Álfheimar
b.t.
Soffíu, Evu Hrannar og Jóhönnu og umhverfisnefndar Álfheima

Reykjavík, 13.júní 2022
Efni: Vegna grænfánaúttektar 2.júní sl.
Kæra Soffía, Eva Hrönn, Jóhanna og umhverfisnefnd Álfheima
Bestu þakkir fyrir góðar móttökur og gott spjall í úttektinni. Hér að neðan er
endurgjöf til ykkar ásamt niðurstöðum úttektarinnar.
Þið unnuð með þemað: Lýðheilsa á tímabilinu.

Skrefin sjö

Ábendingar

1. Umhverfisnefnd

X

2. Mat á stöðu mála

X

3. Aðgerðaráætlun og
markmið
4. Eftirlit og endurmat

X

5. Grænfáninn í
námsgreinum
6. Upplýsa og fá aðra með
7. Umhverfissáttmáli

X

X

Vel mönnuð af starfsfólki, mættuð áskorunum.
Mikilvægt að finna leiðir á nýju tímabili til þess að virkja
börnin frekar og fá þau meira með inn í ákvörðunartökur
varðandi grænafánaverkefnið.
Gert af starfsmönnum á deildarfundum, einnig hjá
stjórnendum
Til fyrirmyndar hvernig markmið og leiðir að
markmiðum eru sett inn í námsáætlanir.
Umhverfisnefnd leikskólans sér um eftirlit og endurmat
og fylgist með hvort markmiðum sé náð. Einnig metið á
deildarfundum út frá námsáætlunum

X
X

Markmið sem unnið var með á tímabilinu
Bæta hljóðvist - Markmiðið var
að bæta hljóðvist á deildum
leikskólans
Auka aðgengi barna og
fullorðinna að drykkjarvatni.
Auka hreyfingu.

Náðist ekki alveg, en fólk orðið meðvitaðara og reynir að
draga úr hljóðmengunn. Hvetjum ykkur til þess að reyna
finna lausn á húsnæðistengdri hljóðvist.
X
X
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Auka grænmetisneyslu og
kynna börnunum fyrir nýjum
matartegundum
Skapa þægilegt og rólegt
andrúmsloft með góðu
jafnvægi þar sem öllum getur
liðið vel

X

X

Heildarniðurstaða
Leikskólinn náði öllum nema einu af þeim markmiðum sem hann setti sér á liðnu
tímabili. Greinilegt er að vel hefur tekist að vinna að grænfánastarfinu þrátt fyrir
áskoranir. Margt jákvætt er orðið af föstum lið í skólastarfinu, moltugerð, flokkun,
endurnýting, ræktun, átthagaverkefni, útikennsla og greinilegt að náttúru- og
umhverfismennt er stór hluti af starfi leikskólans. Margt flott unnið á tímabilinu út
frá Lýðheilsu þemanu og um að gera að halda áfram að vinna með það sem vel tókst.
Grænálfaverkefnið er skemmtileg nálgun og börnin áhugasöm, góð leið til þess að
auka tengingu milli skóla og heimilis.
Hér er slóð á bókina Lifandi náttúra á tækniöld sem við ræddum um í úttektinni og
gæti reynst vel í ræktunarverkefnin ykkar
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/lifbreytileiki_a_taekniold/
Við minnum að lokum á heimasíðu verkefnisins https://landvernd.is/graenfaninn/ og
handbókina Á grænni grein en þar er að finna nánari upplýsingar um verkefnið ásamt
umræðu um þemun og hugmyndir að verkefnum sem hægt er að vinna, sjá hér:
https://landvernd.is/a-graenni-grein.
Á vefsíðu grænfánans er m.a. að finna fullt af námsefni sem getur gefið ykkur
innblástur um ný verkefni og nýjar nálganir.
Ný og endurbætt verkefnakista var opnuð í febrúar á þessu ári og þar má finna fjölda
verkefna. Verkefnin eru ýmist samin af menntateymi Landverndar eða hafa komið frá
grænfánaskólum í gegnum tíðina. https://landvernd.is/verkefnakista/
Verkefnið Ungt umhverfisfréttafólk er orðið mjög vinsælt verkefni fyrir unglingastigið
og framhaldsskólana hér er má finna helstu upplýsingar um það verkefni
https://landvernd.is/graenfaninn/umhverfisfrettafolk/
Grænfáninn fagnar 20 ára afmæli á skólaárinu 2021-2022. Við hvetjum ykkur að
fylgjast með þeim viðburðum sem verða á afmælisárinu og þeim afmælispökkum
sem verða opnaðir í hverjum mánuði og eru tileinkaðir þemum tengdum
umhverfismálum https://landvernd.is/graenfaninn/20-ara-afmaeli/
Þið hafið náð þeim góða árangri að fá grænfánann afhentan í tíunda sinn.
Innilega til hamingju með það!
Bestu kveðjur,
Menntateymi Landverndar
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