Strandheimar
b.t.
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Reykjavík, 13.júní 2022
Efni: Vegna grænfánaúttektar 9.júní sl.
Sjöfn, Katrín, Birna og umhverfisnefnd Strandheima
Bestu þakkir fyrir góðar móttökur og gott spjall í úttektinni. Hér að neðan er
endurgjöf til ykkar ásamt niðurstöðum úttektarinnar.
Þið unnuð með þemað: átthagar og landslag og vatn á tímabilinu.

Skrefin sjö

Ábendingar

1. Umhverfisnefnd

X

2. Mat á stöðu mála
3. Aðgerðaráætlun og
markmið
4. Eftirlit og endurmat
5. Grænfáninn í
námsgreinum
6. Upplýsa og fá aðra með
7. Umhverfissáttmáli

X
X

Mættuð áskorunum, tókst að funda með hjálp
tækninnar. Fyrra fyrirkomulag skemmtileg tenging á milli
starfstöðva og væri gaman að sjá það ganga aftur.
Vel gert
Verður gaman að fylgjast með næstu skrefum

X
X
X
X

Flott lag sem mun lifa áfram, gott getur verið að búa til
slagorð með hverju tímabili sem er þá tileinkað því þema
sem unnið er með. Þannig tengja börnin oft betur við
þemað.

Markmið sem unnið var með á tímabilinu
Mikilvægi þess að spara vatnið
eins og við getum
Læra að þekkja
vatnshringrásina

X

Hvernig umgengni okkar við
náttúru og umhverfi hefur
áhrif á jörðina okkar

X

X
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Að nemendur fái að kynnast
nærumhverfi leikskólans
Að nemendur fræðist um fólk,
staði og atburði sem tengjast

X
X

Heildarniðurstaða
Leikskólinn náði öllum þeim markmiðum sem hann setti sér á liðnu tímabili.
Greinilegt er að vel hefur tekist að vinna að grænfánastarfinu þrátt fyrir
áskoranir. Flott hvernig grænfánaverkefnið er samofið lífsleikninámi barnanna þar
sem áhersla er lögð á þátttöku og ábyrgð með því að bera virðingu fyrir sjálfum sér
og öðrum, náttúru og umhverfi.
Gleðilegt að heyra að innleiðing Grænfánans hefur haft áhrif til aukinnar samvinnu
og samstarfs í leikskólanum og þá sérstaklega á milli elstu árganga leikskólans, verður
gaman að fylgjast með hvernig gengur að vinna úr þeim hugmyndum sem uppi eru
um sameiginleg verkefni milli starfstöðva.
Til fyrirmyndar hvernig skólinn leysti úr erfiðum húsnæðis aðstæðum og nýtti t.d
fjöruna. Fjölmargar hugmyndir eru í boði með næstu skref í grænfánaverkefninu sem
áhugavert verður að fylgjast með.
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 sjötta sinn.
Innilega til hamingju með það!
Bestu kveðjur,
Menntateymi Landverndar
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