
Umhverfissá ttmá li Ingunnárskó lá   

Starfsfólk og nemendur Ingunnarskóla vilja sýna umhverfinu 

virðingu, ábyrgð og vinsemd svo að okkur líði vel og börnin okkar eigi bjarta 

framtíð. 
 

Það gerum við meðal annars með því að: 

 Allir í skólanum kynnist og þekki nánasta umhverfi skólans og þeim fjölmörgu 

þáttum sem það býður uppá. 

 Allir í skólanum taki þátt í endurvinnslu og flokkun á rusli. 

 Allir í skólanum reyni að draga úr rafmagnsnotkun eins og hægt er. 

 Allir í skólanum hugi að umgengni í skólanum jafnt utan dyra sem innan. 

 Útnefna umhverfisvini sem hjálpa öllum að bera virðingu fyrir umhverfinu og 

fylgjast með að umhverfissáttmálanum sé framfylgt. 

Neysla og úrgangur: 

 Nemendur kunni skil á flokkun og endurvinnslu og geti rætt á gagnrýninn hátt um 
tilgang þess og afleiðingar ef því er ekki sinnt  

 Stuðla að betri nýtingu á mat 
 Nemendur geri sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma 

hans byggist á samspilinu við hana 
 Nemendur geti útskýrt reynslu sína og þátttöku í aðgerðum sem varða náttúru og 

samfélag  
 Nemendur geri sér grein fyrir verndun og nýtingu náttúruauðlinda 

Átthagar og landslag: 

 Nemendur öðlist þekkingu á náttúrufræði, landafræði og sögu Grafarholts, svo sem 
fuglalífi, gróðurfari og örnefnum.  

 Nemendur kynnist atvinnustarfsemi í hverfinu svo sem kirkjunni, dýraspítalanum, 
verslunum og þjónustu.  

Orka: 

 Nemendur þekki helstu orkugjafa sem notaðir eru á Íslandi og hvaða áhrif þeir hafa á 
umhverfið 

 Hvernig getum við sparað orku jafnt í skólanum sem annars staðar 
 Nýta dagsbirtu eins og hægt er. 

Umgengni: 

 Allir hjálpast að við að ganga vel um skólahúsnæðið og skólalóð. 
 Nemendur skiptast á að hreinsa rusl af skólalóð. 
 Stefnum að því að bæta og fegra umhverfi okkar, bæði utandyra og innan. 

Umhverfisvinir 

Hvert svæði velur umhverfisvini sem eru fulltrúar svæðisins í umhverfisnefnd. 

 Þeir skiptast á að sitja fundi í umhverfisnefnd. 
 Þeir fræða aðra nemendur um umhverfisstefnu skólans. 
 Þeir fara reglulega um svæðin til að fylgjast með og benda á það sem vel er gert og 

hvað megi bæta. 

http://www.landvernd.is/graenfaninn/

