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Tillaga Flokks fólksins um að allir leik- og grunnskólar í Reykjavík verði 

grænfánaskólar 

Lagt er til að öllum leik- og grunnskólum borgarinnar verði gert kleift m.a. fjárhagslega sem 

og hvattir til að taka þátt í verkefninu skólar á grænni grein (grænfáninn). Vissulega geta 

skólar verið grænir, heilsueflandi og í miklu umhverfisstarfi þótt þeir séu ekki 

grænfánaskólar. Fáninn er engu að síður góður og skýr mælikvarði og merki um að skóli hafi 

náð ákveðnu viðmiði í umhverfismálum. Borgin ætti því hiklaust að nota þennan mælikvarða 

sem nú þegar hefur verið búinn til og þróaður og styðja og styrkja alla skóla til að taka upp 

græna fánann. 

Eitt af markmiðum skóla á grænni grein er að fræða börnin um matarsóun og mikilvægi þess 

að hætta notkun einnota plasts s.s. plastpoka. Að vera skóli á grænni grein gefur börnunum 

tækifæri til að taka þátt í fjölbreyttum verkefnum sem vekur þau til vitundar um umhverfið og 

hvernig þau geta hlúð að því. Verkefnin hjálpa börnunum að skynja mikilvægi þess að sporna 

gegn matarsóun í nærumhverfinu og setja sér skýr markmið í umhverfismálum. 

Greinargerð 

Að gerast grænn skóli er ferli. Áhuga barna og foreldra þarf að glæða og viðhalda. Mikilvægt 

er að gera eitthvað sem er áþreifanlegt og sem börnin geta fundið strax áhrifin af. Dæmi um 

verkefni er að skólar kanni matarsóun í mötuneyti skóla sinna t.d. með því að nemendur vigti 

mat sem er hent í hverjum árgangi í heila viku. Niðurstöður má nota til að reikna út hversu 

miklum mat er hent á heilu skólaári. Með því að fá upplýsingar hjá matráði hvað einn 

matarskammtur kostar er hægt að reikna út hversu miklum verðmætum er hent á einu skólaári. 

Börn hafa almennt séð afar gaman að verkefnum af þessu tagi þar sem þau sjá mælanlegan 

ávinning af því sem þau gera. 

Að gefa öllum börnum í Reykjavík tækifæri til að vinna í umhverfismálum í enn ríkari mæli 

en nú er er skylda okkar og ábyrgð. Þessi mál varða framtíðina og framtíðin er barnanna. Ef 

börn fá tækifæri til að snerta sjálf á málum, koma með tillögur og leiðir er líklegt að þau muni 

beita sér enn frekar fyrir málstaðinn. Þátttaka í verkefni um matarsóun er hvetjandi á marga 

vegu. Barnið finnur að hér er um áskorun að ræða, það er að taka þátt í keppni um að 

lágmarka matarsóun. Barni sem þykir maturinn góður, fær að skammta sér sjálft, fær nægan 

tíma og næði til að borða er afar líklegt til að klára af disknum sínum. 

Í Reykjavík eru 43 grunnskólar (34 almennir grunnskólar, 2 sérskólar og 6 sjálfstætt starfandi 

grunnskólar) og 79 leikskólar (62 borgarreknir leikskólar og 17 sjálfstætt starfandi 

leikskólar). Fjöldi grænfánaskóla eru 14 grunnskólar og 23 leikskólar eftir því sem næst er 

komist. 

Kostnaður við að gerast grænfánaskóli er 135 krónur á hvern nemanda skólans en þó að 

lágmarki 25.000 kr. á skóla og að hámarki 75.000 kr. Ef skólar eru á fleiri en einni starfsstöð, 

eru greiddar 10.000 krónur fyrir hverja starfsstöð en hámarksgreiðslan aðeins greidd einu 

sinni. 


