Leikskólinn Laugasól

Greinagerð Laugasólar vegna umsóknar um Grænfána 2018

Verkefnastjóri Bergþóra Vilhjálmsdóttir og Þóra Þorvaldsdóttir
Leikskólastjóri Helga Ingvadóttir

Inngangur
Leikskólinn Laugasól flaggaði sínum fyrsta Grænfána í desember 2013. Leikskólinn er sjö
deilda skóli með yngri börnin í húsi Lækjaborgar og þau eldri í húsi Laugaborgar, fjöldi barna
er 162. Ýmsar breytingar hafa orðið á síðustu tveimur árum t.d. hafa margir leikskólakennarar
komið til starfa sem hefur haft mikil áhrif á starfið í leikskólanum.

Umhverfisnefndin
Í umhverfisnefnd eru níu fulltrúar, einn bauð sig fram frá hverri deild, foreldrar eiga sinn
fulltrúa, verkefnastjóri, leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri sitja einnig í nefndinni. Á
fundum eru málin rædd, hvað mætti gera betur og nýjar hugmyndir verða til.
Fundir/samræður hafa verið markvisst með elstu börnunum á seinni hluta tímabilsins um
umhverfissáttmálann, moltugerð, grænfánann og fleira. Fundað hefur verið af og til yfir
tímabilið, allar fundagerðir má sjá á heimasíðu skólans (Valdar fundagerðir, sjá fylgiskjal 1).

Mat á stöðu umhverfismála
Á fyrrihluta tímabilsins ( jan.- feb. 2017 ) var staðan metin, elstu deildirnar gerðu úttekt/mat
á stöðunni, með hjálp gátlista (Neysla og úrgangur) einnig voru samræður kennara á deildar –
og umhvefisnefndarfundum. Staða umhverfismála var síðan aftur metin með gátlistanum á
vorönn 2018. Allar deildir tóku þátt í matinu. Sjá samantekt á mati deilda hér að neðan
(Gátlisti vetur 2017 og vor 2018, sjá fylgiskjal 2).

Komið hefur fram í samræðum og á fundum að í eldhúsum Laugasólar mætti flokka enn
meira en gert er og stefnt er að því að gera betur. Á öllum deildum eru ílát þar sem flokkað er

pappír, plast, lífrænt (Svangi Mangi) og almennt sorp. Á svæðum utan deilda hefur gengið
misvel að flokka og losa. Pappírinn er oftast vel nýttur, stundum báðu megin og ýmsar
umbúðir t.d. kassar utan af morgunkorni og annað sem til fellur. Þegar búið er að teikna á
blað þá er jafnvel haldið áfram, klippt og límt úr allskonar verðlausu efni. Foreldrar hafa verið
duglegir við að koma með umbúðir sem hægt er að nýta til listsköpunar, eggjabakkar og ýmsir
kassar hrúgast inn og gleðja. Við stefnum að því að draga úr notkun plastpoka eins og hægt
er. Taupokar fara í notkun á næstunni á flestum deildum og á að nýta þá t.d. undir blaut föt
og fleira. Foreldrar skila honum svo aftur í leikskólann eftir notkun.

Það hefur gengið betur að molta nú en áður og börn og kennarar eru áhugasamir um að gera
enn betur og fylgjast nú markvisst með hvernig allt gengur fyrir sig í moltutunnunum. Þegar
búið er að fylla Svanga Manga fara börn og kennarar og losa í moltutunnuna úti í garði . Það
hefur verið erfitt fyrir börnin að sjá ofan í tunnuna og finna þarf lausn á því. Í
samverustundum er rætt um Svanga Manga, moltuna og ferlið allt, hvað við ætlum að gera
við moldina og hvernig hægt er að hjálpast að við að halda Jörðinni fallegri. Foreldrar/börnin
eru mjög dugleg að koma með eggjabakka sem þau rífa niður og er það nýtt sem stoðefni í
moltuna.

Í matartímanum hafa börnin verið hvött til að skammta sér sjálf, fá sér minna og fá sér frekar
aftur ef þau vilja meira. Þau eru hvött til að klára af disknum svo ekki þurfi að henda mat.
Notum orðið matarsóun og heyrst hefur hjá börnunum „þetta er nú matarsóun“ þegar tekið
er eftir að einhver er að skilja eftir á disknum. Sumir skammta sér mjög mikið og hugsa ekki
um hvort nóg sé til fyrir alla. Við höfum verið að lesa þjóðsöguna um Gýpu og stundum er

spjallað um að vera ekki gráðug eins og Gýpa. Ætlunin er að vigta í ákveðinn tíma og fylgjast
með hversu miklu/litlu er hent af mat.

Við erum dugleg að nýta allt og allskonar verðlaust efni sem til fellur í leikskólanum eða frá
foreldrum. Það hefur nýtist í listsköpun eða í leik t.d. með einingakubbana. Notaður er
fjölbreyttur efniviður, s.s pappi, steinar, skeljar, sandur, gler, pappakassar og margt fleira.
Allar umbúðir og efnisbútar geta glatt og eru góður efniviður í ýmis konar leiki og sköpun.
Börnin eru virk og áhugasöm og vinna margt skemmtilegt úr þessum fjölbreytta efnivið.
Foreldrar eru einnig duglegir að láta okkur hafa sitt hvað sem fellur til hjá þeim. Sumir segja
að enginn kaupir grill eða örbylgjuofn nema láta leikskólann hafa umbúðirnar. Einnig höfum
við hvatt foreldra til að koma með föt í hlutverkaleikinn og höfum fengið nokkrar flíkur.
Kennarar og börn hafa verið að búa til leir sem börnin leika sér með í allskonar verkefnum.
Þegar ekki er hægt að leika með hann lengur er hægt að setja hann í moltutunnuna.

Áætlun um aðgerðir og markmið
Þema/Áherslur leikskólans eru: Úrgangur og neysla. Leikskólinn setti sér ný markmið til næstu
tveggja ára. Allir starfsmenn og eldri börn leikskólans tóku þátt í að gera markmiðin, þau eru
þessi:






Að minnka sorp
Að molta betur
Að draga úr matarsóun
Að leika, nýta og skapa úr verðlausum efnivið

Gengið hefur vel í heildina að ná markmiðum. Verkefni hafa verið unnin með börnunum á
tímabilinu og flest þeirra hafa gengið eftir (Markmiðassetning, sjá fylgiskjal 3).

Minnka sorp
Í reikningsyftirliti sem kemur mánaðarlega frá Íslenska Gámafélaginu kemur í ljós að dregið
hefur mikið úr blönduðu- og lífrænu sorpi frá nóvember 2016, til júní 2018, sjá töflur hér að
neðan.
Nóv. 2016
Nóv. 2017
Júní 2018
Lækjabor g
Lækjaborg
Lækjaborg
Lækjaborg
Almennt sorp
330 kg.
220 kg.
110 kg.
Lífrænt sorp
140 kg.
70 kg.
70 kg.

Laugaborg
Almennt sorp
Lífrænt sorp

Nóv. 2016
Laugaborg
130
270

Nóv. 2017
Laugaborg
120
130

Júní 2018
Laugaborg
60
90

Stöðugt gengur betur að nýta pappírinn til margskonar nota s.s. teikna báðu megin og eða
gera eitthvað annað skemmtilegt við hann. Á sumum deildum hefur verið unnið í pappírsgerð
og hefur mikil gleði falist í því að rífa niður pappírinn, setja hann í vatn, hræra og sulla svolítið.
Í gönguferðum er stundum tekinn ruslapoki með og krakkar og kennarar tína rusl víðsvegar
um hverfið og setja í pokann. Taupokar leikskólans hafa verið notaðir undir blaut föt og tóku
foreldrar þeim fagnandi. Gengið hefur vel að fá þá til baka. Áhugi er fyrir því að hætta að
alveg að nota plastpoka og er taupokinn fyrsta skrefið í þeirri vegferð. Í eldhúsunum gengur
betur að flokka og fleiri umbúðir fara í flokkunarkar Gámafélagsins en áður.

Molta betur
Á starfsdegi fengum við reyndan leikskólakennara og „moltusérfræðing” til að hjálpa okkur
við að koma moltunni í lag en ekki gekk nógu vel með hana á síðasta tímabili. Moltutunnur
voru endurnýjaðar og einnig var bætt við fleiri stöfum til að hræra með. Börnin hafa tekið
virkan þátt í moltugerðinni, farið út með Svanga Manga, hrært í tunnunni og bætt við
stoðefni. Þau lykta, aðstoða við að hræra og fylgjast með hvernig maturinn breytist í
mold/moltu sem er svo hægt að nota fyrir gróðurinn í garðinum. Þau hafa einnig safnað
laufblöðum, þurrkað, mulið og rifið niður eggjabakka sem hefur verið notað sem stoðefni í
moltutunnurnar. Í upphafi var erfitt fyrir börnin að hræra í tunnunni vegna hæðar en fundin
var lausn á því með trjádrumbi sem settur var við tunnuna sem gerði verkið auðveldara.
Þegar moltan er tilbúin fara börnin með hana í matjurtagarðana og trjábeðin í leikskólanum
sem er vítamín fyrir gróðurinn.
Í eldhúsi leikskólans er einnig safnað lífrænu sorpi (ávaxtahýði, kaffikorgur, brauð, grænmeti
og fl.) sem hefur að mestu farið í lífræna tunnu Gámafélagsins. Tekin var ákvörðun í
umhverfisnefnd um að lífræna sorpið sem fellur til í eldhúsinu færi í moltutunnu leikskólans
og er það komið af stað. Við settum niður fræ (blóm og grænmeti) í vor, eplasteina, kartöflur
og margt fleira, það tókst vel og gæða börnin sér á afrakstrinum.

Draga úr matarsóun
Samræður hafa verið við matarborðið og í samverustundum um matarsóun, nýtingu og
hófsemi. Börnin skammta sér minna og fá sér frekar aftur á diskinn. Minni matur fer í lífrænt
sorp en áður. Ákveðið var að vigta matarleifar í viku á elstu deildum leikskólans og fylgjast
þannig með því sem ekki var klárað í hádeginu. Vigtunar verkefnið fór aldrei af stað en
samkvæmt yfirliti frá Gámafélaginu hefur komið í ljós að dregið hefur úr lífrænu sorpi sem
hægt er að líta á sem minni matarsóun, sjá töflu yfir lífrænt sorp í byrjun kaflans.

Leika, nýta og skapa úr verðlausum efnivið
Aukin áhersla hefur verið á nýta opinn efnivið og verðlaust efni í skapandi leik og starfi.
Margskonar umbúðir hafa verið notaðar sem falla til í leikskólanum eða frá heimilum
barnanna. Hverskonar umbúðir og efnisbútar gleðja og er góður efniviður í ýmis ævintýri. Í
leik úti hafa verið notuð vörubretti sem hafa verið notuð í ýmiskonar byggingar, málm-og
plastdósir, trjádrumbar og pappakassar. Útieldhús hefur verið sett upp með gömlum vaski
þar sem hægt er að drullumalla og vera í allskyns vatnsleikjum. Ýmiskonar verðlaus efniviður
til viðbótar í leik inni, til dæmis tappar, pappi, skrúfur, teppa- og efnisbútar, vatn, leir og
margt fleira sem er endalaus uppspretta gleði og sköpunar.

Eftirlit og endurmat
Fram hefur komið að sumt af því sem stefnt var að hefur gengið vel og annað ver. Ágætlega
hefur gengið að nýta pappír og jafnvel aftur hinumegin. Allskonar pappi og fleira verðlaust
efni er notað í skapandi vinnu. Foreldrar og börn hafa verið mjög dugleg að koma með
ýmislegt sem hægt er að nýta og leika með. Dregið hefur verulega úr notkun plastpoka, í

staðinn hafa komið taupokar sem foreldrar skila aftur eftir notkun. Mikill áhugi er fyrir
moltugerðinni og hefur aldrei tekist eins vel til þessi síðustu ár og nú. Eftirlit og mat er
stöðugt í gangi hjá kennurum, börnum og umhverfisnefndinni. Farið er reglulega yfir markmið
og aðgerðaráætlun á vettvangi deildarfunda, deildastjórafunda, starfsmannafunda og
umhverfisnefndar. Lýðræðisleg vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi í daglegu starfi þar sem
áhersla er lögð á að allir vinni saman að því að bæta umhverfi og náttúru. Umræður tengdar
umhverfismálum skapast í samverustundum, í hópastarfi, á umhverfisfundum,
starfsmannafundum og í verkefnum í útinámi.

Námsefnisgerð og tenging við aðalnámskrá
Eitt af þeim verkefnum sem börn og kennarar hafa unnið markvisst að, er moltugerðin.
Börnin hafa losað Svanga Manga reglulega, þau hræra í tunnunni, bæta við stoðefni sem þau
eru búin að vinna að, s.s. rífa niður eggjabakka, tína laufblöð sem þau hafa þurrkað og mulið.
Þau hafa fylgst með hvernig matarafgangar breytast í moltu yfir skólaárið. Þegar moltan er
tilbúin fara börnin með hana í hjólbörum út í trjábeð og matjurtagarða leikskólans. Myndir
voru teknar af ferlinu og vídeó í tengslum við moltugerðina (Moltugerð, sjá fylgiskjal 4).
Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) segir:
Frá fyrs tu s tundu beita börn beita ýmsum a ðferðum vi ð a ð kanna og s kilja umhverfi sitt. Þa u
horfa , hlusta, snerta, bragða, handleika, flokka, bera saman, ra nnsaka og draga ályktanir.

Í byrjun hvers skólaárs fara elstu börnin og kennarar í heimsókn í Sorpu og fá kynningu á því
sem verið er að gera þar. Markmið fræðslunnar er að kynna fyrir börnunum gildi flokkunar
úrgangs og endurvinnslu. Þau kynnast því að hægt er að nota hina ýmsu hlutir áfram, s.s. föt,
skó og marga nytjahluti.
„Álfurinn”kemur á hverja deild og er mánuð í senn, hann minnir börn og kennara á öll þau
verkefni sem þarf að gera. Helstu verk eru þessi:




Yfirfara garðinn á hverjum degi – líta eftir að allt sé í lagi og snyrtilegt, t.d. ekkert rusl
Losa plast og pappír á deildum og sameiginlegum svæðum í flokkunarkarið
Fara með Svanga Manga (lífrænt sorp) í moltutunnuna
 Fylgjast með að allt sé í lagi í tunnunni
 Er lokið á sínum stað?
 Setja stoðefni í moltutunnuna (eggjaskurn,eggjabakka og fl.)
 Hræra í moltunni

Í skólanámskrá Laugasólar (2016) kemur fram að áhersla er lögð á að börnin verði læs á
umhverfi og náttúru og kynnist fjölbreytileikanum í samfélagi og menningu. Börnin læra að
upplifa, skilja og skoða umhverfi sitt, beita gagnrýnni hugsun og spyrja spurninga.
Stefnt er að því að menntun til sjálfbærni komi fram í öllu starfi leikskólans. Hún birtist í þeim
efnivið sem notaður er í leik og skapandi starfi, í endurvinnslu, endurnýtingu, umgengni,
innkaupum leikskólans, lýðræðislegum vinnubrögðum og í samræðum og ákvörðunum sem
teknar eru (Skólanámskrá Laugasólar, 2016).

Að upplýsa og fá aðra með
Á heimasíðu Laugasólar eru kynntar áherslur leikskólans og einnig er kynning á haustin fyrir
nýja foreldra og starfsmenn. Áhersla hefur verið lögð á að hafa góðar upplýsingar á
heimasíðunni um verkefnið. Þar er skýrsla vegna umsóknar um Grænfána, umhverfissáttmáli,
fundargerðir, markmið verkefnis hverju sinni og ljósmyndir úr starfinu.
Komið hefur fram í samræðum við foreldra að börnin segja frá því sem þau eru að gera, t.d
að flokka og búa til mold eins og gert er í leikskólanum. Foreldrar, börn og starfsmenn hafa
einnig komið með ýmsan efnivið að heiman sem hefur verið nýttur í verkefninu. Það hefur
einnig komið fram að sumir starfsmenn kynnast flokkun og endurnýtingu í fyrsta skipti í
leikskólanum.

Umhverfissáttmálinn
Allir kennarar og börn unnu að gerð umhverfissáttmálans. Hann var gerður í
samverustundum, á deildarfundum og í verkefnavinnu með börnunum. Umhverfissáttmálinn
er sýnilegur á öllum deildum, kaffistofum, skrifstofum og fleiri svæðum skólans
(Umhverfissáttmáli, sjá fylgiskjal 5).
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