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1. Þelamerkurskóli. 
 
Þelamerkurskóli er grunnskóli fyrir 1. - 10. bekk og er staðsettur að 
Laugalandi í Hörgárbyggð. Nemendur skólans koma úr 
Arnarneshreppi og Hörgárbyggð og á skólaárinu 2009-2010 eru 
nemendur 90. Skólinn er vel í sveit settur þegar litið er til 
staðsetningar og aðbúnaðar. Í því sambandi má nefna aðstöðu til 
íþróttaiðkunar og útivistar.  

 
Séráherslur skólans eru aðallega tvær; HHH-verkefnið (hollusta, hreyfing, hreysti) sem hefur 
það að markmiði að auka hreyfingu hjá nemendum skólans og stefna að því að bjóða uppá 
hollan mat í mötuneytinu og útiskólinn sem allir nemendur taka þátt í, í mismiklum mæli þó. 
Nemendur í 1. - 2. bekk eru við nám úti fyrir hádegi alla miðvikudaga og eldri nemendur 
skólans fara í útiskóla á vorin, eina viku í senn. Þar vinna þeir að ýmsum útiskólaverkefnum, 
t.d. að útbúa útiskólasvæði skólans. Fyrir utan þessa föstu stundir nýta nemendur og kennarar 
útiskólavinnu jafnt og þétt yfir skólaárið, þó helst á haustin og vorin. 

 
Þar sem umhverfið skipar svo stóran sess í skólastarfinu í Þelamerkurskóla höfum við ákveðið 
að við þurfum að hlúa enn betur að því en við höfum gert hingað til og gefa því eitthvað gott 
tilbaka af öllu því góða sem það hefur veitt okkur í gegnum tíðina. Það gerum við með því að 
ganga til liðs við Grænfánaverkefnið og er stefnan sú að sækja um Grænfánann nú í vor en 
skipulögð vinna að því markmiði  hófst haustið 2009.  

 
 
 2. Umhverfisnefnd og staða umhverfismála. 
 
Skólaárið 2007-2008 (jan. ´08) fylltu skólastjóri og aðstoðarskólastjóri út umhverfisgátlista 
(viðauki 1/listi 1) og var það fyrsta eiginlega skrefið að Grænfánavinnunni okkar. Ýmis 
forvinna var unnin vorið 2009, t.d. hvernig við ættum að flokka rusl, hvaða rusladallar væru 
hentugastir, miðar útbúnir á dallana og farið í heimsókn í leikskólann í sveitarfélaginu, sem 
einnig er í Grænfánaverkefninu.  
 
Umhverfisnefnd var skipuð haustið 2009. Í henni eru; Benedikt Sölvi Ingólfsson nemi í 3. 
bekk, Diðrik Kristjánsson nemi í 6. bekk, Bryndís Sóley Gunnarsdóttir nemi í 9. bekk, Unnar 
Eiríksson aðstoðarskólastjóri, Sesselja Ingólfsdóttir starfsmaður mötuneytis, Sverrir 
Haraldsson húsvörður, Sigríður Svavarsdóttir fulltrúi foreldra og Sigríður Guðmundsdóttir 
iðjuþjálfi, sem er jafnframt verkefnisstjóri Grænfánans. Nefndin hefur hist reglulega og 
meðfylgjandi eru fundargerðir hennar. 
 
Efni: Fundur í umhverfisnefnd Þelamerkurskóla miðvikudaginn 

14. október kl. 10:00 
Mættir voru þeir fulltrúar sem valdir höfðu verið í þessa nefnd. Það eru Diðrik Kristjánsson 
6. bekk, Bryndís Sóley Gunnarsdóttir 9. bekk, Sverrir Haraldsson húsvörður, Sesselja 
Ingólfsdóttir starfsmaður mötuneytis skólans, Unnar Eiríksson aðstoðarskólastjóri , Sigríður 
Guðmundsdóttir iðjuþjálfi og fulltrúi foreldra er Sigríður Svavarsdóttir Auðnum. 
Sigríður Guðmundsdóttir er formaður nefndarinnar og Unnar Eiríksson ritari. 
Formaður setti fyrsta fund nefndarinnar og bauð fólk velkomið á fundinn. Formaður sagði frá 
því sem byrjað væri að gera í skólanum í sambandi við flokkun sorps. Keyptir voru 
endurvinnslukassar og eru þeir staðsettir á sjö stöðum í skólanum. Ef allt gengur upp stefnir 
skólinn að því að flagga Grænfánanum næsta vor. Kom fram í máli formanns að ekki væri 
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byrjað að flokka lífrænan úrgang frá skólanum en þau mál væru í skoðun. 
Til þess að geta flaggað Grænfánanum þarf að fara svokölluð sjö skref. 
Þau eru: 
 
1. Að stofna umhverfisnefnd við skólann. 
2. Mat á stöðu umhverfismála í skólanum. 
3. Setja sér markmið – frekar fá og skýr. 
4. Eftirlit og endurmat áætlunar. 
5. Námefnisgerð og verkefni 
6. Upplýsa aðra og fá aðra með. 
7. Umhverfissáttmáli. 
Það má lesa frekar um þessa flokka á heimasíðu Landverndar og á heimasíðu skólans. 
Þegar þessi sjö skref hafa verið stigin er hægt að sækja um að fá að flagga Grænfánanum. 
Með þessu verkefni fylgir gátlisti þar sem skoðað er hvar skólinn stendur. Hvað er í lagi og 
hvað þarf að skoða betur. Farið var yfir þennan lista og rætt um næstu skref okkar í 
verkefninu. Ætlunin er að taka kaflana kynning og menntun, meðhöndlun á rusli og umgengni 
og nánasta umhverfi sérstaklega fyrir í vetur. 
Fleira ekki gjört og fundi slitið kl. 11:00. 
Unnar Eiríksson fundarritari.  
 
Efni: Annar fundur umhverfisnefndar Þelamerkurskóla 

30. nóvember 2009 
Mættir voru fulltrúar nefndarinnar sem eru; Diðrik Kristjánsson 6. bekk, 
Bryndís Sóley Gunnarsdóttir 9. bekk, Sverrir Haraldsson húsvörður, 
Sesselja Ingólfsdóttir starfsmaður mötuneytis skólans, Unnar Eiríksson 
aðstoðarskólastjóri , Sigríður Guðmundsdóttir iðjuþjálfi og fulltrúi 
foreldra Sigríður Svavarsdóttir Auðnum. 
Sigríður Guðmundsdóttir er formaður nefndarinnar og Unnar Eiríksson 
ritari. 
Formaður setti annan fund nefndarinnar og bauð fólk velkomið. Sigríður 
sýndi bréf frá Landvernd þar sem Þelamerkurskóli var boðinn velkominn 
í verkefnið Skóli á grænni grein. Í þessu bréfi frá Landvernd kom meðal 
annars fram að þegar skólinn telur sig hafa náð þeim markmiðum sem 
stefnt er að er send greinargerð til Landverndar og þeir senda síðan 
úttektaraðila í skólann. Ef úttektaraðili gefur grænt ljós á það sem búið er 
að gera í skólanum fær skólinn Grænfánann. 
Formaður sagði einnig að flokkun á rusli gengi yfirleitt mjög vel en 
auðvitað þyrftu allir að vanda sig, bæði starfsmenn og nemendur. Kom 
það fram hjá fulltrúum nemenda í nefndinni að flokkun á rusli í sumum 
skólastofum væri ábótavant og lögðu þau til að ruslatunnur sem væru í 
stofum yrðu fjarlægðar. Ákveðið var að fjarlægja tunnurnar ekki strax 
heldur ræða þetta mál fyrst við kennara og biðja þá um að fylgjast betur 
með flokkuninni. Einnig var ákveðið að Unnar og Sigga færu í bekki og 
ræddu þetta mál við nemendur. Ef flokkunin lagast ekki í stofunum eftir 
þetta tiltal þá að fjarlægja tunnurnar. 
Einnig kom það fram á fundinum að kynna mætti verkefnið betur fyrir 
foreldrum/ forráðamönnum nemenda og fara betur yfir það af hverju við 
erum að flokka rusl. 
Húsvörður spurði hvernig flokka ætti gler því það væru ekki sérstakir 
dallar fyrir það. Ákveðið var að bæta við glerflokkunarílátum. Sverrir 
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húsvörður sagði einnig frá því að það væri kominn stærri flokkunargámur 
úti og umgengni um þá væri góð. 
Næsti fundur nefndarinnar verður mánudaginn 11. janúar 2010 kl. 10.00. 
Fleira ekki gjört 
 Unnar Eiríksson fundarritari. 
 

Efni: Þriðji fundur umhverfisnefndar Þelamerkurskóla  

11. janúar 2010 
 
Mættir voru þeir fulltrúar nefndarinnar sem eru Diðrik Kristjánsson 6. bekk, Bryndís Sóley 
Gunnarsdóttir 9. bekk, Sverrir Haraldsson húsvörður, Unnar Eiríksson aðstoðarskólastjóri , 
Sigríður Guðmundsdóttir iðjuþjálfi og fulltrúi foreldra Sigríður Svavarsdóttir Auðnum. 
Sesselja Ingólfsdóttir var veik. 
 
Sigríður setti þriðja fund nefndarinnar og bauð fólk velkomið.  Sigga hóf  fundinn með því að 
láta fundarmenn hafa yfirlitsblað um verkefnið Skólar á grænni grein þar sem fjallað er um 
tilurð þessa verkefnis og þau skref sem þarf að stíga til þess að skólinn geti flaggað 
Grænfánanum í vor en fundarmenn voru sammála um það að reyna að stefna að því.     Búið 
er að panta fleiri endurvinnsludalla sem eiga að vera í smíðastofunni. Tveir af þessum döllum 
eiga að vera undir gler.  
Formaður sagði frá því að búið væri að ræða við kennara skólans og þeir beðnir um að 
fylgjast betur með flokkun nemenda á rusli því nokkrir eldri nemendur virðast ekki vera að 
vanda sig við flokkunina. 
Sigríður sagði að nú þyrfti að gera átak með lífræna sorpið. Eigum við að flytja lífræna 
sorpið í moltugerðina á Þveráreyrum eða jarðgera sjálf hér í skólanum. Þetta verkefni krefst 
þess að allir séu tilbúnir að gera þetta því þetta er mikil vinna. Leikskólinn Álfasteinn og 
Síðuskóli á Akureyri eru að jarðgera sjálfir. Ákveðið var að fundarmenn færu í heimsókn í 
Síðuskóla og skoðuðu það sem verið væri að gera þar. Ákveðið var að reyna að heimsækja 
Síðuskóla miðvikudaginn 20. janúar 2010. 
Eitt af því sem skólinn þarf að útbúa til þess að geta sótt um Grænfánann eru markmið 
verkefnisins í skólanum. Einnig þarf að útbúa umhverfissáttmála skólans og fá alla 
nemendurna með í það. Unnar og Sigga fara í bekki til þess að kynna þetta fyrir nemendum. 
Einnig var rætt hvernig best sé að kynna verkefnið fyrir foreldrum og forráðamönnum 
nemenda.  
Fleira ekki gjört  
Unnar Eiríksson fundarritari. 
 
 
Efni: Fjórði fundur umhverfisnefndar Þelamerkurskóla  

10. febrúar 2010 
 
Mættir voru fulltrúar nefndarinnar sem eru Diðrik Kristjánsson 6. bekk, Sverrir Haraldsson 
húsvörður, Unnar Eiríksson aðstoðarskólastjóri , Sigríður Guðmundsdóttir formaður og 
fulltrúi foreldra Sigríður Svavarsdóttir Auðnum. Sesselja Ingólfsdóttir var fjarverandi og 
Bryndís Sóley komst ekki. Einnig bættist einn fulltrúi við í nefndina en það er Benedikt Sölvi 
sem er nemandi i 3. bekk. 
 
Sigríður setti fjórða fund nefndarinnar og bauð fólk velkomið.  
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1. mál. Umsóknin. Formaður sagði frá því að sækja þyrfti um grænfánann fyrir 1. mars 
2010. Umsóknareyðublaðið var skoðað og rætt. Formaður sagði einnig frá því að hún  

 
væri byrjuð á skýrslunni sem fylgja þarf umsókn skólans um grænfánann. Skýrslan 
þarf að vera ítarleg og vel unnin. 

 
2. mál. Heimsóknin í Síðuskóla. Heimsóknin í Síðuskóla heppnaðist vel. Sérstaklega var 

ánægjulegt að sjá hvernig Síðuskóli stóð að því að jarðgera. Við fengum teikningar af 
moltukassa sem upphaflega var fengin frá Guðmundi Sigvaldasyni sveitastjóra. 
Kassinn tekur einn rúmmetra. Búið er að panta efni í moltukassa og Unnar og nokkrir 
nemendur ætla að smíða kassann og verður hann tilbúinn fljótlega. 

 
3. mál. Markmið skólans 2009 – 2010.  Markmiðin sem við setjum fyrir þetta skólaár tengjast 
öll flokkunum Meðhöndlun á rusli og  umgengni og nánasta umhverfi. 
  
1. Flokka allt rusl í skólanum og senda það í endurvinnslu sem hægt er að endurvinna. 
2. Fræða nemendur, starfsfólk og foreldra um flokkun og mikil-vægi þess. Það gerum við með 
því að:  

a. Setja upplýsingar um flokkana á heimasíðuna okkar og myndir af 
flokkunarstöðvunum. Einnig að setja inn myndir af flokkunarmiðunum. 

b. Ganga í bekki og ræða við nemendur og kennara. 
c. Senda miða heim á hvert heimili þar sem farið er yfir stöðu 

Grænfánaverkefnisins í skólanum og flokkunin almennt kynnt. Benda fólki 
jafnframt á tengil Grænfánaverkefnisins á heimasíðu skólans og hvetja þau til 
að fylgjast með. 

3.Jarðgera allan lífrænan úrgang sem kemur frá skólanum. Verið er að smíða moltukassa í 
samráði við smíðakennara. 
 
4. Spara pappír eins og hægt er. Mikið er búið að gerast í vetur til þess að spara pappír svo 
við erum á réttri braut. 
 
5. Skipuleggja einn umhverfisþemadag á vorönn 2010 og stefna að því að hafa hann sem 
árvissan atburð. 
 
6. Búa til skilti á bílastæðum skólans þar sem bílstjórar eru beðnir um að drepa á vélinni á 
meðan beðið er. 
 
7. Útbúa fuglahús og fuglafóðrunarstöð í smiðjutímum og setja víðsvegar um skólalóðina. 
Einnig að gróðursetja berjarunna. 
 
8. Nemendur fái kynningu á vernduðum og friðlýstum svæðum í nágrenninu. 
 
9. Setja upp söfnunarkassa fyrir flöskur og dósir á stóra bílastæðinu.  
 
10. Nota mjólkurvélar í stað þess að nota fernur. 
 
11. Skipuleggja hreinsunardag á vorin fyrir hvern samkennsluhóp, þannig að allir séu ekki að 
gera það sama. 
 
Fleira ekki gjört, Unnar Eiríksson fundarritari. 
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Umhverfisnefnd fór yfir umhverfisgátlistann í haust (okt. ´09) og var það þá í annað sinn sem 
skólinn fór yfir listann (viðauki 2/listi 2). Gaman var að sjá hvað margt hafði áunnist í 
umhverfisvernd á þessum tveimur skólaárum. Ákveðið var að leggja áherslu á flokkana 
Meðhöndlun á rusli og Umgengni og nánasta umhverfi. Farið var yfir gátlistann í þriðja 
skiptið nú í febrúar. 
 
 
Passað er upp á pappírsnotkun hér í skólanum, þ.e. reynt að endurnýta eins og hægt er. Það er 
t.d. gert með því að safna blöðum sem prentað hefur verið öðrum megin á og þau notuð aftur, 
t.d. sem krassblöð.  
 
 
Hætt er að nota litaprentara að miklu leyti og í staðinn notuð ljósritunarvél skólans sem einnig 
er prentari. Hægt er að prenta báðum megin á blöðin í þeirri vél.  
 
 

Byrjað var að flokka allt rusl síðastliðið haust. Settar voru 
upp flokkunarstöðvar á sjö stöðum víðs vegar um skólann; 
á tveimur stöðum á nemendagangi, á kennaragangi, á 
verknámsgangi, í smíðastofu, hjá húsverði og í mötuneyti. 
Á hverri flokkunarstöð eru u.þ.b. 8 endurvinnsludallar 
(stundum færri, eftir því hvar stöðin er staðsett), þeir eru; 
hvítur pappír, sléttur pappír, hart plast, lint plast, málmur, 
gler, lífrænn úrgangur og óflokkað rusl. Losað er úr 
endurvinnsludöllunum í endurvinnslugám sem er staðsettur 

hér við skólann en hvað varðar lífræna úrganginn þá er verið að vinna að úrbótum varðandi 
losun á honum.  
 
 
 
Ákveðið hefur verið að fara í eigin moltugerð og mun smíðakennari skólans (sem jafnframt er 
aðstoðarskólastjóri og í umhverfisnefnd) smíða moltukassa ásamt nokkrum nemendum og er 
búið að finna staðsetningu fyrir kassann. Í fyrstu verður smíðaður einn kassi (1. árs kassi), 
síðan bætast við a.m.k. tveir kassar í viðbót (2. og 3. árs kassi). 
 
 
 
Nokkrir starfsmenn skólans samnýta bíla á leið í/úr vinnu. 
 
 
 
Miðar eru fyrir ofan slökkvara skólans þar sem fólk er minnt á að slökkva ljósin. 
 
 
Nærumhverfi skólans og aðrir staðir í sveitarfélaginu eru markvisst notaðir í starfi með 
nemendum. Má þar nefna veiði í Hörgá, jólaljósadagur upp í fjallshlíðinni fyrir ofan skólann, 
gönguferð í Hraunsvatn, eyðibýlið Baugasel og Krossastaðagil, fjöruferð á Gáseyri, 
gróðursetning og umhirða trjáa í nágrenni skólans og kartöfluniðursetning.  
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3. Markmið fyrir skólaárið 2009-2010 
 
Markmiðin sem við setjum fyrir þetta skólaár tengjast öll flokkunum Meðhöndlun á rusli og 

Umgengni og nánasta umhverfi þar sem við höfum ákveðið að einblína fyrst á þá flokka. 
Umhverfisnefndin setti í sameiningu upp markmiðin sem síðan voru kynnt fyrir starfsfólki og 
nemendum. 
 
 

1. Flokka allt rusl í skólanum og senda það í endurvinnslu sem hægt er 
að endurvinna.  

 
 
 

2. Fræða nemendur, starfsfólk og foreldra um flokkun og mikilvægi þess. Það gerum við 
með því að;  

• Setja upplýsingar um flokkana á heimasíðuna okkar og myndir af 
flokkunarstöðvunum. Einnig að setja inn myndir af flokkunarmiðunum. 

• Hluti af umhverfisnefnd gengur í bekki og ræðir við nemendur og kennara.  
• Senda miða (við endurnýtum pappír, þ.e. prentum aftan á blöð sem prentað 

hefur verið framan á) heim á hvert heimili þar sem farið er yfir stöðu 
Grænfánaverkefnisins í skólanum og flokkunin almennt kynnt. Benda fólki 
jafnframt á tengil Grænfánaverkefnisins á heimasíðu skólans og hvetja þau til 
að fylgjast með.  

 
 

3. Útbúa fuglahús og fuglafóðrunarstöð í smiðjutímum og setja víðsvegar 
um skólalóðina. Einnig að rækta berjarunna sem nemendur og starfsfólk 
setja niður í vor. 

 
 
4. Jarðgera allan lífrænan úrgang sem kemur frá skólanum. Smíðakennari skólans og 

nokkrir nemendur ætla að smíða moltukassa. 
 
 
5. Spara pappír eins og kostur er, t.d. með því að prenta báðum megin á blöðin, nota 

umslög aftur, nota tölvupóst í samskiptum við aðra og endurnýta prentuð blöð í 
kennslustundum eins og smíðum og myndmennt. 
 
 

 
6. Nemendur fái kynningu á vernduðum og friðlýstum 

svæðum í nágrenninu, má þar nefna Jónasarlundur, Hraun, 
Gásir og Fornhagi og búi til yfirlitsmynd af þessum 
stöðum.  
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7. Skipuleggja einn umhverfisþemadag á vorönn ´10, stefna á að hafa hann sem árvissan 
atburð. 
-búa til verkefni um flokkun 
-könnun um þekkingu nemenda á flokkunarkerfi skólans. 
-kanna magn sorps. 
-skipuleggja einhvers konar keppni í kringum daginn, t.d. búa til listaverk úr rusli sem 
týnt er. Markmiðið m.a. að hvetja nemendur til að taka virkan þátt. 

 
 

8. Nemendur, í samvinnu við myndmennta- og smíðakennara skólans, búa til skilti á 
bílastæðum skólans þar sem bílstjórar eru beðnir um að drepa á vélinni á meðan beðið 
er. 

 
 

9. Setja upp söfnunarkassa fyrir flöskur og dósir á stóra bílastæðinu. Ágóðinn renni til 
góðs málefnis.   

 
 
 

10. Nota mjólkurvélar í stað þess að nota fernur. 
 
 

11. Skipuleggja hreinsunardag á vorin fyrir hvern samkennsluhóp, þannig að allir séu ekki 
að gera það sama. 
 

Nú þegar hefur nokkrum markmiðum verið náð; við flokkum ruslið, höfum gengið í bekki 
reglulega og frætt nemendur auk þess sem við höfum rætt um Grænfánann á kennarafundum, 
við setjum reglulega inn upplýsingar inn á heimasíðuna okkar, það er búið að útbúa fuglahús 
og fuglafóðrunarstöð, við reynum að spara pappírinn eins og við getum og við notum 
mjólkurvélar. Þau markmið sem við höfum ekki náð eru öll í vinnslu en eru mislangt á veg 
komin.  
 
 
 
 
 
4. Eftirlit, kynning og fræðsla. 
 
Í vetur höfum við í umhverfisnefndinni verið dugleg að ganga í bekki til að spjalla um 
flokkun og minna á mikilvægi þess að vanda sig við að flokka og til að svara spurningum.  
 
Reglulega eru nýjar upplýsingar um Grænfánaverkefnið settar inn á heimasíðu skólans, t.d. 
fundargerðir.  
 
Reglulega er farið yfir umhverfisgátlistann til að meta stöðuna, hvað hefur áunnist og í hverju 
við þurfum að bæta okkur. 
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Gunnar Garðarsson frá endurvinnslunni Sagaplasti kom í 
heimsókn til okkar í september síðastliðnum og fræddi okkur m.a. 
um flokkun á rusli og hvað verður um ruslið sem 
flokkað er. Hann talaði fyrst við nemendur í yngri 
bekkjunum og síðan þau eldri. Starfsfólk skólans 
dreifði sér niður á þessa fyrirlestra.  
 

 
 
Í október voru settar upplýsingar um Grænfánaverkefnið í Haust-Þyt en það er upplýsingablað 
frá skólanum sem fer til allra bæja, bæði í Hörgárbyggð og Arnarneshreppi. 
 
 
 
Einnig höfum við í nefndinni verið dugleg að minna kennara á Grænfánaverkefnið okkar á 
kennarafundum og hvatt þá til að taka þátt af ábyrgð og jákvæðni. Hver umsjónarkennari ber 
ábyrgð á að það fari fram rétt flokkun hjá sínum umsjónarhóp (í hverri stofu er einungis tunna 
fyrir hvítan pappír, annað rusl fara þau með fram á flokkunarstöðvarnar). 
 
 
 
 
 
Umhverfisnefndarfólk fór í heimsókn í Síðuskóla í byrjun vorannar. Þar hittum við formann 
umhverfisnefndar og fræddi hún okkur heilmikið um það starf sem þar hefur farið fram 
varðandi Grænfánaverkefnið. Einna áhugaverðast fannst okkur moltugerðin, sérstaklega þar 
sem við vorum með hugleiðingar um að gera slíkt í skólanum hjá okkur. Eftir heimsóknina 
vorum við ákveðin í að fara í eigin moltugerð og nú þegar er smíðakennari skólans ásamt 
nokkrum nemendum byrjaðir á moltukassa. 
 
 
 
 
 
Formaður umhverfisnefndar, ásamt þeim nemendum sem í nefndinni 
sitja, kynntu lista fyrir nemendum sem hengdur var fyrir ofan hverja 
flokkunarstöð. Á þennan lista gátu nemendur skrifað niður vafaatriði 
varðandi flokkun, þ.e. í hvaða dall átti að flokka. Voru krakkarnir nokkuð 
dugleg við að skrifa fyrirspurnir á listana en einnig var nokkuð mikið af 
óþarfa kroti sem tengdist ekkert flokkun.  
 
 
 
 
Hvað varðar eftirlit með prentun á pappír þá er föst skipun í aðalprentara skólans um að 
prenta eigi báðum megin á blöðin. Ef starfsmaður vill ekki hafa það svoleiðis þarf hann að 
breyta því í prentskipuninni í hvert sinn sem hann prentar.  
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6. Umhverfissáttmálinn. 
 
Þelamerkurskóli er útiskóli þar sem lögð er áhersla á 

mikilvægi þess að við séum meðvituð um umhverfi okkar og 

berum virðingu fyrir náttúrunni. Jörðin okkar er einstök og 

við verðum að sameinast um að passa upp á hana. Það 

gerum við m.a. með því að flokka ruslið og endurvinna/endurnýta það sem hægt 

er, henda ekki rusli frá okkur hvar sem er, sameinast í bíla, hafa ekki öll ljós 

kveikt, nýta pappírinn og nota umhverfisvæna vöru. Það skiptir máli að við 

hjálpumst öll að, minnum hvert annað á og séum jákvæð því þetta er framtíðin. 

Við viljum að jörðin verði jafn dýrmæt fyrir næstu 

kynslóð líkt og hún er fyrir okkur. Ef allir leggja sitt af 

mörkum þá tekst okkur þetta. 
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