

 

Fundi slitið 11:00 

 

 

 

 

 



Fundargerð umhverfisnefndar  nr. 3 

Mánudagur 29. okt.2012   kl 10:45 

Mæting: Einar Kári, Ásgrímur, Ástráður og Bolette 

1. Héldum áfram að  vinna  umhverfisgátlistann. 

2. Ákveðið að halda þessari vinnu áfram. 

 

 

Fundi slitið kl 11:05 

 

Fundargerð umhverfisnefndar nr. 4 

Mánudagur 12.nóv. 2012  kl 10:45 

Mæting: Einar Kári, Ásgrímur, Ástráður og Bolette 

1. Kláruðum gáttlistann og settum hann í möppu. 

2. Rætt um markmið næsta árs. Við ætlum að taka fyrir umbúðir og fleira. 

 

Fundi slitið kl 11:00 

 

 

 

Fundargerð umhverfisnefndar nr. 5 

     Mánudagur 3.des. 2012 kl 10:45 

Mæting: Einar Kári, Ásgrímur, Ástráður og Bolette 

1. Umræður um markmið, fram kom að gott væri að hressa upp á pappírsflokkun og minna á 

reglurnar. 

2. Hugmynd um að búa til leiðbeiningar fyrir nýja nemendur og starfsmenn. 

3. Hægt væri að búa til myndband og fræða foreldra líka. 

 

Fundi slitið 11:10 



 

 

 

Fundargerð umhverfisnefndar nr. 6 

     Mánudagur 25. feb.2013 kl 10:45 

Mæting: Einar Kári, Ásgrímur, Ástráður og Bolette 

1. Farið yfir fundargerð síðasta fundar. 

2. Ræddum markmiðin og áætlunina.  Hvað eigum við að gera næst? 

3. Ákveði að byrja á  að sá fræi  í bakka. Bolette kaupir fræ. 

4. Farið út og hrært í moltutunnunni. 

 

Fundi slitið 11:00 

 

Fundargerð umhverfisnefndar nr. 7 

     Mánudagur 4. mars 2013 kl 10:45 

Mæting: Einar Kári, Ásgrímur, Ástráður og Bolette 

1. Fórum út og hræðum í moltutunnunni og settum í hana pappír. 

2. Ræddum mikið um fræinnkaupinn. Keypt var gulróta- og rófufræ. Rætt var um jarðaber en 

ákveði að byrja með gulrætur og rófur. 

 

Fundi slitið 11:10 

 

Fundargerð umhverfisnefndar nr. 8 

     Mánudagur 22.  apríl 2013 kl 10:45 

Mæting: Ásgrímur, Ástráður og Bolette 

1. Hugað að plöntunum í bakkanum. Rætt um sáningu og fræ. 

2. Kartöflur settar í kassa til þess að spíra. 

3. Bolette kenndi Ásgrími og Ástráði að flagga. 



 

Fundi slitið 11:10 

 

 

Fundargerð umhverfisnefndar nr. 1 

Föstudagur 18. okt. 2013 kl 9:00 

 

Mæting: Ásgrímur, Leifur Darri, Sigurður og Bolette 

1. Lásum saman markmið vetrarins. 

2. Ákveðið að finna efni og taka saman upplýsingar fyrir foreldra og nærsamfélagið. 

3. Við ætlum að hafa með  

a. Flokka rusl 

b. Vernda náttúruna 

c. Moltugerð og kartöflurækt 

d. Tína rusl 

4. Við ætlum að hugsa um fleiri atriði fram að  næsta fundi. 

 

Fundi slitið 9:35 

 

Fundargerð umhverfisnefndar nr. 2 

Miðvikudagur 30. okt. 2013 kl 13:55 

 

Mæting: Leifur Darri, Ásgrímur, Sigurður, Kolbeinn og Bolette 

1. Tillaga kom fram um að hafa mánaðarlegar fréttir, á tölvutæki formi. 

2. Hengja veggspjöld í sundlaugunum, skólanum, leikskólanum og í Árnesi. Fyrirsögnin 

á að vera „ Verndum náttúru Íslands.“ 

3. Hræra í moltutunnunni og setja í hana meiri pappír. 

 

Fundi slitið 14:05 

 



 

 

 

Fundargerð umhverfisnefndar nr. 3 

Föstudagur 22. nóv. 2013 kl 9:10 

 

Mæting: Leifur Darri, Ásgrímur, Sigurður, Kolbeinn og Bolette 

1. Lásum upp síðustu fundargerð. 

2. Rætt var um skipulag fyrir moltutunnu, þannig að allir fengju að hræra. 

3. Mikið rætt um veggspjöldin okkar og margar hugmyndir komu fram um stærð og útlit. 

4. Hugmynd kom fram um dag með foreldrum þar sem grænnfána verkefnið væri rætt. 

 

Fundi slitið 9:30 

 

Fundargerð umhverfisnefndar nr. 4 

Föstudagur 24. jan. 2014 kl 9:15 

 

Mæting: Kolbeinn, Iðunn, Sigurður og Bolette 

1. Rætt um veggspjöldin 

a. Fara á google til að finna betri myndir 

b. Skrifa texta 

c. Skoða líka landgræðsluna 

2. Rusladagur í kringum skólann 

a. Allir bekkir  tína rusl. 

3. Ákveðið að allir komi með hugmyndir sínar tilbúnar næst og veggspjaldið verði sett 

saman. 

 

 

Fundi slitið 9:35 

 



 

 

 
 

 

 

 

Fundargerð umhverfisnefndar  nr. 5 

Föstudagur 11. apríl. 2014    kl 9:15 

 

Mæting: Kolbeinn, Iðunn, Ásgrímur, Einar Ágúst og Bolette 

a. Rætt um grænfána verkefnið og að við væri búin að sækja um í sjötta sin. 

2. Rætt um það sem við höfum gert síðustu tvö árin 

 

a. Tekið til – tina rusl 

b. Ræktið grænmeti 

c. Plantað tré 

d. Landgræðsla 

e. Smíðað borð með bekkir 

f. Moltugerð og kartöflurækt 

g. Farið í gönguferðir 

h. Dreifið skít 

i. Fræddi nærsamfélagið 

3. Ákveðið að leggja meira rægt við moltutunnunni 

4. Forum út bæti pappír og hræðir í moltutunnunni 

 

 

Fundi slitið 9:25 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


