
Umhverfisnefnd Ásgarðs 
 

24. janúar 2023  

Fundur hófst kl 13:00  

 

Mætt:  

Kristinn Arnar – Leikskólastjóri  

Guðný Kristín – Aðstoðarleikskólastjóri  

Þorbjörg Helga Sigurðardóttir – Grænfánastjóri  

Sveinn Ingi Bragason – Húsvörður  

Hjördís Bára Sigurðardóttir – Matráður  

Elísabet Eir Steinbjörnsdóttir – Formaður foreldrafélags  

Fjarverandi: Fulltrúi foreldrafélags og aðstoðarleikskólastjóri 

Efni: 

Þema vetrarins eru vatn og orka. Átthagar og landslag.  

Farið var yfir gátlista og útfrá honum farið í hugmyndavinnu um markmið fyrir þemuna.  

Markmið:  

• Vatnssöfnun: Athuga með ílát, með krana, fyrir vatnssöfnun á skólalóðinni.  

• Orkunotkun: Leikskólastjóri mun fylgjast með notkun á hita og rafmagni. Skoðaðar verða leiðir 

til að minnka orkunotkun í leikskólanum.  

• Ræktun: Skoða möguleikann á samstarfi við grunnskólann varðandi grænmetisræktun í Ási.  

• Endurvinnsla: Stefnt er að því að hressa upp á notkun endurvinnslutunna í leikskólanum.  

o Losun: Hugmyndir komu um að nemendur leikskólans gætu tekið þátt í því verkefni. 

Börnin gætu þá farið, ásamt kennara, með úrgang í endurvinnslu og flutt hann þá 

annað hvort í hjólbörum, eða dregið á sleða ef það er mikill snjór úti. Ef aðgengi er 

slæmt og úrgangur orðinn mikill í flokkunartunnum getur húsvörður tekið að sér að 

fara með hann í endurvinnslu. Sem sagt samvinnuverkefni elstu barna leikskólans og 

húsvarðar.  

• Fuglafóður: Við ætlum að stefna að því að finna stað þar sem hægt er að gefa fuglum að borða. 

Til að þetta virki þurfa nokkur atriði að komast í framkvæmd.  

o Fuglamaturinn: Stefnt er að því að safna saman mylsnum og öðrum slíkum 

matarúrgangi sem stundum dreifist á borð og gólf í kaffitímum hjá börnunum til þess 

að gefa fuglunum. Settir verða fram sérstakir fuglafóðurs dallar með matarvögnum.  

o Fuglapallur: Hugmynd kom upp um að smíða fuglapall fyrir fóðrið.  

 

 

 



Þema fyrir skólaárið 2023-24: 

Lýðheilsa:  

Stefnt er að því að næsta þema í Grænfánaverkefni leikskólans tengist lýðheilsu. Ástæðan fyrir því er 

sú að leikskólinn er búinn að sækja um þátttöku í heilsueflandi leikskólum og þóttu þau verkefni tóna 

vel saman á skólaárinu 2023-24 

 

Næsti fundur verður haldinn í september  

Fundi lauk kl 13:35 

 


