
Grænfánaskóli



• FÁ leggur mikinn metnað í umhverfismál og er fyrsti framhaldsskólinn
sem hefur hlotið Grænfánann og og tekist að fá hann á tveggja ára fresti
síðan árið 2006. Skólinn fær fánann í áttunda sinn 2020 – afhending fer 
fram 28. janúar 2021.

• Við erum stolt af árangrinum og ALLIR þurfa að taka þátt í að viðhalda
því góða orðspori sem fer af skólanum á þessum vettvangi.

• Látum ekki okkar eftir liggja!! – göngum frá ruslinu á 
eftirfarandi hátt:



Hvað fer í bláu tunnuna?

PAPPÍR

• Allur pappír, s.s. blöð-, handþurkur, fernur, box o.fl

• Pizzakassar fara á bekkinn á bak við sjoppuna – Hnetulund. 

• Ath! MUNIÐ AÐ TÆMA UMBÚÐIR ÁÐUR EN ÞIÐ SETJIÐ ÞÆR Í 
TUNNUNA :-)



Hvað fer í grænu tunnuna? 

PLAST
• Allt plast, s.s. umbúðir utan af; skyri, sælgæti, samlokum, sogrör o.fl.

• Málmur, t.d. álpappír og álfilma af skyrdollum.

• Ath!  - MUNIÐ AÐ TÆMA (þarf ekki að skola)



Hvað fer í rauðu tunnuna?

FLÖSKUR OG DÓSIR

• Allar skilagjaldsskyldar drykkjarumbúðir. 

• Þ.e. allar vörur sem eru tilbúnar til 

drykkjar nema þær innihaldi mjólk.

• Ath!!   MUNIÐ AÐ TÆMA.



Hvað fer í litlu gráu tunnuna? 

LÍFRÆNN ÚRGANGUR

• Allur lífrænn úrgangur, s.s. matarleifar, ávextir, grænmeti, sælgæti o.fl

!!! PASSIÐ AÐ ÚRGANGURINN SÉ ÁN UMBÚÐA !!!



Gula dósin

Í þessa dós fer tuggið eða ótuggið tyggjó.



Spilliefni - ÓLÖGLEGT AÐ HENDA Í ALMENNT SORP

Aðeins fyrir rafhlöður: Fyrir önnur spilliefni:



Hanskar og grímur

• Þessar tunnur eru staðsettar;á 1. og 2. hæð í N álmu,  2. hæð S álmu, 
og í efna- og líffræðistofum á 1. hæð í A álmu.

Eingöngu fyrir hanska og grímur



Óþarfi að bruðla með efnin – það virkar ekkert 
betur ☺
Þetta spritt er ætlað á hendur: Þessi vökvi er aðeins ætlaður á 

borð ekki hendur.



Pappír í stofum

Aðeins undir gæðapappír/prentpappír: Aðeins fyrir handþurrkur:



• Rannsóknir benda til þess að fagurt og snyrtilegt umhverfi auki
vellíðan, hjálpi okkur að halda betri einbeitingu og bæti þar af leiðandi
námsárangur.

• Minnkum álag á náttúruna. Við eigum aðeins eina jörð!


