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Umsjónarmenn Geitarinnar 

 

Kæru bæjarbúar, við Bjarni Þórarinn og Hanna Dís fengum það 

áhugaverða og skemmtilega hlutverk að stjórna nýjum klúbbi á 

vegum félagsmiðstöðvarinnar Þrumunnar, Fjölmiðlaklúbbi. 

Meginmarkmið klúbbsins er að gera grunnskólann og þá sérstaklega 

nemendur skólans sýnilegri bæjarbúum heldur en áður. Opið var fyrir 

skráningu fyrir alla nemendur skólans í 8.-10. bekk en hins vegar 

skráðu sig aðeins stúlkur í klúbbinn. Vonandi fjölgar strákunum á 

næstu árum.  

Aðalatriði klúbbsins á þessu hausti var að gera þetta skólablað en 

einnig var ákveðið í samvinnu við síðu Grindavíkurbæjar að hafa 

nemenda vikunnar einu sinni í viku. Blaðið sjálft verður skreytt 

ljósmyndum úr starfi skólans sem stúlkurnar í klúbbnum tóku sjálfar. 

Einnig má finna stuttar greinar í blaðinu, t.d. pistil frá Jóhanni Árna 

frístundaleiðbeinanda, viðtöl við gamla nemendur skólans, viðtöl við 

kennara skólans ásamt fleiru. 

Eftir áramót verður plönunum breytt hvað varðar klúbbinn en planið 

var að búa til annað blað um árshátíðna en við höfum ákveðið að 

sleppa því og hafa í staðinn heimsóknir til fjölmiðla eins og 

Víkurfréttir og 365 miðla og fleira áhugavert. 

Elín Björg formaður nemendaráðs 

 

Sæl veriði, Elín Björg heiti ég og er formaður nemendaráðs. 

Nemendaráð sér um viðburði í skóla og félagsmiðstöð, til dæmis 

böllin og bakaríið. Veturinn byrjaði á opnunarballi/haustballi þar 

sem DJ Egill Birgis spilaði og okkur í nemendaráðinu fannst 

ballið heppnast mjög vel og krakkarnir skemmtu sér vel. Annan 

hvern föstudag er bakarí í skólanum og hefur það gengið mjög 

vel hjá okkur. Við ákváðum að prufa svolítið nýtt og hafa 

Halloween-ball. Basic House Effect mætti og var draugahús á 

staðnum, ekki voru allir ánægðir með það en við lærum bara af 

því og verður það vonandi betra næst. Næst á dagskrá hjá okkur 

er jólaballið sem verður föstudaginn 19. desember. Þar kemur DJ 

Óli Geir og eru flest allir mjög spenntir fyrir því. Eftir áramót er 

svo Samfés og árshátíðarballið og fleiri minni böll sem við 

munum sjá um. Takk fyrir árið og gleðileg jól! 

Elín Björg 



Jóhann Árni frístundaleiðbeinandi 

 

Ákveðið var fyrir tæpum tveimur árum að færa starfsemi félagsmiðstöðvarinnar 

Þrumunnar í grunnskólann við Ásabraut í stað þess að vera með aðstöðu í Kvennó 

áfram. Á sama tíma var ákveðið að ráða inn frístundarleiðbeinanda sem myndi sjá 

um allt félagstarfið í skólanum og einnig vera starfsmaður Þrumunnar. Um leið 

og þessi ákvörðun var tekin var ráðinn inn starfsmaður í verkið og var 

undirritaður svo heppinn að fá starfið. Það var svo í sumar sem Þruman flutti í 

skólann og fékk Þruman úthlutaðar þrjár kennslustofur fyrir starfsemi sína í 

austurenda skólans. Nú þegar hefur einn veggur verið brotinn til þess að gera 

þetta að einni aðstöðu. Í janúar verður síðan annar veggur brotinn og þá mun 

starfsemin vera í einu stóru rými sem upphaflega voru þrjár kennslustofur. Þegar 

þær framkvæmdir eru búnar er næsta skref að finna út hvernig aðstaðan getur nýst 

sem flestum, og verður búið til teymi sem fer í það verkefni. Teymið verður bæði 

skipað starfsmönnum Þrumunar sem og formönnum nemendaráðs og 

ungmennaráðs. 

Þruman er nú opinn frá 8:00-14:00 alla daga, og geta krakkar í 7.-10.bekk stundað félagsmiðstöðina 

sína á skólatíma þ.e.a.s. þegar þau eru ekki í kennslustund.  

Starfsemi er í Þrumunni fjögur kvöld í viku. Tvö kvöld er opið hús og tvö kvöld er klúbbastarf. Í 

vetur var farið af stað með öflugara klúbbastarf en verið hefur. Ævintýra og fjölmiðlaklúbbar bættust 

við hina vinsælu stráka- og stelpuklúbbana.  

Opið er fyrir 5.-7. bekk tvisvar sinnum í viku. Einu sinni er skipulagt starf og svo er opið hús fyrir 

þau á föstudögum eftir skóla þar sem þau geta komið gert eitthvað af því fjölbreytta sem Þruman 

hefur uppá að bjóða. 

Eftir áramót er svo stefnt að því að hafa opið fyrir 3.-4. bekk einu sinni í viku og verður það 

spennandi tilraunarverkefni. 

Frístundarfulltrúinn er á vakt í Þrumunni á skólatíma frá 8:00-14:00, einnig sér hann um 

nemendaráð, íþróttaráð, tæknimenn, viðburðarteymi skólans ásamt því að aðstoða við Skólahreysti. 

Frístundarfulltrúinn sér einnig um alla stærri viðburði félagsmiðstöðvarinnar sem haldnir eru ásamt 

því að skipuleggja ferðir á viðburði utan bæjarmarkanna. Viðburðir sem Þruman tekur þátt í er t.d. 

hæfileikakeppni Samsuð, söngkeppni Kragans, vina og para ball Fjörheima, og söngkeppni og ball á 

vegum Samfés sem er stærsti viðburður félagsmiðstöðva á Íslandi á ári hverju. 

 

Jóhann Árni 



       Skólalífið 



Föstudaginn 17. október var haldið heljarinnar sundlaugarpartý í sundlaug 
Grindavíkur. Partýið var fyrir nemendur í 8.-10. bekk og var afar góð 
mæting en yfir 50 manns mættu og var stemmningin mjög góð. 

Nemendaráð grunnskólans fékk krapvél og bauð uppá krap fyrir 
sundlaugargestina. Sundlaugarverðirnir voru í hrikalega góðu skapi og 
leyfðu krökkunum að fara með krapið ofan í Sveppinn og héldu 
starfsmenn Þrumunnar á tímabili væru þau komin á Ibiza eða einhvern 
álíkan stað, svo mikil var stemmningin.  
 
Ekki var eingöngu boðið uppá krap heldur var hoppukastali fenginn að 
láni og var spiluð tónlist til að halda gestunum dansandi í sundlauginni. 
Fjörið entist til 22:30 en var þá slökkt á tónlistinni sem hafði örugglega 
heyrst um allan bæinn fyrr um kvöldið. Kvöldið endaði á því að 
starfsmenn Þrumunnar fengu óvæntan og blautan glaðning en 
partýgestirnir ákváðu að safnast saman og henda starfsmönnum 
Þrumunnar ofan í sundlaugina í öllum fötunum með mjög góðum 
árangri. Starfsmenn Þrumunnar ákváðu þá að nýta sér þessa blautu ferð 
og skella sér í hoppukastalann. 

Miðað við ummæli partýgesta sem voru t.d.: „Þetta var sko alveg 
rosalega gaman, mjög ánægður með ykkur og ég skemmti mér ofsalega 
mikið", „Þetta var mjög gaman, held að allir hafi skemmt sér mjög vel" 
og „Bara geggjað!" þá heppnaðist þetta partý mjög vel. 

 

Karín Óla Eiríksdóttir 

og Ólöf Rún Óladóttir 



  Daníel Guðni 
Nafn? Daníel Guðni Guðmundsson. 

Aldur? Fæddur  þann 17. nóvember  1986. 

Hvenær byrjaðiru að kenna? Byr jaði sem 

forfallakennari í Njarðvíkurskóla 2008. 

Hvað fékk þig til að kenna? Lærði íþróttafræði 

við Háskólann í Reykjavík og upphaflega stóð til að 

kenna íþróttir en bókleg kennsla heillaði mig einnig 

og þegar starf bauðst í grunnskólanum hérna stökk 

ég á það.  

Var alltaf planið að verða kennari? Nei reyndar  

ekki, mig langaði að verða arkitekt þegar ég var 

gutti og svo seinna sálfræðingur þegar ég kláraði 

grunnskóla. Eftir að ég útskrifaðist úr 

framhaldsskóla langaði mig að mennta mig í 

íþróttafræðum þar sem ég vissi að mig langaði að 

starfa á sviði tengt því og þá vinna  með fólki, hvort 

sem það sé í kennslu, þjálfun eða ráðgjöf. 

Hvert er stefnan sett í framtíðinni? Ég lærði 

íþróttasálfræði í Svíþjóð svo ég stefni á að starfa 

sem slíkur og/eða á vettvangi þar sem menntun mín og þekking 

nýtur sín. 

Hvað er það skemmtilegasta við að kenna? Það 

skemmtilegasta við kennsluna eru nemendurnir, þá sérstaklega 

fá að vera þátttakandi í framförum þeirra. 

Hvað ertu að kenna í skólanum? Ég kenni sitt lítið af 

hverju, íslensku og lífsleikni í 10. bekk, samfélagsfræði í 9. og 

10. bekk ásamt ensku og dönsku í 7. bekk. 

Hver er sú fallegasta fyrir utan maka? Emilía Tor r ini er  

hugguleg. 

Að lokum, hvað er það besta við jólin? Það er  að slaka á og 

njóta tímans með vinum og fjöldskyldu 

Karín Óla Eiríksdóttir 



Nafn? Lovísa H. Larsen 

Aldur? Fædd 2. febrúar  1979 

Hvenær byrjaðiru að kenna? Byr jaði 

2006. 

Hvað fékk þig til að kenna? Ég var  

nýkomin úr námi og ákvað að fara að 

kenna. 

Var alltaf planið að verða kennari? Nei 

það var ekki planið þar sem ég menntaði 

mig í stjórnmálafræði. 

Hvert er stefnan sett í framtíðinni? Veit 

ekki alveg, leiðin liggur á 

höfuðborgarsvæðið en það er svo gaman að 

kenna þannig ætli ég verði ekki að kenna eitthvað áfram. 

Hvað er það skemmtilegasta við að kenna? Krakkarnir  eru það 

skemmtilegasta, klárlega. 

Hver er skemmtilegasti kennarinn? Kristín Mogensen 

Hvað ertu að kenna? Íslensku, ensku, lífsleikni og samfélagsfræði. 

Hver er fallegastur fyrir utan maka? Guðjón Valur  handboltamaður  er  

ansi fallegur.  

Elín Björg og Kolbrún Dögg 



 Halloween-ball 
Halloween-ballið var haldið í sal skólans 31. október 

og mættu þeir félagar í Basic House Effect til þess að 

sjá um tónlistina. Mætingin sem og stemmningin hafa 

oft verið betri á böllum í skólanum en hins vegar var 

gaman að sjá að flestir, ef ekki allir létu sjá sig í 

búningum. Nemendaráðið mun taka þetta ball til 

fyrirmyndar og sjá hvað má laga fyrir komandi böll.  

Margrét Fríða og Inga Bjarney 



 Alexander Birgir 
Alexander Birgir Björnsson, nemandi í 8. bekk, fyrirmynd og 

Grindvíkingur með meiru stóð fyrir tónleikum þann 24. 

nóvember sem fengu heitið „Ég og fleiri frægir.“ Alexander 

skipulagði tónleikana til styrktar Einhverfusamtökunum og 

Birtu – Landssamtökum foreldra barna/ungmenna sem látist 

hafa fyrirvaralaust en Alexander sjálfur er einhverfur. Troðfullt 

var upp að dyrum í Grindavíkurkirkju og komust færri að en 

vildu. Elín Björg og Ólöf Rún tóku stutt viðtal við Alexander 

fyrir tónleikana: 

Alexander segir að þessi hugmynd að tónleikunum hafi 

komið upp í fyrra og fékk hann frænda sinn, Pétur Örn 

Guðmundsson með sér í lið og hjálpaði hann til við að fá alla 

þessa frægu listamenn til þess að koma og hjálpa til við að 

styrkja gott málefni. „Ég hlakka til að sjá alla en ég hlakka mest 

til að sjá Magna“ segir Alexander. Hann byrjaði á því að 

skipuleggja tónleikana sjálfur en svo rétti Pétur Örn honum 

hjálparhönd. 

„Ég hef mikinn áhuga á tónlist og eru uppáhalds lögin 
mín kærleikslög. Lífið er yndislegt er uppáhaldslagið mitt.“ 
Samkvæmt Alexanderi er hann mesti Eurovision snillingurinn í 
Grindavík en hann hefur gífurlega mikinn áhuga á Eurovision. 
Tónlist er ekki eina áhugamál Alexanders en hann hefur einnig 
mikinn áhuga á íþróttum og þá einna helst körfubolta. „Ég er 
lang bestur í körfubolta“ og er markmiðið hjá Alexanderi að fara 
í háskóla í Bandaríkjunum og er stefnan sett á að komast í NBA 
deildina frægu.  

Elín Björg og Ólöf Rún 



Björn Valur Pálsson 

Hvar ertu í dag? Ég heiti Björn Valur  Pálsson og er  23 ára. Í dag bý ég í Hollywood, Los Angeles að 

læra Music Production í LA Film School. 

Afhverju valdiru þetta nám? Ég hef haft mikinn áhuga á tónlist 

allt mitt líf og vissi alltaf að mig langaði að læra  eitthvað í kringum 

það en vissi bara ekki hvað. Síðan sá ég að þessi skóli var að auglýsa 

þetta nám og ég ákvað að skella mér á það. Ég ætlaði mér fyrst til 

London í svipaðan skóla en Los Angeles heillaði mig meira. 

Hvernig byrjaðiru í tónlist? Ég var  alltaf að tromma mikið og var  í 

nokkrum hljómsveitum en svo var engin hljómsveit þannig ég seldi 

trommusettið mitt. Síðan kannski ári seinna ákváðum við nokkrir vinir 

í skólanum að downloada tónlistarforriti og fara í keppni hver gæti gert 

besta Dubstep lagið og eftir það var ekki aftur snúið. 

Hvert er stefnan sett? Úff, er  ekki alveg kominn svo langt. En ég 

veit að mig langar að vinna með tónlist í framtíðinni. Ég er mikið fyrir 

hip-hop tónlist og elektróníska tónlist og væri ég til í að spreyta mig 

eitthvað í þeim geira. Draumurinn væri svo að ferðast um heiminn og 

vinna með allskonar fólki úr tónlistarheiminum. 

Hvernig er að búa í Hollywood? Það er  mjög gaman. Það er  svo 

mikið af mismunandi týpum af fólki og skemmtileg menning. En það 

er algjört „freak show“, getur verið algjör veisla að labba niður 

Hollywood Boulevard. Fólk í Spiderman og Batman búningum að betla 

af þér pening. 

Þú giftir þig í Las Vegas fyrir ekki svo löngu síðan, hvernig var það? Haha! Það var  bara gaman. 

Við fórum góður hópur af fólki og svo daginn sem við áttum að fara aftur ákváðum við bara að kýla á 

þetta. Þetta tók ekki nema svona 30 mínútur og kviss bamm búmm, ég var orðinn giftur! 

Saknaru ekkert Íslands? Ég er  bara búinn að vera hérna í 9 mánuði en það hafa komið tímabil sem 

maður hugsar hvað það væri ljúft að vera bara á pallinum á Suðurvörinni með fjöldskyldunni að hafa það 

náðugt en svo kíkir maður út hérna í Hollywood og það er 30 stiga hiti og sól og þá gleymir maður því. 

En ég sakna pínu íslenskrar náttúru og íslensks mats.  

Svo að lokum, hvernig fannst þér að vera í Grunnskóla Grindavíkur? Það var  bara gaman, maður  

var bara ungur og vitlaust að reyna að fitta inn og læra á lífið. Kennararnir voru líka góðir og 

skemmtilegir. 



 

Alma Rut Garðarsdóttir 

Hvar ertu í dag? Í dag er  ég í Georgíu fylki í 

Bandaríkjunum og er þar í bæ sem heitir Kennesaw og er 

rúmar 20 mínútur í norður frá borginni Atlanta. Ég kom 

hingað út til að spila fótbolta og stunda nám í Kennesaw 

State University. Ég útskrifaðist í sumar með BS-gráðu í 

sálfræði og er núna byrjuð í masters námi í félagsráðgjöf. Ég 

er búin að vera hér úti núna í rúmt fjögur og hálft ár  og var 

að ljúka mínu síðasta ári í fótboltanum en á þrjár annir eftir í 

náminu. 

Hvað kom til að þú fórst í nám erlendis? Það var  alltaf 

draumur minn að fara til Bandaríkjanna og komast á 

fótboltastyrk. Ég var ekkert svo viss um að ég gæti fylgt 

draumnum eftir þar sem enskan var ekki mín sterkasta hlið, 

en ég náði prófunum sem ég þurfti til að komast út og var 

heppin með að fá fullan styrk. 

Hvernig gengur námið? Námið gekk mjög vel, ég bætti 

mig alltaf í enskunni á hverri önn og útskrifaðist með flotta 

lokaeinkunn í sálfræði. Ég þurfti svo að taka inntökupróf til 

að komast í mastersnámið, og gekk það rosalega vel líka og komst í námið. Mastersnámið er töluvert erfiðara nám en 

mjög spennandi og gaman og gengur bara vel á fyrstu önninni í því. 

Hvernig gengur fótboltinn? Þetta var  mitt lokaár  í fótboltanum þar  sem maður  má bara spila í fjögur  ár  í 

háskólaboltanum hér úti. Lokaárið mitt gekk mjög vel hjá liðinu og komumst við alla leið í úrslitaleikinn í deildinni en 

náðum því miður ekki að hirða titilinn. Annars persónulega hefur mér einnig gengið mjög vel mín fjögur ár hér. Ég 

endaði á því að verða leikjahæsti leikmaðurinn í sögu Kennesaw State University með 78 leiki. 

Nú varstu í yngri landsliðum Íslands bæði í körfubolta og fótbolta. Afhverju valdiru fótboltann? Ég taldi mig 

eiga meiri möguleika að ná lengra í fótboltanum og þess vegna valdi ég fótboltann. Það var rosalega erfitt að velja á 

milli en ég var búin að æfa fótbolta síðan ég var 6 ára en ég byrjaði í körfu 12 ára þannig fótboltinn var alltaf númer eitt. 

Hvað er planið eftir skólann? Planið núna er  að klára masters námið sem er  tvö ár  í heildina og á ég eitt og hálft 

ár eftir. Síðan er ég óákveðin hvað tekur við. Hvort ég komi heim eða finni mér vinnu hér úti verður að koma í ljós. Er 

ekki alveg viss hvað ég muni gera. En það kemur í ljós með tímanum. 

Saknaru ekkert Íslands? Maður  saknar  alltaf Íslands eitthvað. Ég sakna mest bara fjöldskyldunnar  og vinanna, 

þannig það er alltaf gaman að koma heim um jólin eða á sumrin. Ég hef ekki komið heim síðan síðustu jól þannig það 

verður extra gaman að koma heim núna um jólin. 

Hvernig fannst þér að vera í Grunnskóla Grindavíkur? Mín reynsla af skólanum var  rosalega góð. Ég held að 

félagslífið hafi verið fínt en ég sjálf átti ekki mikinn tíma fyrir félagslíf þar sem mikið af mínum tíma  fór í körfu og 

fótboltann. Ég var að keppa með nokkrum flokkum í báðum íþróttum þannig maður var oft mikið upptekin. 

Karín Óla 



Aron Freyr Jóhannsson 

Hvar ertu í dag? Nákvæmlega núna er  ég staddur  í Háskóla 

Íslands að skrifa ritgerð. Í lífinu almennt er ég samt á síðasta ári í 

mastersnámi í lögfræði og hef mjög gaman af því. 

Hvernig er lögfræðin í háskólanum? Lögfræði við Háskóla 

Íslands er mjög erfitt en mjög skemmtilegt nám. Þegar ég byrjaði 

að læra hérna sagði einn kennarinn við okkur öll á fyrsta ári 

„nánast allt sem er þess virði í þessu lífi er erfitt, og nám er þar 

engin undantekning“. Ég held að þessi setning eigi frekar vel við 

námið við Lagadeild. Frábært félagslíf með ótrúlega mikið af 

frábæru fólki sem öll eru að leggja stund á mjög krefjandi nám. 

Hvað er planið þegar skólanum er lokið? Úff það er  stór  

spurning, helst langar mig að vinna á lögmannstofu og stefna í 

þann bransa en það er þannig að með lífið að maður veit aldrei. 

Ætli að það sé ekki bara best að segja að planið er að finna 

eitthvað til að gera sem lætur manni líða vel og er skemmtilegt og krefjandi. Hvað það er verður svo að koma í 

ljós í fyllingu tímans. 

Nú gekkstu í Hraðbraut og dúxaðir þar, var það ekki erfitt? Það var  nú frekar  krefjandi verð ég að 

segja. Námið var samt skipulagt frekar þægilega svo þetta gekk allt saman upp. Ég var samt ekkert liggjandi í 

námsbókunum allan sólarhringinn. Bara skipulagði mig ágætlega og fann námstækni sem hentaði mér.  

Hvert er leyndarmálið við að dúxa framhaldsskóla? Borða bara græn M&M, hin hafa hræðileg áhr if á 

dúxunuarhæfileika. Í fúlustu alvöru samt þá er ekkert eitt leyndarmál við að ganga vel í námi. Það er bara 

mikilvægt að finna sér góða námstækni sem hentar manni vel, mæta vel í skólann og sinna náminu jafnt og 

þétt. Að vera agaður og duglegur og reyna ekki að stytta sér leiðir þegar vinna í náminu er annars vegar er held 

ég hið vel geymda leyndarmál í þessum efnum. Svo sakar aldrei að vera heppinn með spurningar á lokaprófi. 

Hvernig fannst þér að vera í Grunnskóla Grindavíkur? Það var  mjög misjafnt. Í Grunnskóla 

Grindavíkur var margt frábært fólk og á ég ennþá mjög góða vini þaðan og margar mjög góðar minningar. 

Meðan ég var í skólanum var það samt oft þannig að það var ekkert alltaf allt of vel komið fram við þá sem 

voru á einhvern hátt öðruvísi. Til dæmis þá sem voru kannski mjög klárir eða með önnur áhugamál en flestum 

þótti venjulegt. Í mörgum tilvikum var það jafnvel einelti, og lenti ég t.d. í svoleiðis á miðstiginu. Það þótti 

mér blettur á annars frábærum skóla og góðri skólagöngu sem ég átti þar.  

Hvert liggur svo framtíðin? Framtíðin er  algjör lega óskr ifað blað, eins og John Lennon sagði „Life is 

what happens to you while you are busy making other plans“ sem ég ætla að leyfa mér að þýða sem lífið er 

það sem gerist fyrir þig þegar þú ert upptekinn við aðrar ráðagerðir. Ég vona samt að framtíðin liggi bara á vit 

hamingjunnar og skemmtilegra ævintýra 

Kristín Anítudóttir Mcmillan 



 

Karen Lind Óladóttir 

Hvar ertu í dag? Ég bý í Debrecen í Ungver jalandi sem 

er um það bil 200 km frá höfuðborginni Budapest. Þar er ég 

að læra læknisfræði og er á fjórða ári. 

Hvernig er að búa í Ungverjalandi? Það er  mjög fínt, 

ódýrt og gott en jafnast aldrei á við að búa á Íslandi. Ísland 

er alltaf best.  

Hvað var það sem fékk þig til að fara út að læra? Mig 

langaði að læra læknisfræði og ég þekkti strák sem var að 

læra í Ungverjalandi. Ég ákvað að skella mér í ævintýri og 

þremur mánuðum seinna var ég flutt hingað út. 

Hafði þig alltaf langað til þess að verða læknir? Já innst 

inni langaði mig það alltaf, ég meira að segja skrifaði í 

sögubókina mína í 2. bekk: „Þegar ég verð stór ætla ég að 

verða læknir og lækna hlaupabólu.“ 

Er námið erfitt? Þetta er  erfitt og mjög krefjandi en á 

sama tíma rosalega skemmtilegt og áhugavert. Það gildir bara sama um þetta nám og annað nám, ef maður 

er duglegur að læra þá reddast þetta. 

Ætlaru að sérhæfa þig í einhverju sérstöku innan læknisfræðarinnar? Ég hef áhuga á 

fæðingarlækningum og barnalækningum. Reyndar er ég alltaf að skipta um skoðun með sérhæfingu svo það 

verður bara að koma í ljós hvað ég geri.  

Ertu með einhver framtíðarplön eftir námið? Ég ætla að eignast börgn og koma mér  vel fyr ir  á 

einhverjum góðum stað þar sem mér mun líða vel. Svo langar mig mikið að opna mína eigin læknastofu. 

Hvernig fannst þér að vera í Grunnskóla Grindavíkur? Það var  mjög fínt. Góð kennsla og 

kennararnir algjörir sprellarar. Hefði ekki viljað ganga í annan skóla. 

Að lokum, saknaru Íslands? Já ég sakna Íslands. Ég kem heim á sumrin í nokkrar  vikur  og stundum 

kem ég heim í janúar. Ég er kannski á Íslandi 7-8 vikur á hverju ári og ég hef til dæmis ekki verið heima á 

Íslandi um jólin síðan 2010 þar sem ég hef alltaf verið í prófum yfir jólatímann. Núna ætla ég hins vegar að 

koma heim um jólin og ég get ekki beðið eftir að fá stemmninguna beint í æð. 

Ólöf Rún og Inga Bjarney 
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