
Neysla

Frumkvæði

Hvernig  minnkum við neysluna?
Allar hugmyndir skipta máli

Allir ábyrgir
Hugum að framtíðinni

Hvað komumst við af með
Það er ekki allt "nauðsynlegt"

Þátttaka
Ef allir taka þátt gengur allt betur
Breiða út "fagnaðarerindið"

Sjálfstraust
Hvað get ég lagt af mörkum?

Sjálfstæði
Hvernig getum við gert betur?

Öryggi
Fyrir betri framtíð

Vinátta

Samkennd

Við eigum öll landið okkar/jörðina
Sólblómaverkefnið

Blær

Umhyggja

Hugsa fyrir komandi kynslóðir
Blær
Sólblómaverkefni

Samvera
Finna lausnir

Lýðræði
Ákvarðanataka

Gleði

Leikur

Vellíðan
Nægjusemi

Jákvæðni
Allir gera sitt besta

Uppbygging

Sjálfsagi
Þarf ég allt sem ég á?

Virðing

Fyrir öllum hlutum/náttúrunni
Skynsemi/þurfum við allt sem við eigum?

Fara vel með hluti

Ábyrgð
Hvað skiptir máli?
Læra af mistökum

Innri agi
Minnka neyslu í öllu

Frelsi
Hafa val

Vellíðan
Gera sitt besta

Öryggi
Sólblómaverkefnið

Dyggðir

Agi og hlýðni
Umgengni/fara vel með allt

Virðing

Þurfum við allt sem við eigum?
Fara vel með hluti

Blær

Tillitssemi

Hugsa vel um allt í kringum okkur

Ganga frá eftir okkur
Hugsa fyrir framtíðinni og komandi kynslóðir

Blær

Kurteisi
Skynsemi/ þarf ekki alltaf að kaupa nýtt

Iðjusemi

Fara vel með hluti
Ganga frá eftir sig

Hvaðan koma hlutir sem við eigum?
Hvar eru hlutirnir framleiddir?

Heiðarleiki
Sýna skynsemi

Fyrirgefning
Læra af mistökum

Hjálpast að

Hreyfing

Vettvangsferðir
Ganga vel um náttúruna

Útikennsla
Læra að umgangast náttúruna/umhverfið

Veðrátta
Passa að veðrið fari ekki illa með hluti

Næring

Skammtastærð
Ekki henda mat

Fá sér minna og þá oftar

Hollusta
Matarsóun

Fræðsla
Hvað er best að gera?

Hvaðan kemur maturinn?

HvíldAndleg vellíðan
Vitandi að við séum að gera okkar besta

Ganga vel um

HreinlætiSnyrtimennska

Nota handklæði

Ekki nota of mikla sápu
Skrúfa fyrir vatnið

Ganga vel um

sjálfbærni

Flokkun
Reynum að nýta allt

Virðing fyrir náttúrunni
Ganga vel um

Moltun
Nýtni

Endurvinnsla
Hvað verður um það sem við hættum að nota?

MálnotkunHugtakanotkun

Sóun
Nýtni

Nægjusemi

Hvað skiptir máli ?

Alltaf að hugsa áður en
við hendum

Þurfa lífsgæðin að
minnka um leið og við
minnkum neysluna?

Hverjar eru
raunverulegar þarfir
okkar?

Þurfum við allan þennan mat?
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