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Umhverfisnefndin 

Í umhverfisnefnd Öldutúnsskóla sitja fulltrúar nemenda í 7. til 10. bekk. Í upphafi vetrar fá 

nemendur kynningu á starfi nefndarinnar og þeir sem áhuga hafa eru beðnir að bjóða sig fram. 

Yfirleitt eru það einn til þrír nemendur í hverjum bekk sem sýna starfinu áhuga og hafa þeir þá 

tekið þátt í störfum nefndarinnar.   

Í umhverfisnefndinni sitja einnig þrír kennarar, einn fulltrúi skólastjórnenda og æskilegt er að 

fulltrúi foreldra sitji þar einnig. 

 Skólaárið 2013-2014 sátu 5 nemendur úr 7. bekk í umhverfisráði, 6 nemendur úr 8. 

bekk, 3 nemendur úr 9. bekk og 5 nemendur úr 10. bekk.  

 Skólaárið 2014-2015 sátu 4 nemendur úr 7. bekk í umhverfisráði, 4 nemendur úr 8. 

bekk, 5 nemendur úr 9. bekk og 2 nemendur úr 10. bekk.  

Á fyrsta fundi sem haldinn er að hausti með nemendum 

er farið yfir vel yfir umhverfisstefnu Öldutúnsskóla og 

nemendum kynnt þeirra hlutverk.  

Fundir eru yfirleitt haldnir tvisvar til þrisvar á hvorri önn 

eða oftar ef sérstök verkefni eru í gangi. Fulltrúar 

kennara funda um það bil mánaðarlega. Dæmi um 

fundargerð má finna í fylgiskjölum (sjá: úr 

fundargerðum umhverfisnefndar). 

Helstu verkefni og áherslur (mat á stöðu umhverfismála) 

 Flokkun er orðinn fastur liður í skólastarfinu í Öldutúnsskóla. Flokkun fer fram í öllum 

kennslustofum í yngri- og miðdeild. Pappír og pappi er flokkaður í öllum skólanum. Fernur, 

plast og ávaxtaúrgangur er flokkað í kennslustofum, matsal nemenda og á kaffistofu 

starfsmanna. Ávaxtaúrgangur er settur í brúna tunnu sem Endurvinnslan tekur og  nýtir til 

moltugerðar. Matarafgangar flokkaðir í matsal 

nemenda.  

 Lögð hefur verið áhersla á flokkun í matsal 

nemenda og á svæði þar sem unglingar matast. 

Áberandi merkingar eru á veggjum fyrir ofan 

flokkunartunnurnar og einnig er passað að merkja 

tunnurnar vel. Körfur fyrir plast eru við brauðgrill til að 

Mynd 1 Útikennslustofa 

Mynd 2 Snjóenglar 
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handhægt sé að koma því í endurvinnslu. Allir sem nota matsalinn eru hvattir til að flokka 

vel.  

 Í maí 2015 er staðan þannig:  

 Allur pappír og pappi flokkaður.  

 Ávaxtaúrgangur flokkaður. 

 Plast flokkað.  

 Fernur flokkaðar.  

 Matarafgangur jarðgerður (annars staðar).  

 Fundur var haldinn með starfsmanni Sólar ehf sem sér um ræstingar í skólanum. Farið var 

sérstaklega yfir það hvenær losaðar séu tunnur með fernum og plasti, en þær á að losa 

vikulega í endurvinnslutunnur sem Gámaþjónstan hf losar. Lögð var áhersla á að starfsfólk 

Sólar sé ekki að taka plastpoka úr ruslarfötum ef mjög lítið og hreint er í ruslinu, heldur losa 

þá bara pokann.  

 Að hausti ganga nemendur í ummhverfisnefnd í 

allar kennslustofur til að athuga merkingar, 

minna á að spara rafmagn, slökkva ljós, slökkva 

á tölvum og skjám, að umhverfissáttmáli sé 

sýnilegur, plakat um flokkun í kennslustofum 

sjáist og merking-ar séu réttar á fötum. 

 Tvisvar á hvorri önn fara nemendur í 

umhverfisnefnd í kennslustofur nemenda í yngri- og miðdeild og kanna hvernig flokkun 

gengur. (sjá fylgiskjal: Könnun umverfisnefndar á flokkun í stofum). Einnig er athugað með 

merkingar í stofunum þar sem minnt er á að slökkva ljós, á tölvum og skjám. Útfylltur 

gátlistinn er skilinn eftir í stofunni til að nemendur geti séð hve vel þeir eru að standa sig. 

Fulltrúar nefndarinnar sjá einnig til þess að fræða yngri nemendur um mikilvægi þess að 

flokka rétt í þessum heimsóknum. Þeir tveir bekkir sem standa sig best eru verðlaunaðir í 

desember og maí með súkkulaðiköku.  

 Kennarar í umhverfisnefnd meta flokkun í matsal 

unglinga og kaffistofu starfsmanna, en ekki er merkt 

við á gátlista, heldur hefur verið reynt að endurskoða 

og bæta umgjörð um flokkunina til að auðvelda hana. 

 Hvatt er til vatnsdrykkju, vatnskönnur á borðum í 

matsal og tvær vatnsvélar með köldu vatni eru í 

Mynd 3 Grænmetiskarl 

Mynd 4 Ferð á Reykjanes 
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skólanum. Allir nemendur í yngri deild koma með eigin glös eða brúsa til að drekka úr.  

 Skilaboð til foreldra fara eingöngu með tölvupósti eða með skilaboðum og dregur það úr 

pappírsnotkun. 

 Enginn einnota borðbúnaður er notaður í skólanum. 

 Málmafgöngum, krukkum og fleira sem til fellur er safnað í efnisveitu skólans og er notað 

til föndurgerðar. 

 Umhverfismál koma mikið við sögu í smíði, textíl og heimilisfræði. Nýtni og endurnýting 

eru þar mikilvægur þáttur. 

Áætlun um aðgerðir og markmið 

 Haldið var áfram að bæta flokkun nemenda í unglingadeild, sérstaklega þar sem þeir borða 

nesti. Þeim hefur gengið þetta misvel en allt stefnir í rétta átt. Kennarar sem eru á gæslu 

fylgjast með og leiðbeina. Fylgst er með merkingum í matsal og nemendum leiðbeint 

reglulega hvernig á að flokka. Vilji er meðal 

starfsfólks og nemenda í unglingadeild að fá 

sérstakar flokkunartunnur. Bréf var sent til 

Umhverfis- og framkvæmdarráðs Hafnarfjarðar í 

apríl 2015 þess efnis (sjá fylgiskjal: Bréf til 

Umhverfis- og framkvæmdarráðs Hafnarfjarðar). 

Haldið er áfram að biðla til bæjar að fá slíkar tunnur. 

 Halda þarf áfram að funda með ræstingastjóra eftir þörfum  til að auka samstarf og til þess 

að ræstingin sé meðvituð um umhverfismarkmið skólans. Stefnt er að því taka rör úr fernum 

og pressa þær inni í bekkjarstofum þannig að minna fari fyrir fernunum í ruslagámunum.  

 Útikennsla er mismikil í skólanum. Eitt af markmiðum skólans er að vera með útikennslu og 

nauðsynlegt er að styðja kennara til þess að fara út með nemendur.  

 Regluleg hreinsun á skólalóð. Í hverri viku fer einn bekkur út til að hreinsa skólalóð. Á 

umhverfisdegi í maí fara allir nemendur út, hreinsa skólalóð og skólahverfið. 

 Minnkum notkun rafmagns með því að slökkva ljós þegar þau eru óþörf. Nemendur og 

kennarar eru hvattir til að vera meðvitaðir um að spara rafmagn með því slökkva ljós, slökkva 

á tölvum og skjám í lok vinnudags. 

Mynd 5 Útivistarvalið í göngu 
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Eftirlit og endurmat 

Eins og áður hefur komið fram þá fara nemendur úr umhverfisnefnd tvisvar á hvorri önn í allar 

stofur í nemenda í 1. – 7. bekk og meta hversu vel bekkirnir eru að standa sig í að flokka.  

Fylgst er með hversu mikið er ljósritað og prentað og starfsfólk  er upplýst um það. 

Fylgst er með sorpmagni. Fengin eru súlurit og töflur um magn og kostnað þar sem allir skólar 

í Hafnarfirði eru tilgreindir. Þar hefur Öldutúnsskóli komið vel út og verið með lágan kostnað 

pr. barn í samanburði við aðra skóla. Þessu þarf samt að fylgjast vel með, sérstaklega eftir að 

nýir aðilar tóku við ræstingu. 

Umhverfisnefnd reynir að hvetja kennara og allt 

annað starfsfólk til að starfa í anda skóla á grænni 

grein. Hvern mánudagsmorgun koma ný 

vikutíðindi á borð starfsmanna og umhverfisnefnd 

setur þangað áminningar, hvatningar og 

upplýsingar tengd umhverfismálum. 

Á starfsmannafundum og deildafundum eru 

umhverfismál til umræðu og kynningar. Starfsfólk er hvatt til að vinna eftir stefnu skólans 

sérstaklega hvað varðar útikennslu og fræðslu ýmiss konar. Starfsfólk er upplýst um að losun 

sorps sé greidd samkvæmt vigtun og það sem er flokkað sé ekki vigtað og ekki greitt fyrir. Fók 

er hvatt til að nýta pappír vel, endurnýta það sem búið er að prenta öðrum megin á ef hægt sé.  

Nýtt starfsfólk fær fræðslu um stefnu skólans í umhverfismálum. 

Fræðsla 

Jafningjafræðsla (að upplýsa og fá að aðra með) 

Jafningjafræðsla hefur nú verið í fjóra vetur í skólanum. 

Nemendur umhverfisnefndar í 9. og 10. bekk sjá um 

jafningjafræðsluna og fræða þeir alla nemendur í 7. til 10. 

bekk. Þeir hafa unnið glærur og sýnt myndbönd þar sem 

fjallað er um umhverfismál svo sem flokkun og mengun. 

Vorið 2014 fjallaði jafningjafræðslan almennt um flokkun 

og endurvinnslu. Vorið 2015 var fræðsla bæði fyrir yngri 

og eldri nemendur. Fræðsla fyrir yngri nemendur fjallaði 

Mynd 6 Umhverisdagur 

Mynd 7 Föt sem framlag 
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um flokkun og mikilvægi þess fyrir jörðina, en fræðslan fyrir eldri nemendur fjallaði um 

gróðurhúsaáhrifin og hlýnun jarðar. Jafningjafræðslan hefur gengið vel og krakkarnir duglegir 

að hlusta á samnemendur sína. 

1. bekkur - útikennsla 

Í 1. bekk er mikil áhersla lögð á útikennslu og að nemendur fái að njóta náttúrunnar og fræðast 

um og í nánasta umhverfi. Eftirfarandi verkefni eru unnin á hverju ári í 1. bekk.  

 Nærumhverfi skólans skoðað vel. Farið er reglulega í 

stuttar gönguferðir.  

 Skólalóð hreinsuð reglulega.  

 Berjaferð í Lækjarbotna.  

 Nemendur planta haustlaukum á skólalóð.  

 Hver bekkur velur sitt bekkjartré í kirkjugarðinum sem 

er síðan skoðað reglulega allt skólaárið. Með þessu er vakinn 

áhugi nemenda á árstíðarbreytingum og vexti gróðurs.  

 Gengið í Hellisgerði þar sem hraun og gróður er skoðað 

og þá sérstaklega haustlitir trjáa í tengslum við kennslu um 

ljóstillífun. Inn í þessa ferð fléttast umræða um álfa.  

 Hamarinn er heimsóttur nokkrum sinnum yfir skólaárið þar sem fundinn er leynistaður og 

borðað nesti þar. Útsýnið skoðað, þ.e. fjallahringur, nærliggjandi bæjarfélög, Bessastaðir og 

fleira. Börnin fá meðal annars að vera í frjálsum leikjum þar og eru dugleg að hoppa og 

skoppa á klöppum og þúfum. Einnig eru skoðuð tré og þá sérstaklega litlu sjálfsáðu trén sem 

mikið er af þar.  

 Farið í fjöruna við Herjólfsgötu þar sem skoðaðir eru steinar og gróður. Einnig er spáð í 

flóð og fjöru, fuglalíf og skipa- og bátasiglingar.  

 Fylgst með veðurfari af og til allt skólaárið og spáð í áttir, skýjafar, sól, tungl og stjörnur.  

 Gönguferð niður að Læk þar sem fuglalíf og fleira er skoðað.  

 Gengið á Ásfjall þar sem fjallahringur og náttúran er skoðuð og kindakofi ásamt 

hesthúsabyggð heimsótt. Hestar, kindur og lömb skoðuð í tengslum við fræðslu um 

húsdýrin.  

Í tengslum við allar vetvangsferðirnar eru unnin ýmis verkefni heima í skólastofunni, bæði fyrir 

þær og á eftir. 

Mynd 8 Bekkjartré 1. bekkjar valið 
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Útikennsla í námsveri 

Mikil útikennsla er í námsveri unglinga. Vetrarferðir 

eru að Hvaleyrarvatni og í Maríuhella. Áætlaðar eru 

þrjár ferðir á vorönn; Farið er að Ástjörn í 

stjörnuskoðun, að Hvaleyrarvatni og í skógræktina þar 

og sú þriðja er hellaskoðun í Maríuhella og fleiri hella. 

Einnig má nefna að í námsverinu er allt jólaskraut unnið 

úr tímaritum, bæði músastigar og pappírsbrot. 

Kertagerð er unnin úr afgangs kertum. 

Verkefni innan og utan skóla 

Verkefni í textilstofunni 

Í textílstofu er mikil endurnýting. Stefnan er að ekkert 

textílefni fari í almennt rusl. Allt efni sem sníðst af stærri 

verkefnum er nýtt í smærri verkefni. Efni úr gallabuxum 

og bolum er notað í endurhönnunarverkefni, flíkur úr ull 

t.d. peysur sniðnar upp í vettlinga. Jólaverkefni í 

textílstofu er kertagerð þar sem kertaafgangar eru 

bræddir upp í ný kerti. Í 8. bekk er unnið verkefni ,,föt 

sem framlag“ í samvinnu við Rauða krossinn þar sem 

ungbarnaföt eru saumuð oft úr efni sem hefur sníðst af stærri flíkum og líka úr gömlum bolum 

og flíspeysum. Allra minnstu efnisafklippur sem ekki nýtast í annað eru settar í textílgáminn 

hjá Sorpu.  

Umhverfisdagur 

Sérstakur umhverfisdagur er í Öldutúnsskóla í maí 

Allir nemendur taka þátt í hverfishreinsun og tiltekt 

á skólalóð. Markmiðið með þessu verkefni er að 

auka tilfinningu krakkanna fyrir snyrtimennsku í 

umhverfinu og kenna þeim ákveðin vinnubrögð við 

umhirðu. Farið er í litlum hópum um allt 

skólahverfið og bæði götur og opin svæði hreinsuð. 

Mynd 10 Afhending 

Mynd 11 Tiltekt 

Mynd 9 Hellaferð 
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Vinabekkir fara saman, þannig að stórir og smáir hjálpast að; til dæmis fara nemendur í 6. bekk 

með nemendum í 1. bekk og nemendur í 2. og 7. bekk hjálpast að.  

Einnig eru fyrirtæki og stofnanir hvattar til að taka til hendinni með okkur við hreinsunina.  

Gróðursetning í skógrækt 

Á hverju vori gróðursetja nemendur í 8. bekk plöntur sem eru fengnar úr Yrkjusjóði.  Hópurinn 

gengur eða hjólar í skógræktina við Hvaleyrarvatn þar sem hver og einn fær sína plöntu til að 

gróðursetja.  

Útivist og umhverfi – valgrein 

,,Útivist og umhverfi” er valgrein hjá nemendum í 

unglingadeild. Markmið námsgreinarinnar er meðal 

annars að nemendur skynji mikilvægi þess að vera í 

tengslum við náttúruna, að efla skilning á góðri 

umgengni um náttúru, híbýli og nánasta umhverfi og að 

skapa nemendum tækifæri til útivistar í íslenskri 

náttúru. 

 

Hálsmen – endurvinnsla í þágu góðs 

Samvinnuverkefni Öldutúnsskóla, Vatnsendaskóla, 

Hagaborgar og Gloria Fuertes. Lykilorð verkefnisins 

eru Vinátta - Sköpun - Endurnýting. Markmið með 

verkefninu er að nemendur öðlist aukna samkennd og 

gleði við það að skapa fallegt handverk og gefa af sér 

um leið. Öðlist skilning á mikilvægi endurnýtingar og 

læri um mismunandi efnivið. Nemendur útbúa 

hálsmen úr kaffihylkjum, efnisbútum, perlum, böndum 

og fleiru. Þau gera eitt fyrir sig og amk eitt sem við seljum. Allur ágóði rennur óskiptur til Gloria 

Fuertes sem staðsettur er á Alicante á Spáni. Verkefnið er unnið í samvinnu við "Leikur að 

læra" Vorið 2016 er stefnt á ferð til Alicante þar sem skólinn verður heimsóttur og afrakstur 

verkefnisins afhentur. 

Mynd 13 Hálsmenin fínu runnu út 

Mynd 12 Á Úlfljótsvatni 
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Sorpa – 7. bekkur 

Allir nemendur í 7. bekkjum fara í heimsókn í 

Gufunes í Grafarvogi til að skoða SORPU. Þar fá 

krakkarnir fyrirlestur um hvað SORPA stendur fyrir 

og hvernig starfsemi fyrirtækisins er háttað. Þau 

skrifa síðan greinargerð um heimsóknina sem gildir 

til lokaeinkunnar. Í greinargerðinni þurfa að koma 

fram upplýsingar um fyrirtækið, t.d. staðsetning, 

hlutverk, framtíðarsýn eða annað sem nemanda finnst mikilvægt. Einnig þarf að vera umfjöllun 

um endurvinnslu: úrgangsþríhyrningurinn, hvað verður um pappír og plast ásamt öðru sem 

þeim  fannst eftirtekarvert í ferðinni.  

Húsdýragarður – 6. bekkur 

Undanfarin ár hafa nemendur í 6. bekk farið í Húsdýragarðinn og tekið þar þátt í 

morgunverkum. Þar fá nemendur tækifæri til að taka þátt í umhirðu dýranna og fá um leið 

ítarlega fræðslu um dýrin og landbúnaðarstörf. 

Kynning á stefnu skóla 

Umhverfismerki skólans hefur verið sett upp víða í skólanum. Merkið var hannað 2004 af Ólöfu 

Körlu Þórisdóttur og hefur verið notað síðan. 

Umhverfissáttmáli skólans er uppi í hverri kennslustofu 

og líka í anddyri skólans og á kaffistofu starfsmanna. 

Eitt af markmiðunum með verkefninu er að miðla 

upplýsingum og fræðslu til samfélagsins og það höfum 

við gert með eftirfarandi hætti: 

 Skólinn heldur úti virkri heimasíðu og er 

umhverfisverkefni skólans kynnt þar.  

 Pistlar um umhverfismál er í fréttabréfi skólans, 

Öldubroti, sem kemur út að minnsta kosti fjórum 

sinnum á skólaárinu. 

 Á vorhátíð skólans er ávallt sérstakur umhverfisbás þar sem foreldrar, nemendur og gestir 

geta kynnt sér stefnu skólans varðandi umhverfismál. Í umhverfisbásnum bæði vorið 2014 

Mynd 15 Umhverfismerki skólans. 

Mynd 14 Sorpa 
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og 2015 fengu gestir umhverfisbássins að vinna skúlptúra úr hlutum sem finnast í efnisveitu 

skólans.  

Umhverfissáttmálinn 

Í Öldutúnsskóla leitast nemendur, kennarar og starfsfólk við að: 

 þroska með sér virðingu og samkennd með lífi, náttúru og umhverfi 

 fá tækifæri til að njóta útiveru og skynja náttúrufegurð 

 ara vel með alla hluti innan sem utan skólans 

 skapa gott og vistvænt vinnuumhverfi 

 minnka sorp sem fer frá skólanum með því að flokka það og endurnýta eins og mögulegt er 

 ganga vel um og halda skólalóðinni hreinni 

 eyða ekki orku að óþörfu 

 leggja rækt við umhverfismennt og fylgjast með því sem er að gerast í umhverfismálum jafnt 

í nær- sem fjær umhverfi 

 fara reglulega út og njóta nánasta umhverfis 

 verða meðvitaðir um að umgengni hvers og eins heima skiptir máli á heimsvísu 

 

 

Hafnarfirði, 9. mars 2016 

Fyrir hönd umhverfisnefndar 

Margrét Sverrisdóttir, aðstoðarskólastjóri 

Meðfylgjandi:  

 Fundargerðir 

 Bréf til Umhverfis- og framkvæmdarráðs Hafnarfjarðar 

 Viðhengi: Jafnréttisfræðsla nemenda 2014 
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Fylgiskjöl 

Úr fundargerðum umhverfisnefndar 

Fundur þann 11. febrúar 2014  

Mættir: Allir nemendur í umhverfisnefnd og kennarar.  

 Nemendur í 7. bekk fara í stofur og fara yfir flokkun. Sigrún og Jóna í yngri deild og Leo, 

Ísar og Hlynur í miðdeild.  Þarf að vera búið fyrir vikulokin og skila blöðum til Guðrúnar.  

 Farið yfir sorphirðu hjá skólanum, Öldutúnsskóli kemur fremur vel út. Er með lægsta 

kostnað pr. nemanda í bænum og minnkandi sorp pr. nemanda  

 Fræðsla. Um leið og nemendur fara í bekkina og fara yfir flokkunarblöðin, þá fari fræðsla 

fram til yngri nemenda um mikilvægi þess að flokka vel.  

 Aðeins rætt um hvernig jafningjafræðslan fer fram í vor. Hafa hana í stofu 106 og fyrir fleiri 

nemendur en við höfum haft; yngri og miðdeild móttækilegri.skólans útbúi upplýsingaspjald 

um um flokkun sem dreift verður í öll hús hverfisins.  

 Nemendur stinga upp á punktakerfi hjá krakkana unglingadeild. Nemendur fái punkta fyrir 

góða flokkun og sá bekkur sem stendur sig best fái verðlaun. 
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Bréf til Umhverfis- og framkvæmdarráðs Hafnarfjarðar 

Hafnarfirði 23. apríl 2014 

 

Til umhverfis- og framkvæmdaráðs Hafnarfjarðar 

Öldutúnsskóli hefur verið skóli á Grænni grein í nokkuð mörg ár og hefur tekið á móti 
Grænfána fjórum sinnum. Okkar meginmarkmið er að nemendur og starfsfólk þroski með sér 
virðingu og samkennd með lífi, náttúru og umhverfi og er það gert meðal annars með því að 
flokka allt sorp sem til fellur í skólanum s.s. pappír, fernur, plast, matarafganga og 
ávaxtaúrgang. Vikulega fara nemendur út með kennurum sínum til að hreinsa skólalóð. Það er 
að okkar mati brýnt að nemendur geri sér grein fyrir að við eigum aðeins eina jörð og að 
orkulindir hennar eru ekki óþrjótandi. Við viljum því leggja okkar að mörkum sem vistvænn 
skóli og kenna nemendum virðingu fyrir umhverfi sínu og orkulindum jarðar.  

Á heimasíðu skólans er bæði hægt að finna markmið og stefnu skólans í umhverfismálum. 
http://www.oldutunsskoli.is/skolinn/tilkynningar/nr/16 

Ástæðan fyrir skrifum þessum er sú að við höfum beðið Hafnarfjarðarbæ að koma til liðs við 
okkur við kaup á flokkunartunnum. Við höfum fengið hljómgrunn, en ekkert annað.  

Og þar sem við vitum að Hafnarfjarðarbær vill vera umhverfisvænn bær viljum við árétta þessa 
beiðni okkar. Það væri skynsamlegt að bærinn legði línur hvað varðar flokkunartunnur í 
stofnunum sínum og væri þar til fyrirmyndar.  

Við óskum eftir því að Hafnarfjarðarbær myndaði sér stefnu um flokkunarílát í stofnunum 
bæjarins og gerði samning um innkaup og losun þeirra.  

Svar óskast sent sem allra fyrst.  

Fyrir hönd umhverfisnefndar Öldutúnsskóla, 

Margrét Sverrisdóttir, staðgengill skólastjóra 

Þeir sem bréfið fá:  
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir 
Sigurður Haraldsson Sviðstjóri 
Guðmundur Ragnar Ólafsson, Innkaupafulltrúi 
Umhverfis- og framkvæmdaráð: 
Margrét Gauja Magnúsdóttir, Suðurgötu 38, formaður 
Hörður Þorsteinsson, Stuðlabergi 38  
Árni Stefán Jónsson, Stuðlabergi 110  
Helga Ingólfsdóttir, Brekkugötu 26 
Ólafur Ingi Tómasson, Fjóluhvammi 9 
  

http://www.oldutunsskoli.is/skolinn/tilkynningar/nr/16
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Könnun umhverfisnefndar á flokkun í stofum 

 

Dagsetning: ______/______/_______ Heimsókn nr: ____________ Bekkur: _____________ 

 

 Mjög gott Gott Þarf að bæta Athugasemdir 

Plast     

Pappír     

Ávaxtafata     

Fernur     

Almennt rusl     

Umhverfissáttmálinn 

sýnilegur 

    

Leiðbeiningar um 

flokkun í stofum 

    

Merking við ljósrofa     

Merkingar á 

flokkunarílátum 

    

 

Mjög gott: 10 stig 

 

Engin mistök eða ein lítil, s.s. röraplast í fernum 

Gott: 5 stig Ef að tvenn mistök eru í fötu/kassa telst það sem gott 

Þarf að bæta: -2 stig Þrjú eða fleiri mistök  

 

Hæstu stig sem hægt er að fá eru 90 stig.  

 

Stigagjöfin er notuð til að nemendur sjái hvar þeir standa í flokkuninni.  

 

 

Fulltúrar:      Einkunn fyrir heimsókn:  ____________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 


