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Fundur í umhverfisnefnd Höfðaskóla 16. janúar 2020 kl. 14:00 
 
Þar sem fresta þurfti fundi fyrir jól vegna veðurs voru fundir þrjú og fjögur settir saman í einn. 
 
Mættir: Sara Diljá, Elísa Bríet, Fjóla Dögg, Elva Þóris, Erna Berglind, Súsanna, Kiddi 
Fjarverandi: Siggi, Klara 
Fundarritari: Guðrún Elsa Helgadóttir 
 
 

1. Endurmat og eftirlit. 
a. Fara yfir markmiðasetningablað, hvar erum við stödd. 

i. hætta með pappírshandþurrkur á starfsmannaklósettum, byrjum þar 
og tökum svo ákvörðun varðandi nemendasalerni. Byrjar um miðja 
næstu viku. 

ii. fræðsla frá Terra um endurvinnslu - öðruhvoru megin við vetrarfrí. 
iii. yfirfara öll hreinsiefni og hafa svansvottuð - er í vinnslu. 
iv. mæla notkun á ljósritunarpappír - er í vinnslu. 
v. slökkva ljósin miða - hafa við slökkvara - í vinnslu. 

2. Umhverfissáttmáli 
a. útbúa hann.  

i. skoðum umhverfissáttmála frá öðrum skólum til að fá hugmyndir. 
1. Í Höfðaskóla er lögð áhersla á umhverfismál og endurvinnslu 
2. Í Höfðaskóla er lögð áhersla á að ber virðingu fyrir : 

a. umhverfinu okkar 
b. auðlindunum okkar 
c. náttúrunni í kringum okkur 

i. það gerum við með því að: 
1. ganga vel um skólann, eigur hans og 

umhverfi 
2. endurvinna og flokka eins og kostur er  
3. auka fræðslu fyrir nemendur 
4. velja vistvæn og umhverfisvottaðar 

hreingerningarvörur 
5. ganga í skólann 
6. hverja til að drepið sé á vélum 

kyrrstæðra bíla 
7. láta vatn ekki renna að óþörfu 

ii. Umhverfissáttmáli verður aðgengilegur á heimasíðu þegar hann er 
klár.  

3. Námsefni og verkefni 
a. Ruslatínsla. Skoða spá og ákveða fyrirkomulag.  

i. það er allt á kafi í snjó 
ii. tíndum rusl inni í skólanum - flokkuðum og hentum 
iii. farið var á haustdögum,allur skólinn, farið aftur þegar snjóa leysir. 
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b. Sjálfbærniverkefni, þurfum að koma því inn. T.d. með: 

i. Verkefni úr endurvinnanlegu efni, líkt og unglstig gerði í fyrra. 
1. Yngsta stig, föndra úr mjólkurfernum t.d. friðarhús 
2. Miðstig, mjólkurfernur í helminga, mold og fræ, fræin gætu 

verið úr ávöxtunum eða grænmetinu sem nemendur fá á 
miðvikudögum. 

3. Unglingastig, myndir af mánaðarverkefni, skiptifatadagur 
4. Passa að taka myndir af öllum verkefnum ásamt því að skila 

inn smá klausu um hvernig gekk.  
4. Afhending fána, sækja um að fá fána 27. maí? 
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