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Aðalfundur Samlífs 

Ítrekað er fundarboð á aðalfund Samlífs, samtaka líffræðikennara 

laugardaginn 8. febrúar 2017 kl. 12:00 í Alvar Aalto sal, Norræna hússins. 

 
Dagskrá fundarins er eftirfarandi: 

1. Fundarsetning 
2. Skýrsla stjórnar Samlífs fyrir árið 2019  
3. Reikningar Samlífs fyrir árið 2019  
4. Kjör stjórnarfólks  
5. Önnur mál 
6. Matur 
7. Fræðsluerindi: Umhverfisáhrif ketóisma – Birgitta Steingrímsdóttir 
8. Kynning frá Landvernd – Katrín Magnúsdóttir  
9. Fundarslit 

Vegna veitinga er mikilvægt að skrá sig fyrir 6. febrúar á liffraedikennarar@gmail.com 

Umhverfisáhrif ketó mataræðis 
Ágrip erindis Birgittu Steingrímsdóttur, sérfræðings á sviði loftslagsmála og græns samfélags hjá Umhverfisstofnun 

Lágkolvetnamataræði hefur notið mikilla vinsælda um heim allan síðustu áratugi og nýjasta afsprengi 
þess, ketó mataræði, hefur verið áberandi hérlendis síðustu misserin. Í stuttu máli snýst ketó 
mataræði um að minnka inntöku kolvetna svo líkaminn fari í ketósu ástand, þ.e. að hann noti 
fituforðann í orkubúskap sínum í stað glúkósa. Til þess að komast í ketósu ástand þarf mataræðið að 
samanstanda af u.þ.b 80% fitu, 15% próteinum og 5% kolvetnum. Í erindinu verður farið yfir 
umhverfisáhrif þessa mataræðis og þá sér í lagi hvað varðar losun gróðurhúsalofttegunda og 
auðlindanotkun.  
 

Landskeppni framhaldskólanna í líffræði 

Landskeppnin verður haldin miðvikudaginn 15. janúar 2020 klukkan 9:00-10:00. Keppendum sem standa 
sig best verður boðið að taka þátt í verklegum æfingum í Háskóla Íslands á vorönn. Úr þeim hópi verður 
valinn 4 manna hópur sem keppir fyrir Íslands hönd á Ólympíuleikunum í Japan  

Sumarnámskeið 2020 – Matvælaöryggi og matvælaframleiðsla á Íslandi 
Sumarnámskeið Samlífs í ár er tileinkað matvælaframleiðslu og verður haldið dagana 3. – 5. júní, á 
Keldnaholti í Reykjavík og á Reykjum í Ölfusi. Nánari dagskrá verður send út í vor. 
 
Námskeiðsgjald (staðfestingargjald) verður 6.000 kr. og innifalið auk fyrirlestra eru veitingar í kaffihléum og hádegisverður 

alla dagana. Umsóknarfrestur vegna skráningar: 25. maí 2019. Skráning fer fram á endurmenntun.lbhi.is 

Tengiliður Samlífs: Hólmfríður Sigþórsdóttir (holmfridur@flensborg.is) 

Sveppastund Á haustdögum, 5. september, er fyrirhuguð sveppaganga félagsfólks í Heiðmörk.  

Haustnámskeið 2020 í samvinnu við Landvernd – 1 dagur í ágúst 
Loftslagsbreytingar, sjálfbærnimenntun og umbreytandi nám (e. transformative learning) 
Markmið námseiðsins er að þjálfa kennara í því að beita umbreytandi námi  og menntun til sjálfbærni 

ásamt getu til aðgerða í kennslu um loftslagshamfarir, lífbreytileika og önnur umhverfistengd málefni. 
Einnig að tengja þetta Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. 
Kennari verður Katrín Magnúsdóttir frá Landvernd. 
 

Samlíf – Samtök líffræðikennara 

Kennarahúsinu, Laufásvegi 81, 101 RVK. 
Netfang: liffraedikennarar@gmail.com 

Heimasíða: www.lifkennari.is 
https://www.facebook.com/groups/samlif/ 

Ábm. félagsbréfs: Hólmfríður Sigþórsdóttir. 
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