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Undanfarin 5 ár hafa ein-
kennst af miklum vexti í 

Grindavík. Flest sveitarfélög 
gengu í gegnum erfiðleika í 
kjölfar hrunsins og eru að 
rétta úr kútnum þessi miss-
erin, samhliða batnandi at-
vinnuástandi. Grindavíkur-
bær gekk í gegnum stutt 
erfiðleikatímabil 2009-2011, 
en með samstilltu átaki starfs-
manna og kjörinna fulltrúa 
náðist góður árangur í rekstr-
inum strax árið 2012. Við af-
greiðslu fjárhagsáætlunar haustið 2010, sem 
gilti fyrir árin 2011-2014, voru sett skýr fjár-
hagsleg markmið og aðgerðir samþykktar. 
Þær ákvarðanir lögðu grunninn að þeirri frá-
bæru stöðu sem Grindavíkurbær býr nú við. 
Greiningardeild Arionbanka birti nýverið 
skýrslu sína um sveitarfélög með yfir 1.500 
íbúa. Þar kemur fram að Grindavíkurbær er 
annað af tveimur öflugustu sveitarfélögum 
landsins, sem er sama niðurstaða og þau hafa 

dregið fram allt frá árinu 
2012. Skýrslur greiningar-
deilda hinna bankanna sína 
sömu stöðu og Grindavíkur-
bær er hástökkvarinn á lista 
Vísbendingar um fyrirmynd-
ar sveitarfélagið.

Samhliða þeim aðgerðum 
sem sveitarfélagið réðst í eftir 
hrun gekk mjög vel í atvinnu-
lífinu, sérstaklega í sjávarút-
vegi og ferðaþjónustu. Störf-
um hefur fjölgað, tekjur hafa 
hækkað og arður aukist, sem 

aftur skapar auknar tekjur fyrir Grindavíkur-
bæ. Grindavík er eftirsóttur staður til að búa 
á og hingað sækir fjölskyldufólk í miklum 
mæli enda öll umgjörð fyrir börn og ung-
linga, bæði í skóla- og frístundstarfi, til fyrir-
myndar.

Breytingin milli áranna 2011 og 2015 er 
mjög áhugaverð og í raun ótrúleg. Tekjur bæj-
arins hafa aukist um rúm 50%, þrátt fyrir að 
skattar hafi verið lækkaðir. Útsvar og fast-

Skýr markmiðasetning og 
aðgerðaáætlun hefur skilað 
Grindavík í fremstu röð

Gamla myndin 
að þessu sinni er loftmynd sem tekin 

var af Grindavík í ágúst árið 1978. Á 

forsíðunni er svo loftmynd af bænum 

sem tekin var í júní í ár, 2016. Bærinn 

hefur heldur betur vaxið og dafnað 

síðan þessi mynd var tekin og Festi 

var um það bil efsta húsið í bænum. 

Árið 1978 bjuggu um 1.900 íbúar í 

Grindavík en eru nú komnir yfir 

3.100.

Þessi mynd er í eigu Grindavíkur-

bæjar og hangir uppi á vegg á bæjar-

skrifstofunum, en fleiri gamlar 

myndir má sjá á Facebook-síðu 

Minja og sögufélagsins sem og í 

Ljósmyndasafni Grindavíkur á 

myndir.grindavik.is
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eignaskattar eru með því sem lægst gerist á 
landinu. Rekstarafgangur Grindavíkurbæjar 
hefur aukist um rúm 300% á tímabilinu. Frá 

árinu 2012 hefur verið stöðugur rekstraraf-
gangur, 180-230 milljónir á ári. Fjárfestingar 
voru tæpar 1.900 milljónir á tímabilinu og 
allar fjármagnaðar með eigin fé! Engin lán-
taka, en á árunum 2008-2010 voru nýjar lán-
tökur um 1.100 milljónir. Skuldir hafa lækkað 
um 70%, eða um 1.600 milljónir, og munar 
þar mestu um uppgreiðslur lána á árinu 2011. 
Þrátt fyrir mikinn vöxt og aukin verkefni hef-
ur starfsmönnum aðeins fjölgað um 5% á 
meðan íbúum hefur fjölgað um 13%. Vert er 
að geta þess að við tókum við þjónustu við 
fatlað fólk í upphafi árs 2011. Samandregið 
þýðir þetta í raun að við erum að ná betri 
framlegð úr rekstrinum og hverjum starfs-
manni. Þetta er eftirtektarverður árangur og 
raunar afar öfundsverður.

Þessi góði árangur gefur okkur þó enga 
ástæðu til að slá slöku við. Öll merki benda til 
þess að við séum nú að sigla inn í mikið 
þensluskeið og þá er mikilvægt að stjórnvöld 
haldi að sér höndum og eyði ekki um efni 

fram í verkefni sem þola bið. Stjórnvöld eiga 
ekki að auka á þensluna, heldur bíða og hafa 
svigrúm í verkefni þegar niðursveiflan kem-
ur. Ábyrg fjármálastjórnun verður áfram 
stærsta verkefni starfsmanna og kjörinna full-
trúa og miðað við þann góða árangur sem 
náðst hefur frá 2011 er full ástæða til að ætla 
að árangur okkar verði áfram jafn góður og 
jafnvel betri. 

Grindavíkurbær hefur á að skipa fjölmörgu 
hæfileikaríku starfsfólki sem hefur unnið 
mikið og óeigingjarnt starf fyrir sveitarfélag-
ið. Það er mikilvægt að við höldum vel utan 
um þann mannauð sem við búum yfir, því 
hann er bæði dýrmætur og alls ekki sjálfgef-
inn. Ein stærsta áskorunin sem við stöndum 
frammi fyrir núna er að tryggja okkar góða 
starfsfólki góð kjör og fyrsta flokks vinnuum-
hverfi. Við erum nefnilega öll í sama liðinu. 
Að vinna fyrir skattgreiðendur og íbúa í 
Grindavík.

Róbert Ragnarsson, bæjarstjóri.

JÁRNGERÐUR
– fréttir af bæjarmálefnum

2. tbl. 2016
Ritstjóri: Siggeir F. Ævarsson 
Ljósmyndir: Kristín Gísladóttir, Rósa Baldursdóttir, Ozzo Photography, 
Siggeir F. Ævarsson o.fl. - Forsíðumynd: OZZO Photograpy
Prentun og umbrot: Litróf



4 JÁRNGERÐUR

Umhverfisverðlaun Grindavíkurbæjar voru 
afhent við hátíðlega athöfn í Gjánni mánu-
daginn 19. september. Umhverfisverðlaunin 
voru fyrst afhent árið 1991 og hafa verið af-
hent árlega síðan 2003 og má með sanni 
segja að þessi viðburður hafi fest sig ræki-
lega í sessi.

Bærinn okkar er alltaf að stækka, grænka og 
gróa og þó svo að verðlaunagarðarnir séu 
orðnir margir eru alltaf að bætast fleiri fallegir 
garðar í hópinn. Fjölmargar ábendingar bár-
ust umhverfis- og ferðamálanefnd í ár og eftir 
að hafa farið og skoðað þá alla var nefndin 
sammála um að verðlauna þrjá glæsilega 
garða sem eru vel að þessari viðurkenningu 
komnir. Þá voru einnig veitt verðlaun fyrir vel 

heppnaða endurgerð á gömlu húsi sem og 
verðlaun fyrir snyrtilegt umhverfi fyrirtækis.

Verðlaun fyrir fallegan og gróinn garð: 
Baðsvellir 13, eigendur Lína Dagbjört Frið-
riksdóttir og Sigurður G. Sigurðsson. 

Garðurinn að Baðsvöllum 13 lætur kannski 
ekki mikið yfir sér þegar maður sér hann frá 
götunni enda þéttvaxinn trjágróður meðfram 
lóðarmörkunum. En þegar maður skyggnist 
þar aðeins innfyrir sér maður strax að þarna 
er garður sem mikil vinna hefur verið lögð í og 
hugað að hverju smáatriði. Hvort sem það eru 
hellurnar og ýmsir skrautmunir á framlóð-
inni, eða allur trjágróðurinn á lóðinni sem og 
blóm og runnar, þá er allt mjög vandlega 
skipulagt og vel viðhaldið. Það er í mörg horn 

að líta í þessum garði og það er gert mjög 
vandlega.

Verðlaun fyrir fallegan og gróinn garð: 
Efstahraun 30, eigendur Ágúst Ingólfsson 
og Kristín Pálsdóttir.

Það fyrsta sem tekur á móti manni þegar 
maður gengur inn í garðinn að Efstahrauni 30 
eru glæsilegir runnar sem blómstra í mörgum 
litum, hver öðrum glæsilegri. Vandlega hlaðin 
beð úr hellum eru áberandi sem og samspil 
þeirra og gróðursins. Garðurinn ber þess 
glöggt merki að við hann hefur verið nostrað 
af mikilli natni um árabil og þar er engan veik-
an blett að finna. Baklóðin er ekki síður glæsi-
leg en þar standa tré sem gnæfa orðið yfir hús-
ið sjálft og teygja sig marga metra upp í loftið. 

Verðlaunahafar 2016 ásamt formanni Umhverfis- og ferðamálanefndar, Gunnar Baldurssyni.

Umhverfisverðlaunin 2016

Baðsvellir 13

Mar Guesthouse
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Verðlaun fyrir samspil náttúru og gróð-
urs: Skipastígur 7, eigendur Guðmundur 
Einarsson og Guðrún Halldóra Jóhann-
esdóttir.

Garðarnir við Skipastíg eru margir hverjir 
mjög glæsilegir en það sem greip augu 
nefndarinnar að Skipastíg númer 7 er hvernig 
hraunið hefur fengið að njóta sín á lóðinni. 
Þegar húsið var byggt var hrauninu raskað 
sem minnst en hluti af hrauninu sem var þar 
sem grunnur hússins er núna var fært til og 
notað við frágang lóðarinnar. Hraunbreiðan 
sem stendur næst veginum var nefnilega lög-
uð til eftir á af Guðmundi en vegagerðarmenn 
höfðu rutt hluta af hrauninu þar í burtu þegar 
gatan var lögð. Lagði Guðmundur töluverða 
vinnu á sig við að flytja hraunið til og frá og 
passaði sérstaklega uppá að mosinn á hraun-
hellunum héldi sér. Þá er pallurinn á baklóð-
inni einnig byggður í kringum hraunið þannig 
að allt í kringum húsið hefur hraunið fengið 
að vera í aðalhlutverki.

Verðlaun fyrir vel heppnaða viðgerð á 
gömlu húsi: Mar Guesthouse, Hafnargötu 
28, eigendur Vísir og Vignir Óskarsson.

Nefndin var sammála um að Mar Guest-
house væri vel að þessari viðurkenningu kom-
ið enda hefur orðið algjör umbylting á húsinu. 
Eigendur þess tóku gamalt hús þar sem engin 
starfsemi hafði verið um nokkurt skeið og 
breyttu í glæsilegt gistiheimili sem iðar nú af 
lífi allt árið um kring.

Verðlaun fyrir snyrtilegt umhverfi fyrir-
tækis: Northern Light Inn.

Northern Light Inn er auðvitað einstakt 
hótel þar sem það stendur í Illahrauni, með 
Bláa lónið sem sinn næsta nágranna. Nýlega 
var öll aðkoma að hótelinu tekin í gegn og hafa 
fjölmargir haft orð á því við nefndina hversu 
vel heppnaðar þessar framkvæmdir við lóðina 
eru. Northern Light Inn er því vel að því kom-
ið að hljóta umhverfisverðalaunin í ár fyrir 
snyrtilegt umhverfi fyrirtækis.

Efstahraun 30

Skipastígur 7

Northern Light Inn
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Alls voru 86 nemendur í Vinnuskóla Grinda-
víkur 2016 sem skiptist þannig:  8. bekkur – 
38, 9. bekkur – 18 , 10. bekkur – 15, 11. bekk-
ur og eldri – 15. Þar sem talsvert færri yngri 
nemendur sótti um var ákveðið að ráða nokk-
uð af eldri nemendum (17+) sem sóttust eftir 
að komast í vinnuskólann.

Ráðning flokksstjóra gekk vel. Eftirfarandi 
voru ráðnir:

Ásgeir Ingólfsson  8. bekkur 
Guðný Rós Sigurbjörnsdóttir 8. bekkur  
Emma Viktorsdóttir  8. bekkur  
Alexander Veigar Þórarinsson 9.-10. bekkur 
Helga Guðrún Kristinsdóttir 9.-10. Bekkur
Elísabet Ósk Gunnþórsdóttir 9.-10. bekkur
Sævar Þór Birgisson sláttuhópur
Nemanja Latinovic  sláttuhópur
Karítas Nína Viðarsdóttir yfirflokksstjóri

Flokksstjórar voru undirbúnir vel fyrir sum-
arið og hafa aldrei farið á fleiri námskeið. Má 
þar nefna skyndihjálparnámskeið, námskeið í 
vinnuvernd, forvarnarnámskeið og í fyrsta 
skipti var farið á  samskiptanámskeið. Þar 
fóru flokkstjórar yfir vinnureglur og búið til 
áminningarkerfi sem börnin þurftu að fylgja. 

Vinnuskólinn tók til hendinni

Hluti af Vinnuskólanum hjá Garðskagavita en krakk-
arnir tóku þátt í sameiginlegum vinnuskóladegi með 
nemendum í Garðinum, Sandgerði og Vogum. 
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Þetta kom mjög vel út og engin leiðindi komu 
upp. Þetta námskeið kenndi flokkstjórum 
hvernig ætti að haga samskiptum milli þeirra 
og barna.

Sláttur: Ákveðið var að bjóða út slátt á opn-
um svæðum í Grindavík og þar af leiðandi 
þurfti sláttuhópur Vinnuskólann fyrst og 
fremst að slá hjá eldri borgurum og öryrkjum. 
Það kom vel út þar sem mun auðveldara var 
að komast yfir sláttuverkin í görðunum og þau 
kláruð með prýði. Með þessu fyrirkomulagi 
var hægt að nota þennan hóp í ýmis önnur 
verkefni. Þá gátum við tekið stærri verkefni að 
okkur og leyst þau og má þar nefna að tyrfa og 
setja fallvarnarmottur á báða leikskólana og 
fleira. Einnig tókst okkur að hefta útbreiðslu 
lúpínu með slætti á völdum stöðum.

Grunnskólahópar: Sumarið yfir höfuð gekk 
mjög vel og var unnið ágætis verk. Vinnu-
tímarammanum var  breytt og teknir voru út 
föstudagar en hádegismatur styttur og því 
fengu nemendur lengri vinnuviku. Gekk það 
fyrirkomulag mjög vel. Á föstudögum gátu því 
flokkstjórar klárað ýmis verk í sameiningu 
sem nemendur gátu ekki leyst. 

Vinnuskólagarðar: Vinnuskólinn var með 
grænmetisgarð og sá vinnuskólinn um hann í 
allt sumar. Leikskólarnir fengu svo það verk-
efni að taka upp uppskeruna og eiga og var 
uppskeran mjög góð. Skemmtilegt verkefni 
sem verður gaman að sjá hvernig þróast 
áfram.

Kofabyggð: Flokkstjórar sáu um að fylgjast 
með kofabyggð að allt skyldi fara friðsamlega 
fram og leiðbeina eftir getu. Þetta kom mjög 
vel út og var vel sótt.

Ýmis verkefni sumarsins: Miklar fram-
kvæmdir áttu sér stað á leikskólanum Laut og 
Krók. Þar var verið að skipta út leikskólamöl 
sem var búin að missa eiginleika sinn sem 
viðurkennd fallvörn. Var hún fjarlægð að 
hluta og tyrft og settar niður fallvarnargras-
mottur. Mikill tími fór í þessi verkefni, mun 
meira en áætlað var og tók drjúga hluta verk-
efna í júlí og fram í ágúst. Af þeim sökum 
þurftu verkefni eins og við Hópsskóla að mæta 
afgangi að þessu sinni.

Í Hópskóla voru teknar upp allar mottur á 
körfuboltavelli og háþrýstiþvegið undan 
þeim. Mikill sandur hafði sest í völlinn sem 
þurfti að fjarlægja. Nokkuð var um nýgróður-
setningu hingað og þangað um bæinn. Kom-
inn var tími á að bera á pallaefni víðsvegar hjá 
stofnunum bæjarins og fór mikill tími í það, 
má þar nefna sparkvellina tvo sem eru við 
grunnskólana.  

Bænum var skipt upp í hverfi og voru öll 
hverfi hreinsuð, þ.e. niðurföll, arfi í gangstétt-
um og fleira. Sökum góðs veðurfars var mikið 
um arfa í beðum og réði Vinnuskólinn illa við 
það. Lokið var við gerð áhættumats fyrir 
vinnuskólann sem umsjónarmaður og sviðs-
stjóri sáu um.

Uppi eru hugmyndir að breyta fyrirkomu-
lagi Vinnuskólans næsta sumar. Fái hann 
nafnið Starfsskóli þar sem áherslu verður lögð 
á að auka fræðslu og val nemenda. Jafnframt 
þarf að endurskoða launaumhverfi nemenda 
og ýmislegt fleira. Rekstur vinnuskólans í ár 
var samkvæmt fjárhagsáætlun.

Annars gekk Vinnuskólinn í heildina mjög 
vel og ótrúlegt hvað krakkarnir komust yfir. 

Skemmtilegur Vinnuskóladagur
Fimmtudaginn 14. júlí héldu vinnuskólarnir í 
Garði, Grindavík, Sandgerði og Vogum sam-
eiginlegan Suðurnesjadag vinnuskólanna. 
Dagurinn er hugsaður sem fræðsla og 
skemmtun fyrir grunnskólahóp vinnuskól-
ans, 14 til 16 ára ungmenni, og var haldinn nú 
í þriðja sinn.

Fyrsta árið var dagurinn haldinn í Vogum, 
en hugmyndin að viðburðinum kom frá 
vinnuskólastjórnendum þar í bæ, Grindavík 
sá um viðburðinn í fyrra og í ár var komið að 
vinnuskólanum í Garðinum taka á móti hópn-
um.

Um 160 ungmenni, þar af 50 frá Grindavík 
hófu daginn á tveimur stuttum fyrirlestrum 

sem haldnir voru í félagmiðstöðinni Eldingu 
og í Miðgarði, sal Gerðaskóla. Matti Ósvald 
ræddi við ungmennin um að sigra sjálf sig og 
Dagbjört Ásbjörnsdóttir fræddi hópinn um 
ábyrga kynhegðun, en nýleg aukning á grein-
ingum ýmissa kynsjúkdóma hefur verið í 
fréttum undanfarnar vikur.

Krakkarnir ásamt flokkstjórum gengu síðan 
saman niður að Nesfiski og þaðan með sjó-
varnargarðinum út á Garðskaga. Þar beið 
verkstjóri vinnuskólans, Berglind Fanney, 
ásamt ungmennum á framhaldsskólaaldri í 
vinnuskólanum sem grilluðu pulsur ofan í 
allan hópinn. Eftir mat og afslöppun var 
krökkunum skipt í fimm hópa sem fengu 
skammtaðan tíma til að fara upp í stóra vit-
ann, busla á ströndinni, spila strandblak, 
renna sér á vatnsrennibraut og spila vikinga-
spilið Kubb. Veðrið setti aðeins strik í reikn-
inginn með hlýjum suðaustan strekkingi og 
vildi Kubb spilið fjúka um koll og ekki þótti 
spennandi að blotna í vatnsrennibrautinni. 
Hópurinn eyddi þeim mun meiri tíma á 
ströndinni en þar í lægðinni var fínt skjól í 
þessari átt og syntu þau mörg hver í sjónum. 
Var þetta frábærlega skemmtilegur dagur.

Mikill tími fór í að taka í gegn lóðirnar hjá leikskólunum Króki og Laut í sumar.
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Í ágúst var send út þjónustukönnun til allra 
foreldra/forráðamanna sem eiga börn á 
grunnskólaaldri um þjónustu UMFG er varð-
ar barna- og unglingastarf. Alls bárust 118 
svör, svarhlutfall var u.þ.b. 25% og verður því 
að taka niðurstöðu könnunarinnar með þeim 
fyrirvara. Í heildina var niðurstaðan jákvæð 
fyrir UMFG. Meðal annars var spurt um upp-
lýsingagjöf, samskipti við þjálfara, gæði æf-
inga og þjálfunar, fyrirkomulag keppnisferða, 
æfingatöflur, fréttaflutning á heimasíðu 
UMFG, hlutverk foreldraráða o.fl.

Á meðal niðurstaða má nefna að foreldrar 
telja að börnin sín séu ánægð með gæði æf-
inga sem í boði eru, eða 87%. Þá segjast um 
60% foreldra vera ánægðir með aðgengi að 
stjórnendum deildarinnar/félagsins, alls 38% 
svara hvorki né og aðeins tæp 2% segja að-
gengið slæmt.  Spurt var hvort barn þyrfti á 
sérstakri þjónustu eða stuðningi að halda á 
æfingum voru 7% barna sem þurftu slíka 
þjónustu og voru ágætlega ánæð með hana. 
Um 15% barna sem æfa íþróttir hjá UMFG 
æfa jafnframt aðrar íþróttir eins og dans, 

hestamennsku og golf. 
Þá virðast foreldrar sátt-

ir við fyrirkomulag sinnar 
deildar þegar kemur að 
keppnisferðalögum og 
mótum, 72% voru mjög 
eða frekar ánægð en tæp 
4% óánægð. Foreldrar 
virtust jafnframt almennt 
nokkuð sáttir við æfingatöfluna sem boðið 
var upp á síðasta vetur. 

Þegar spurt var hversu ánægt eða óánægt 
ertu sem foreldri með starfsemi UMFG þegar 
á heildina er litið eru 85% sem eru mjög og 
frekar ánægðir, 12% svöruðu hvorki né og 4% 
voru frekar óánægðir. Þá segja 91% að fram-
tíð UMFG sé björt.

Um 87% eru sammála því að samþætta 
betur stundatöflu skóla, íþrótta og annarra 
frístunda.

Helst bar á óánægju foreldra með samstarf 
deilda innan UMFG. Þá var beðið um 
ábendingar og hugmyndir hvernig best væri 
að efla starfsemi félagsins og bárust margar 

góðar hugmyndir fyrir aðalstjórn UMFG til 
þess að vinna með. Sneri það að samvinnu, 
bættri aðstöðu fyrir einstaka deildir, æfinga-
töflur o.fl. Sérstaklega þarf að skoða sam-
vinnu á milli deilda UMFG því 44% voru 
frekar eða mjög ánægðir með samstarfið, 
36% hvorki né, þá voru 20% frekar eða mjög 
óánægð.

Einnig var sérstaklega spurt um fyrir-
komulag æfingagjalda hjá UMFG, þ.e. að 
innheimta eitt æfingagjald pr. barn óháð 
fjölda íþróttagreina sem barnið stundar. Um 
85% finnst fyrirkomulagið mjög gott og tæp 
11% nokkuð gott, samtals gerir þetta um 96% 
sem er mjög afgerandi niðurstaða.

Mikil ánægja ríkj-
andi með fyrirkomu-
lag æfingagjalda

Niðurstöður úr þjónustukönnun á meðal foreldra 
varðandi barna- og unglingastarf UMFG:

Hluti af iðkendum í hinni sístækkandi fimleikadeild.
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Vinabær Grindavíkur í Portúgal, Ilhavo, er 
mesti þorskbær landsins. Í gegnum aldirnar 
hafa sjómenn frá Ilhavo siglt norður um höf 
til Nýfundnalands, Skotlands, Grænlands og 
Íslands til að veiða þorsk og salta. Við heim-
komuna er aflinn tekinn og unninn til sölu, 
enda eru Portúgalir stórneytendur á söltuð-
um þorski. Að meðaltali neytir hver Portúgali 
24 kílóa af þorski á ári og gestgjafar okkar 
sögðu stoltir frá því að Portúgalir ættu 1001 
saltfiskuppskrift. Portúgalir kaupa að auki 
mjög mikið af þorski frá öðrum ríkjum, m.a. 
Íslandi. 

Það er því vel við hæfi að árlega sé haldin 
stór hátíð í Ilhavo tileinkuð saltfiski. Sú 
stærsta í Portúgal, með um 250.000 gesti og 
fjölbreytta dagskrá. Í ár var Grindavíkurbæ 
boðið að taka þátt og leiða sendinefnd frá Ís-
landi á hátíðina. Hátíðin stendur yfir í fimm 
daga, og var föstudagurinn 19. ágúst tileink-
aður Íslandi og Grindavík sérstaklega. Þátt-
taka Íslands í hátíðinni er liður í markaðsverk-
efninu ,,Saltaðar þorskafurðir í Suður Evrópu“ 
sem Íslandsstofa hefur umsjón með, en auk 
þess var landið kynnt almennt, sem áfanga-
staður ferðamanna, matarmenning, nýsköp-
un og tónlist.

Fulltrúar Grindavíkurbæjar á hátíðinni 
voru Róbert Ragnarsson bæjarstjóri, Kristín 
María Birgisdóttir forseti bæjarstjórnar, 
Hjálmar Hallgrímsson formaður bæjarráðs 
og Sigurður Arnar Kristmundsson hafnar-
stjóri. Auk þess var Ólafur Jón Arnbjörnsson 
skólastjóri Fisktækniskólans með í för. Á 
aðal sýningarsvæði hátíðarinnar voru til sýnis 
myndbönd og veggspjöld með upplýsingum 

um Grindavík, Fisktækniskólann og nátt-
úruperlur Reykjanes Geopark sem Siggeir F. 
Ævarsson upplýsingafulltrúi Grindavíkur-
bæjar tók saman ásamt Eggerti Sólberg Jóns-
syni, verkefnastjóra Reykjanes Geopark.

Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra, sótti hátíðina ásamt Þórði 
Ægi Óskarssyni, sendiherra Íslands gagnvart 
Portúgal. Meðal viðburða var vinnufundur 
um viðskiptatengsl og samstarf. Fundurinn 
var haldinn um borð í fiskiskipinu Santo 
Andre sem er hluti af mjög metnaðarfullu 

safni í Ilhavo. Auk Ragnheiðar fluttu Róbert 
og sjávarútvegsráðherra Portúgal mjög 
áhugaverð erindi um hvernig vinabæirnir og 
í raun þjóðirnar báðar gætu miðlað af þekk-
ingu, reynslu og styrkleikum sínum til góða 
fyrir hvor aðra. Róbert sagði frá Auðlinda-
stefnu Grindavíkur, Auðlindagarðinum og 
ýmsu þróunarstarfi sem á sér stað á Reykjanesi 
í tengslum við jarðvarma, matvælafram-
leiðslu, snyrtivörur og heilsuvörur. Eftir er-
indin var orðið laust og þá tóku m.a. til máls 
Ólafur Jón Arnbjörnsson skólameistari Fisk-
tækniskólans og Níels Guðmundsson frá 
Iceland Seafood International, borinn og 
barnfæddur Grindvíkingur, sonur hjónanna 
Guðmundar Finnssonar og Höllu Ágústs-
dóttur frá Hraunteigi. Boðið var upp á gos-
drykkinn Öldu sem unnin er úr Collageni og 
er afurð Codlands. Eins var boðið upp á harð-
fisk frá Stjörnufiski. 

Í umræðum  voru reifaðar ýmsar hug-
myndir um frekari samvinnu við Ísland og 
Grindavík á sviði matvælaframleiðslu og 
ferðaþjónustu, nemendaskipta og nýsköpun-
ar. Einnig voru kynnt fyrir hafnarstjóra ný-
stárleg öldu- og straummælingadufl. Á næstu 
mánuðum munu fulltrúar Grindavíkurbæjar 
og Ilhavo vinna úr þeim hugmyndum sem 
þar komu fram. 

Á heimasíðu Íslandsstofu var einnig fjallað 
um hátíðina og fengum við nokkrar myndir 
að láni þar.

Saltfiskhátíð í Ilhavo 
– Festival do Bacalhau 2016
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Dagana 18. júlí til og með 21. júlí var starf-
ræktur Vinnuskóli Codland í samstarfi við 
Grindavíkurbæ. Markmið skólans að þessu 
sinni var að kynna ungmennum Grindavík-
ur, fæddum 2001 og 2002, starfsemi á 
Reykjanessvæðinu tengda sjávarútvegi. 
Farið var með hópinn í heimsókn til fyrir-
tækja í kringum Grindavík og starfsemi 
þeirra kynnt. 

Við upphaf námskeiðisins var nemendum 
skipt niður í hópa sem unnu saman að hópefl-
is æfingum fyrstu daga vinnuskólans. Á 
lokadegi skólans áttu hóparnir að nýta sér það 
sem þeir höfðu lært auk staðarþekkingar 
sinnar til að finna upp og búa til vöru úr 
sjávar tengdu hráefni sem þau teldu að gæti 
selst í búðum. Hópurinn sem stóð sig best 
fékk síðan verðlaun. 

18. júlí
Fyrsti dagur fór rólega á stað þar sem nem-
endur fengu að kynnast starfsemi Codlands 
og hvað Codland stæði fyrir. Einnig var farið 
yfir helstu hluti sjávarútvegsins og vikan 
kynnt. 

Síðan var haldið út á Reykjanes í fyrstu 
fyrir tækjaheimsóknina þar sem Haustak var 

skoðað. Nemendur fengu ítarlega kynningu á 
starfsemi Haustaks og voru þau mis hrifin af 
lyktinni sem skapast við þurrkun á sjávar-
afurðum. Á bakaleiðinni var komið við hjá 
Reykjanesvita og Gunnuhver skoðaður.

19. júlí
Byrjunin á hverjum degi fór í hópeflisleiki t.d. 
spurningakeppni um Kvikuna, hæfni í að 

raða upp M&M með röri, kastkeppni með 
rangri hendi og fleira. 

Á þessum degi var haldið í ferð í Þekk-
ingarsetrið í Sandgerði þar sem nemendur 
fengu að kynnast og fengu ítarlega fræðslu 
um starfsemina þar ásamt því sjá og fá að 
snerta ýmsar sjávarlífverur. Ferðin gekk í alla 
staði vel og mjög áhugavert að skoða Þekk-
ingarsetrið.

  Codland 
    vinnuskólinn 
 kryddar sumarið
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20. júlí
Farið var í fyrirtækjaheimsóknir sem voru 
innan seilingar í Grindavík. Byrjað var að fara 
á skrifstofur Þorbjarnar og þar fékk hópurinn 
að kynnast grunnstarfsemi félagsins og 
hvernig varan fer frá því að vera veidd, yfir í 
pakkningar, hvert hún er flutt og hvernig 
markaðurinn er. 

Síðan var haldið í Veiðarfæraþjónustuna 
þar sem farið var yfir hvernig veiðafæri verða 
til, að hverju þarf að huga og hvernig starf-
seminni þar er háttað.

Að lokum var farið í Íslandsbleikju þar sem 
nemendur fengu að kynnast starfsemi félags-
ins, sjá framleiðslulínu og hvernig fiskur fer 
fyrst inn í framleiðslubandið og endar í 
pakkningum sem eru tilbúnar í sendingar, 
t.d. til þeirra stærsta markaðssvæðis sem er í 
Belgíu.

Margar skemmtilegar spurningar vöknuðu 
og var mjög áhugavert að skoða starfsemi 
þessara fyrirtækja. Kom það sér einnig vel 
fyrir nemendur þar sem næst var verkefnið 
sem þau áttu að leysa kynnt. Nemendur áttu 
að finna upp vöru með sjávartengdu hráefni. 
Síðan búa þessa vöru til, útlista hvað var í 
henni og á hvaða markað þau ætluð að sækja 
með hana. Einnig þurftu þau að búa til kynn-
ingu og kynna vöruna fyrir öðrum nemend-
um og leiðbeinendum skólans. 

21. júlí
Dagurinn hófst á ferð í ferskfiskvinnslu Þor-

bjarnar. Þar var farið yfir þá vinnslu sem 
tengist ferskum fiski og sá hópurinn hvernig 
hann var unnin í pakkningar sem voru til-
búnar til að senda með flugi um hádegi. 

Að þessari heimsókn lokinni fengu nem-
endur tækifæri til að klára verkefnið sitt og 
undirbúa kynningu. Sigurvegarinn í þessu 
verkefni var hópur sem kom fram með hug-

mynd um orkudrykk sem heitir „Ocean 
Energy”

Að lokum skelltum hópurinn sem saman í 
pizzaveislu hjá Papas.

Í heildina var þetta gríðarlega skemmtilega 
vika sem heppnaðist mjög vel með skemmti-
legum nemendum þar sem áhuginn óx með 
hverjum deginum.
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Dagskrá eldri borgara – Haust 2016 
Ýmis námskeið verða í boði og þau auglýst nánar á 

www.grindavik.is. 
Alla virka daga eruð þið velkomin að koma í kaffi, spjalla,  

lesa blöðin, hittast og einnig er aðgangur að tölvum og fleira

Mánudagur

06:00–12:00
Ganga – Hópið

9:00–11:30  
 Útskurður 

Gamla 
slökkvistöðin

9:30–10:15
Leikfimi 

frá 26. sept. 
Íþrótta- 

miðstöðinni

10:00–16:00
Billjardstofan 

í útistofu 
við Skólabraut

Þriðjudagur

06:0–12.00  
Ganga – Hópið

10:00–16:00
Billjardstofan 

í útistofu
við Skólabraut

14:00–15:00
Boccia 
Íþrótta- 

miðstöðinni

Miðvikudagur

06:00–12:00  
Ganga – Hópið

10:00–16:00
Billjardstofan 

í útistofu 
við Skólabraut

10:00–11:00
Labbað frá  

Verslunarmið-
stöðinni og rölt 

um bæinn
hver á sínum 

hraða 
Ef færð er slæm 

mætum við í 
Hópið

Byrjar 21. sept.

Fimmtudagur

06:00–12:00  
Ganga – Hópið

10:00–16:00
Billjardstofan 

í útistofu 
við Skólabraut

13.30–16.00  
Spil

Safnaðarheimili

 

Föstudagur

06:00–12:00  
Ganga – Hópið

10:00–16:00
Billjardstofan 

í útistofu
við Skólabraut

12:40–13:40 
Boccia 

Íþróttamið-
stöðinni
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Dagskrá Miðgarðs – Haust 2016 
Postulín, keramik og handavinna byrja 12. september. 

Séra Elínborg kemur til okkar í leikfimi í Miðgarði annan hvern 
miðvikudag í spjall

Mánudagur

10.00–10.40
Boccia

13:00–15:30 
Almenn handa-
vinna, kortagerð

Þriðjudagur

10:00–10:40
Lestur

13:00–15:30 
Postulínskennsla, 
keramik, handa-
vinna, kortagerð

Miðvikudagur

10:00–10:40
Stólaleikfimi  

14:00–15:00
Bingó/Bíó 

kl. 13–14:30 
(til skiptis)

Fimmtudagur

10:00–10:40
Lestur

13:00–15:00
Almenn handa-
vinna, kortagerð 

Föstudagur

10:00–10:40
Stólaleikfimi  
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Árið 2011 hófu sveitarfélögin á Suðurnesjum 
ásamt fleiri hagsmunaaðilum vinnu við stofn-
un jarðvangs eða geoparks á Suðurnesjum. 
Markmiðið skyldi vera að sækja um aðild að 
alþjóðasamtökum geoparka sem vinna náið 
með UNESCO, Menningarmálastofnun Sam-
einuðu þjóðanna. Aðild fékkst haustið 2015. 
Með stofnun Reykjanes Geopark var stórt 
skref stigið í málefnum ferðaþjónustunnar á 
Reykjanesi en samstaða um stefnu og þróun 
greinarinnar á Reykjanesi hefur aldrei verið 
meiri. 

Reykjanes fékk viðurkenninguna fyrst og 
fremst vegna þess að á Reykjanesi má sjá 
flekaskil Norður Ameríkuflekans og Evra-
síuflekans koma á land. Sýnileiki fleka skil-
anna og afleiðingar þeirra eru augljósar um 
allan Reykjanesskagann og raunar þvert í 
gegnum landið. Til lengri tíma standa vonir 
til þess að stækka geoparkinn þannig að hann 
nái yfir stærra landsvæði en sveitarfélögin 
fimm sem að honum standa í dag. Jarðfræð-

ingar, ekki síst Ari Trausti Guðmundsson, 
hafa t.d. lengi talað um jarðminjagarð á 
Reykja nesi sem næði í það minnsta frá 
Reykjanesi og til Þingvalla. 

Nýjasta stóra áætlun UNESCO 
Áætlunin um geoparka er nú, frá árinu 2015, 
ein af þremur stóru áætlunum UNESCO 
ásamt Heimsminjaskránni og Biosphere áætl-
uninni. Aðeins fjögur svæði á Íslandi eru á 
þessum listum UNESCO yfir einstök svæði á 
heimsvísu, þ.e. Þingvellir, Surtsey, Katla 
Geopark og Reykjanes Geopark. Erfitt er að 
meta til fjár þau verðmæti sem felast í því að 
geta flaggað fána UNESCO í Grindavík eða 
merkt áhugaverða staði með þessu eftirsótta 
merki.

Með þessari alþjóðlegu viðurkenningu fel-
ast líka tækifæri fyrir ýmsa aðila sem geta sagt 
vöru sína vera af einstöku svæði sem er á lista 
hjá UNESCO, hvort heldur sem varan er 
gisting, veitingar, ferðir eða handverk. Þá geta 

skólar nýtt sér vottunina til þess að komast í 
tengsl við aðrar menntastofnanir í UNESCO 
geopörkum, en þeir eru 120 í heiminum í dag, 
svo einhver dæmi séu nefnd.

Skipulagið tilbúið
Reykjanes Geopark fjármagnar rannsóknir á 
ferðamannastöðum á svæðinu, m.a. talningu 
gesta. Í sumar voru settir upp teljarar á vegum 
Stjórnstöðvar ferðamála við Reykjanesvita og 
Garðskagavita. Um 65 þúsund manns heim-
sóttu vitana tvo í ágúst síðastliðnum. Í byrjun 
október verður teljurum fjölgað úr tveimur í 
sjö sem ættu að gefa góða mynd af ferðahegð-
un gesta á Reykjanesi. 

Talningarnar nýtast við uppbyggingu án-
ingarstaða en framundan er mikil upp-
bygging innviða í Reykjanes Geopark enda er 
það ein af skyldum UNESCO geoparka að 
gera áhugaverðar minjar aðgengilegar og þá 
staði sem tengjast sögu okkar og menningu. 
Sú uppbygging hér á svæðinu mun þó taka 

Grindvíkingar búa í Reykjanes UNESCO Global Geopark 

Ör fjölgun ferðamanna 
er áskorun
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tíma og verður unnin í samráði við land-
eigendur, hinar ýmsu stofnanir, sveitarfélög, 
fyrirtæki o.fl. sem þurfa að koma að málum. 

Undanfarin þrjú ár hefur tíminn verið 
nýttur vel til að vinna að skipulagi, hönnun og 
fjármögnun þeirra verkefna sem ráðist verð-
ur í á næstu árum. Engar slíkar áætlanir voru 
til staðar árið 2011 þegar sveitarfélögin undir-
rituðu viljayfirlýsingu um stofnun Reykjanes 
Geopark. Rétt er þó að hafa í huga að til 
landsins komu tæplega 500.000 ferðamenn 
árið 2010 en þeir gætu orðið um 2.000.000 í 
ár. 

Ferðamannavegur tengir saman  
þéttbýliskjarna
Aðstandendur Reykjanes Geopark hafa sam-
mælst um að leggja í fyrstu áherslu á að tengja 
saman þéttbýliskjarnana á norðanverðum 
Reykjanessakaga við Grindavík og Bláa Lónið 
með „ferðamannavegi“. Um er að ræða veg 
sem liggur um stórfenglegt umhverfi sem við 
eigum til að gleyma að njóta þegar við brun-
um milli A og B. 

Á umræddri leið eru nokkrir áningarstaðir 
sem opna aðgengi að náttúru- og menningar-
verðmætum. Helstu framkvæmdir næstu ára 
á vegum Reykjanes Geopark verða við Brim-
ketil, Gunnhver, Reykjanesvita og Brú milli 
heimsálfa. Allsstaðar verður útlit, bætt að-
koma og aukið öryggi haft í fyrirrúmi. 

Samstaða um tímabærar fram-
kvæmdir
Reykjanes Geopark hefur tekið að sér hönnun 

og framkvæmdir við fjölfarna ferðamanna-
staði á Reykjanesi. Reykjanestáin, þar sem 
flekaskilin koma á land, hefur verið í forgangi. 
Samhliða hefur verið unnið að endurbótum 
og merkinum á nokkrum fáfarnari stöðum, 
með það að markmiði að létta álaginu af þeim 
fjölfarnari. 

Sveitarfélögin hafa lagt fé í framkvæmda-
sjóð sem hefur verið nýtt sem mótframlag í 
Framkvæmdasjóð ferðamannastaða og aðra 
samkeppnissjóði með góðum árangri. Á 
þessu ári hefur Reykjanes Geopark tæpar 50 
milljónir króna til framkvæmda, sem er mun 
meira fjármagn en svæðið hefur áður haft í 
slík verkefni. Það þó hvergi nærri nóg og ljóst 
að betur má ef duga skal næstu árin. 

Miklar framkvæmdir framundan
Við Brimketil verða settir upp útsýnispallar 
auk þess sem útbúið verður bílastæði til þess 
að taka á móti þeim ört stækkandi hópi gesta 
sem vill upplifa nándina við brimið á sem ör-
uggastan hátt. Pallarnir verða svargráir og 
eiga að falla vel að umhverfinu. 

Gunnuhver er eitt af þeim svæðum sem 
nauðsynlegt er að skipuleggja með tilliti til 
aukins öryggis. Þá hafa gestir ítrekað gengið 
og keyrt út fyrir merkta göngustíga þannig að 
á sér á hverasvæðinu. Unnið er að forhönnun 
svæðisins upplifunaraðstöðuna í huga, s.s. 
palla og göngustíga. Þá verða bílastæðin 
stækkuð og aðkoma að svæðinu endur-
skoðuð. 

Svæðið umhverfis Reykjanesvita mun taka 
hvað mestum breytingum á næstu árum. Í 

mörg ár hefur verið kallað eftir aukinni þjón-
ustu þar og bættum aðbúnaði gesta. Í vetur 
mun, á vegum einkaaðila, rísa þjónustumið-
stöð við Reykjanesvita. Miðstöðin kemur til 
með að standa fyrir neðan vitann, nokkuð frá 
sjónum. Bílastæðið sem er á klettabrúninni í 
dag verður einnig fært nær vitanum. 

Að lokum er stefnt að því að stækka bíla-
stæðið við Brú milli heimsálfa en nýlega voru 
öll fræðsluskilti þar endurnýjuð. Einnig verða 
útbúnir smærri áningarstaðir sem létta 
álaginu af þeim stærri. Einn slíkur er við 
Stampa gígaröðina en þar var sett upp 
fræðsluskilti, borð og bekkir í sumar. 

Umræddar framkvæmdir eru fjármagnað-
ar með styrk úr Framkvæmdasjóði ferða-
mannastaða, og 20 milljóna króna framlagi 
frá HS Orku og Bláa Lóninu sem greiðist á 
þremur árum. Auk þess leggur framkvæmda-
sjóður Reykjanes Geopark til mótframlag en 
í hann greiða allir aðilar að geoparkinum. 

Aukið aðgengi að útivist og fræðslu
Framkvæmdirnar sem hér eru nefndar verða 
vonandi til þess að styrkja ferðaþjónustuna á 
Reykjanesi. Þær eru þó ekki síður hugsaðar 
fyrir íbúa á svæðinu, þ.e. að auðvelda íbúum 
aðgengi að útivist og fræðslu. Íbúar á Suður-
nesjum eru nefnilega í þeirri merkilegu stöðu 
að búa á svæði sem Menningarmálastofnun 
Sameinuðu þjóðanna metur einstakt á heims-
vísu. Við búum öll í Reykjanes UNESCO 
Global Geopark. 

Eggert Sólberg Jónsson, verkefnastjóri 
Reykjanes UNESCO Global Geopark.
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Í Grindavík er hagsætt að byggja en kostnaður vegna nýbygginga er í algjöru lágmarki hjá 
sveitarfélaginu. Þeir sem vilja byggja í Grindavík þurfa einungis að inna af hendi lágt lóðaút-
hlutunargjald og greiða síðan gatnagerða- og tengigjöld. Gott framboð er af lóðum af ýmsum 
toga þessa dagana í Grindavík, hvort sem menn hafa áhuga á að byggja einbýli, parhús, raðhús 
eða fjölbýli. Einnig eru lausar lóðir sem skipulagðar hafa verið fyrir verslun- og þjónustu og þá 
eru lausir byggingareitir í hestahúsahverfinu.

Grindavíkurbær vill vekja sérstaka athygli á að tilbúnar eru, og lausar til úthlutunar strax, þrjár 
lóðir fyrir 2-3 hæða fjölbýlishús. Sennilega er vandfundinn sá staður á Íslandi í dag þar sem 
hagstæðara er að reisa fjölbýlishús en í Grindavík.

LAUSAR LÓÐIR
Einbýlishúsalóðir:

Efrahóp 1 1 laus
Efrahóp 2 1 laus
Efrahóp 3 1 laus
Efrahóp 4 1 laus
Efrahóp 5 1 laus
Efrahóp 6 1 laus
Efrahóp 7 1 laus
Efrahóp 9 1 laus
Efrahóp 11 1 laus
Efrahóp 12 1 laus
Efrahóp 13 1 laus
Efrahóp 16 1 laus
Efrahóp 17 2 laus
Efrahóp 19 2 laus
Efrahóp 20 1 laus
Efrahóp 22 1 laus
Efrahóp 23 2 laus
Efrahóp 24 1 laus
Efrahóp 25 2 laus
Efrahóp 26 1 laus
Efrahóp 27 2 laus
Efrahóp 28 1 laus
Austurhóp 13 1 Úthlutuð
Austurhóp 15 1 Úthlutuð

Parhúsalóðir:
Engar

  
Raðhúsalóðir:

Norðurhóp 1-3-5 1 Úthlutuð
Norðurhóp 7-9-11 1 Úthlutuð
Norðurhóp 44-46-48 1 úthlutuð
Norðurhóp 50-52-54 1 Úthlutuð
Miðhóp 10-12-14-16 1 Úthlutuð
Miðhóp 2-4-6-8 1 laus

Fjölbýlishúsalóðir:
Norðurhóp 62 2-3 laus
Norðurhóp 64 2-3 laus
Norðurhóp 66 2-3 laus

Atvinnuhúsnæðislóðir:
Staðarsund 1 1 Úthlutuð
Staðarsund 3 1 laus
Hólmasund 1 1 laus
Hólmasund 2 1 laus
Hólmasund 4 1 laus
Hólmasund 6 1 laus
Hólmasund 8 1 Úthlutuð

Verslunar- og þjónustulóðir:
Víkurbraut 66 2 laus
Víkurbraut 68 2 laus
Víkurbraut 70 2 laus
Víkurbraut 72 2 laus

Hesthúsalóðir:   
Hópsheiði 11 1 laus
Hópsheiði 13 1 laus
Hópsheiði 15 1 laus
Hópsheiði 17 1 laus
Hópsheiði 19 1 laus
Hópsheiði 20 1 laus
Hópsheiði 21 1 laus
Hópsheiði 22 1 laus
Hópsheiði 23 1 laus
Hópsheiði 24 1 laus
Hópsheiði 25 1 laus
Hópsheiði 26 1 laus
Hópsheiði 28 1 laus
Hópsheiði 30 1 laus
Hópsheiði 32 1 laus

Fjölþætt framboð 
byggingar lóða í Grindavík



18 JÁRNGERÐUR

Ár hvert er lögð fyrir könnum hjá nemendum 
í  8. - 10. bekk grunnskólans þar sem lagðar 
eru fyrir spurningar um hagi og líðan nem-
endanna. Annað hvert ár er lögð fyrir sam-
bærileg könnun hjá nemendum í 5.–7. bekk 
og verður hún lögð fyrir á næsta ári.  Helstu 
niðurstöður fyrir 8.–10. bekk verða birtar í 
þessari grein.

Rannsóknin er framkvæmd af Rannsókn-
um og Greiningu ehf.  Í febrúarmánuði sl. var  
könnunin lögð fyrir nemendur í 8. – 10. bekk 
og bárust niðurstöður í vor.  Könnunin var 
umfangsmeiri en áður. Spurt var um neyslu 
ungmenna á tóbaki, áfengi og ólöglegum 
vímuefnum og þær niðurstöður bornar 
saman við neyslu ungmenna sem búa utan 
bæjarfélagsins.  Einnig var spurt út í líðan í 
skólanum. Rannsóknin hefur verið kynnt fyr-
ir Forvarnarteymi Grindavíkurbæjar, frí-
stunda- og menningarnefnd, skólastjórnend-
um og á foreldrafundi 10. bekkjar. Jafnframt 
verður hún kynnt í Heilsu- og forvarnarviku 
í haust.

Mælitæki rannsóknarinnar eru ítarlegir 
spurningalistar, annars vegar fyrir nemendur 
8. bekkjar og hins vegar nemendur 9. og 10.  
bekkjar, sem hafa verið þróaðir ár frá ári, fyrst 
af starfsfólki Rannsóknastofnunar uppeldis- 
og menntamála en á síðari árum af Rann-
sóknum & greiningu. Spurningarnar eru 
mótaðar af fagfólki í félagsvísindum þar sem 
farið er eftir ströngum kröfum um að þær geti 
af sér öruggar niðurstöður og að áreiðanleiki 
og réttmæti sé ávallt í fyrirrúmi.

Samtals fengust gild svör frá 3478 nemend-
um í 8. bekk, 3507 nemendum í 9. bekk og 

3572 í 10. bekk (bekkur ótilgreindur: 130 
einstaklingar). Heildarsvarhlutfall á landsvísu 
var 86%.

Í Grindavík fengust gild svör frá 45 nem-
endum í 8. bekk, 40 nemendum í 9. bekk og 
44 nemendum í 10. bekk, en heildarsvarhlut-
fall í Grindavík var 98,5%.  Vakin er athygli á 
því þegar talað er um bekkina þá er það eins 
og þeir voru í vor.  

Vímuefnaneysla:
Daglegar reykingar:
Hlutfall nemenda sem reyktu daglega síðast-
liðið vor var 5% hjá nemendum í 10. bekk, 0% 
hjá nemendum í 8. og 9. bekk sem er til fyrir-
myndar. Hins vegar er fikt í gangi hjá 10. 
bekk.

Rafsígarettur:
Notkun rafsígaretta er hins vegar verulegt 
áhyggjuefni í Grindavík. Um 40% nemenda 
bæði í 9. og 10. bekk hafa prófað rafsígarettur 
eða virðast nota þær að staðaldri sem eru í 
raun sláandi tölur, til samanburðar hafa um 
26% prófað í 10. bekk á landsvísu og 19% í 9. 
bekk.

Munn- og neftóbaksnotkun:
Hlutfall nemenda í 9. og 10. bekk sem höfðu 
notað munntóbak 20 sinnum eða oftar um 
ævina mældist 0% hjá nemendum í 9. bekk og 
5% hjá nemendum í 10. bekk.  Til saman-
burðar mælist þessi notkun 3% á jafnöldrum 
þeirra á landsvísu í 10. bekk.  Í 8. bekk mæld-
ist 0% í Grindavík líkt og á landsvísu.

Töluvert átak hefur verið undanfarin miss-

eri í þá veru að stöðva tóbaksnotkun á íþrótta-
svæðum Grindavíkur. Árangurinn er í rétta 
átt. Hins vegar má ekki sofna á verðinum, 
sérstaklega þarf íþróttahreyfingin að halda 
vöku sinni.

Áfengisneysla:
Hlutfall þeirra nemenda í 8. bekk sem segja 
að þau hafi orðið drukkin einu sinni eða oftar 
um ævina mældist 13% í vor. Hlutfallið lands-
vísu er 16%. Þessi árgangur er því sannarlega 
á réttri leið. Hins vegar hefur áfengisneysla 
aukist í 9. og 10. bekk. Hlutfallið í 9. bekk 
mældist 42% sem er 16% hærra  en landsmeð-
altal. Hlutfallið í 10. bekk var 46% í Grindavík 
borið saman við 34% á landsvísu. 

Þegar bornar eru saman tölur frá árunum 
1997 til 2015 yfir hlutfall nemenda í 10. bekk 
sem segjast hafa orðið drukknir einu sinni 
eða oftar um ævina sést að hlutfallið hefur 
nánast lækkað jafnt og þétt. Mesta mæling var 
árið 1998 en þá höfðu 79% nemenda neytt 
áfengis á landsvísu. 

Ölvunartíðni nemenda í 8., 9. og 10. bekk í 
Grindavík mælist hins vegar lítil þegar spurt 
er um hvort nemendur hafi orðið ölvaðir sl. 
30 daga fyrir könnun, eða 5% í 10. bekk, 3% í 
9. bekk og 8% í 8. bekk sem er svipað og 
landsmeðaltal.

Neysla annarra vímuefna:
Hlutfall nemenda í 10. bekk sem hafa notað 
hass einu sinni eða oftar mælist 3% á móti 
11% fyrir tveimur ár er mikil og jákvæð lækk-
un. Landsmeðaltal er 3%. Í 8. og 9. bekk var 
niðurstaðan 0%.

Notkun rafretta 
er verulegt áhyggjuefni

Könnun um hagi og líðan unglinga í Grindavík 2016:
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Hlutfall nemenda í 8., 9. og 10. bekk sem 
segjast hafa notað marijúana einu sinni eða 
oftar um ævina mælist ekkert hjá 8. og 9. bekk 
og 3% hjá 10. bekk. 

Neysla á öðrum ólöglegum vímuefnum 
eins og amfetamín, sniffi, lími, sveppi o.fl. 
mælist óverulegt nema að eitthvað fikt var í 
gangi í 10. bekk hjá 2-3 nemendum, að því er 
virðist. 

Félagslegir þættir
Samvera foreldra og unglinga
Þegar spurt var um samveru foreldra og ung-
linga utan skólatíma á virkum dögum og um 
helgar koma skera grindvísk ungmenni sig 
ekki mikið úr frá jafnöldrum sínum á lands-
vísu. Helst má nefna að stelpur í 9. bekk virð-
ast mun nánari foreldrum sínum en 
jafnaldrarnir. Alls 65% grindvískra stúlkna í 
9. bekk segjast oft eða nær alltaf vera með for-
eldrum sínum utan skólatíma á virkum dög-
um sem er 9% umfram landsmeðaltal (sjá 
töflu). Hins vegar eru stúlkur og drengir í 8. 
bekk í Grindavík minna fyrir samveru með 
foreldrum sínum að jafnaldrar á landsvísu. Þá 
er áberandi að grindvískir foreldrar virðast 
fylgjast mun betur með unglingsstúlkum sín-
um en drengjum, í 9. og 10. bekk. 

Rétt er að benda á að rannsóknir sýna að 
samverustundir fjölskyldunnar eru besta 
forvörnin.  Samvera skapar góð tengsl er eitt 
af slagorðum Samanhópsins sem á rætur sín-
ar í niðurstöður rannsókna sem sýna að börn 
og unglingar sem verja tíma með foreldrum 
sínum eru síður líklegir til að sýna ýmis konar 
áhættuhegðun. Fjölskyldan getur fengist við 
ýmislegt saman sem þarf ekki að kosta mikið 

eða jafnvel ekki neitt. Lengi býr að fyrstu gerð 
og því er ákjósanlegt fyrir foreldra að hvetja 
til samverustunda fjölskyldunnar þegar börn 
eru ung og halda þeim inn í unglingsárin eins 
og kostur er. Viðfangsefnin þurfa jafnframt 
ekki að vera flókin.

Þátttaka barna og unglinga í hvers kyns frí-
stundastarfi er gróin í menningu okkar Ís-
lendinga. Frístundastarf er öflug forvörn ef 
starfið er skipulagt og ábyrgir leiðbeinendur 
leiða starfið. Í Grindavík er fjölbreytt frí-
stundaframboð sem hægt er að kynna sér á 
heimasíðu Grindavíkurbæjar og í Frístunda-
bæklingnum sem borinn var nýlega út í öll 
hús.

Útivistartími:
Grindvísk ungmenni telja að þau virði útivist-
artíma ágætlega og eru á pari við landsmeðal-
tal. En þegar spurt er hvort þau hafa verið úti 
eftir klukkan tíu á kvöldi kemur í ljóst að 
drengir í 8. og 9. bekk og stúlkur í 10. bekk 
eru þar langt fyrir ofan landsmeðaltal.  Sér-
staklega eru tölurnar sláandi þegar kemur að 
9. bekk. 

Valfrelsi og áhrif á framgang lífsins:
Spurt var: Hve mikið valfrelsi þú býrð við og 
að hve miklu leyti þú telur þig hafa áhrif á 
framgang lífsins (sjá töflu). Nemendur í 8. og 
9. bekk í Grindavík telja sig búa við meira val-
frelsi en jafnaldrar þeirra á landsvísu en 10. 
bekkur minna.

Mikilvæg náms:
Þegar spurt var um mikilvægi náms eru 
grindvísk ungmenna á pari við landsmeðal-

tal, með einni undantekningu. Strákar sem 
voru í 10. bekk síðasta vetur skáru sig úr töldu 
námið tilgangslausari en jafnaldrar þeirra.

Jákvæðu fréttirnar eru þær að nemendur á 
unglingastigi, sérstaklega í 9. og 10. bekk, líð-
ur betur í skólanum en jafnaldrar þeirra. Alls 
segja 5% grindvískra nemenda (bæði strákar 
og stelpur) í 9. og 10. bekk að að eigi oft eða 
nær alltaf við sum sig að líða illa í skólanum 
borið saman við 8% landsmeðaltal hjá strák-
um en 13% hjá stelpunum.

Ýmislegt:
Það kemur nokkuð á óvart að grindvísk ung-
menni vinna síður með skólanum en jafn-
aldrar þeirra á landsvísu. Ungmenni í Grinda-
vík eru ekki kvíðnari en önnur ungmenni 
nema síður sé. Stelpum í Grindavík í 9. og 10. 
bekk virðist líða talsvert betur en jafnöldrum 
sínum á landsvísu og munar þar reyndar ansi 
miklu (sjá töflu). Þegar hins vegar er spurt um 
framtíðina o.fl. snýst þetta við. 

Grindvísk ungmenni eru sem fyrr öflugir 
þátttakendur í skipulögðu íþrótta- og tóm-
stundastarfi.  Þau virðast æfa meira en jafn-
aldrar þeirra og sérstaklega eru nemendur í 8. 
bekk duglegir að taka þátt í skipulögðu tóm-
stundastarfi (sjá töflu).

Spurt var um snjallsímanotkun og þar 
skipa grindvísk ungmenna sér á bekk með 
þeim duglegri á landsvísu að nota snjallsím-
ana síma til að skoða samskiptamiðla á 
netinu.

Þá var spurt um ýmislegt fleira en ekki 
hægt að koma því öllu fyrir í stuttri grein sem 
þessari.
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Nýtt skólaár er nú gengið í garð, nemendur, 
foreldrar og starfsmenn feta sig inn í skólaár-
ið, hver með sínar væntingar. Allir setjast nið-
ur og setja sér markmið, markmiðin eru mis-
munandi því öll erum við ólík. 
Samstarfsverkefni okkar eru mörg og við 
hjálpumst að við að skapa gott og árangurs-
ríkt lærdómssamfélag. 

Hafragrautur og nestisstefna
Í samstarfi við Foreldrafélagið verður áfram 
boðið upp á hafragraut alla morgna fyrir 
nemendur. Þær Sigurbjörg Guðmundsdóttir 
(Didda), Katrín Þorsteinsdóttir og Þórunn 
Jóhannsdóttir sjá um eldamennskuna og bera 
grautinn fram frá kl. 7:30 – 8:00. Foreldrafé-
lagið styrkir verkefnið með því að greiða hrá-
efnið í grautinn. Við hvetjum foreldra til að 
nýta sér þessa góðu þjónustu. Það er mikil-
vægt að nemendur borði staðgóðan og hollan 
morgunverð á hverjum morgni. 

Kallað hefur verið eftir samræmdri stefnu í 
tengslum við nestismál nemenda. Stjórnend-
ur fengu í vor til liðs við sig næringarfræðing 
og í framhaldi af því var sett fram nestisstefna 
þar sem við leggjum áherslu á hollustu og að 
draga úr notkun einnota umbúða. Í undir-
búningi er að bjóða foreldrum upp á að kaupa 
áskrift að niðurskornum ávöxtum á hverjum 

morgni. Ef nemendur borða staðgóðan og 
hollan morgunverð áður en skóli hefst að 
morgni er ávaxta/og eða grænmetisskammtur 
heppilegt millimál. Nemendur snæða síðan 
hádegisverð á tímabilinu 11:40 – 12:30. 

Allir nemendur hafa aðgang að vatni og 
mjólk í skólanum, glös og vatnskanna eru til 
staðar í hverri kennslustofu. Hjá Skólamat 
verður áfram hægt að kaupa drykki, en nú í 
glösum, þar verður boðið upp á ávaxtadrykki, 
ávaxta- og/eða grænmetishristing (boozt 
drykki) auk þess sem hægt verður að kaupa 
skyr í skálum. 

Grunnskóli Grindavíkur er nú Grænfána-
skóli og höfum við á undanförnum árum lagt 
áherslu á að huga að umhverfinu og náttúr-
unni. Skref í þessa átt er m.a. skömmtunarlín-
an sem við tókum í notkun á síðasta ári þar 
sem allir nemendur velja matinn sinn sjálfir á 
diskana og henda þar af leiðandi minna af 
matnum. Nemendur og starfsmenn flokka 
allt rusl í skólanum. 

Heimanámsstefna og lestur
Í framhaldi af þingi um heimanám sem fram 
fór í apríl síðastliðnum var mótuð heima-
námsstefna og sá kafli í skólanámskránni 
endurritaður. Þátttakendur á þinginu voru 
fulltrúar nemenda, foreldra, kennara og 

annarra starfsmanna. Anna Kristín Sigurðar-
dóttir lektor á Menntavísindasviði HÍ stýrði 
þinginu. Á þinginu var unnið í 10 hópum sem 
í sátu fulltrúar allra hópa. Hóparnir settu 
annars vegar fram kosti og galla heimanáms 
og hins vegar unnu hóparnir áfram með þau 
atriði sem hópnum þótti mestu máli skipta og 
settu fram tillögur að útfærslu. Ný heima-
námsstefna tekur mið af niðurstöðum þings-
ins. Áhersla er lögð á að nám fari að stærstum 
hluta fram á skólatíma undir verkstjórn 
kennara. Settir eru upp verkefnatímar á öllum 
aldursstigum þar sem nemendur eiga að 
vinna verkefni samkvæmt áætlunum. Í verk-
efnatímum hafa nemendur val um hvaða 
námsgrein þeir vinna hverju sinni og hafa 
aðgang að kennurum. Nemendur þjálfast í 
skipulögðum vinnubrögðum og fá þjálfun í 
að bera ábyrgð á eigin námi. Á öllum stigum 
er lögð áhersla á heimalestur með þátttöku 
foreldra fimm daga vikunnar. Lesturinn getur 
falist í lestri nemandans sjálfs, samlestri nem-
anda og foreldris og/eða að foreldri lesi fyrir 
nemandann. Viðfangsefni og tími sem ætlað-
ur er til námsins er mismunandi eftir aldurs-
stigum og foreldrar geta alltaf óskað eftir við-
bótar heimanámi í samráði við um-   
sjón ar kennara. Mikilvægt er að skapa jákvætt 
og styðjandi andrúmsloft utan um námið og 

 Nám og vellíðan 
í Grunnskóla Grindavíkur
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skólastarfið. Verkefnið Fágæti og furðuverk 
sem hleypt var af stokkunum í 4. bekk á síð-
asta skólaári heldur áfram í vetur. Markmið 
þess er að hvetja nemendur og fjölskyldur 
þeirra til aukins lestrar og sömuleiðis að 
styðja fjölskyldur nemenda til að lesa og leika 
sér með börnum sínum. Nemendur velja sér 
verkefnapoka með lestrarverkefnum út frá 
áhugasviði. Í hverjum poka er lesefni fyrir 
barnið, fullorðna einstaklinginn og síðan eitt-
hvert skemmtiefni sem tengist bókunum. 
Hver fjölskylda hefur pokann í eina viku og 
fær hver nemandi í 4. bekk að velja sér poka 
einu sinn á önn. Erna Rós Bragadóttir verk-
efnisstjóri í lestri heldur utan um verkefnið 
sem var styrkt myndarlega af Foreldrafélag-
inu í vor. 

Eineltisáætlun – eineltisteymi
Eineltisáætlun skólans er yfirfarin og upp-
færð á hverju skólaári. Á síðasta skólaári lagði 
eineltisteymið mikla vinnu í að endurvinna 
og gera aðgengilegri allar upplýsingar á 
heimasíðu skólans er varða forvarnir og við-
brögð gegn einelti. Við leggjum áherslu á 
forvarnarvinnu í öllum árgöngum og að for-
eldrar komi strax að lausn mála um leið og 
þau eru tilkynnt til eineltisteymisins. 

Skemmtileg samstarfsverkefni 
styrkt af Nordplus
Þegar þetta er skrifað er hópur nemenda úr 8. 
og 9. bekk nýkominn frá Lettlandi. Hópurinn 
tekur þátt í verkefninu „Lítill skóli – mörg 
tækifæri“ en meginmarkmið verkefnisins er 
að nemendur kynnist nemendum frá öðrum 
löndum, menningu þeirra, tungumáli og sér-
stöðu. Um er að ræða tveggja ára verkefni 
sem felur í sér nemendaheimsóknir til allra 
þátttökulandanna sem eru Danmörk, Færeyj-
ar, Lettland og Ísland. Í hverju landi vinna 
nemendur saman að verkefnum sem tengjast 
ævintýrum, listum, dansi, söng og Ipad tækni. 
Verkefnið á að hjálpa nemendum að sjá að 
þeir geti sett markið hátt og hafi trú á sér úti í 
hinum stóra heimi því litlir skólar hafa marga 
möguleika. Verkefnið er styrkt af Nordplus 
Junior sem er menntaáætlun norrænu ráð-
herranefndarinnar. Verkefninu lýkur í maí 
2017 en þá tökum við á móti gestunum og 
leitum þá til íbúa í Grindavík með hugmynd-
ir og aðstoð við að gera dvölina hér eftir-
minnilega. Verkefnisstjórar eru þær Petrína 
deildarstjóri elsta stigs og Guðrún Inga náms-
ráðgjafi. 

Nemendur í 8. bekk taka nú á haustönn 
þátt í verkefni sem heitir „Ung i Norden – 
Nordlinien. Verkefnið felst í að nemendur 
kynnast jafnöldrum í í skólanum í Thyregod í 
Danmörku. Nemendur undirbúa kynningu á 
sér og nærumhverfi sínu á dönsku og skiptast 
á kynningum. Nemendur undirbúa spurn-
ingar sem þeir leggja fyrir á sérstökum sam-

skiptadegi þar sem tæknin verður notuð til að 
tala saman í beinni. Einnig vinna nemendur 
uppskrift að íslenskum mat og útbúa kennslu-
myndband á dönsku. Nemendur fá til baka 
uppskrift að dönskum rétti. Í þriðja lagi 
kynnast nemendur lífi unglinga á Grænlandi. 
Á þennan hátt kynnast nemendur menningu 
í Danmörku og á Grænlandi, fá tækifæri til að 
tjá sig á dönsku og hlusta á Danina tala 
dönsku. Umsjónarkennarar í 8. bekkjunum 
stýra verkefninu. 

Skólaþróun – námsmat og 
teymiskennsla
Áfram höldum við að þróa skólastarfið, 
styrkja það og bæta nemendum til heilla. Í 
fyrravetur hófst vinna við endurskoðun 
námsmatshluta skólanámskrárinnar. Þær 
breytingar sem nú eiga sér stað í íslensku 
menntakerfi eru umfangsmiklar og mikil-
vægt er að gefa kennur-
um góðan tíma til að 
þróa með sér nýja tækni 
við námsmat. Við höf-
um leitað til Dr. Ingvars 
Sigurgeirssonar með 
ráðgjöf í þessari vinnu 
auk þess sem við höfum 
fengið fræðsluerindi frá 
brautryðjendum í 
námsmati. 

Á síðasta skólaári 
unnu kennarar að verk-
efnum tengdum lykil-
hæfni. Áherslur Grunn-
skóla Grindavíkur í 
lykilhæfni eru þraut-
seigja, samskipti og 
sam vinna, gagnrýnin 
og skapandi hugsun, 
ábyrgð og tjáning. Búið 
er að setja fram mats-
kvarða um lykilhæfni fyrir hvert skólastig og 
voru kvarðarnir notaðir í fyrsta skipti vorið 
2016. Ákveðið var í þessari prufukeyrslu að 
umsjónarkennarar fram kvæmdu matið. Í vet-
ur munu allir kenn arar meta lykilhæfni nem-
enda og eflaust sjáum við breytingar á við-
fangsefnum samfara því. Gaman er að geta 
þess að horft er til þessarar vinnu okkar í öðr-
um skólum. 

Nýtt námsmat sem byggir á bókstöfum A, 
B+, B, C+, C og D var notað við útskrift vorið 
2016 hjá 10. bekkingum. Vinna við þróun 
námsmats samkvæmt nýju einkunnakerfi 
heldur áfram og verður meginviðfangsefni 
allra kennara á næstu tveimur skólaárum. 

Í vetur er einnig unnið að þróun teym-
iskennslu í skólanum. Þátttakendur eru um-
sjónarkennarar í 1. bekk auk þess sem 
kennarar í 2. og 4. bekkjum vinna verkefni 
þessu tengt. Ráðgjafi er Þórhildur Helga Þor-
leifsdóttir sem hefur mikla reynslu af teym-

iskennslu. Unnið er með heildarskipulag 
kennsluhátta sem miða að samvinnu kennara 
og samfellu í námi nemenda. Kennarar 
mynda teymi í árgangnum þar sem tveir eða 
fleiri umsjónarkennarar skipuleggja og þróa 
saman námsumhverfi sem hentar þeim. Þeir 
gera skipulag sem á að henta hverjum og ein-
um nemanda með það að markmiði að sinna 
þörfum sem flestra nemenda innan kennslu-
stofunnar. Lögð er áhersla á að byggja á sterk-
um hliðum hvers nemanda og að skapa heild-
stæða kennslu, þannig að litið verði á hvern 
árgang sem eina heild. 

Áhrif nemenda
Í aðalnámskrá grunnskóla er lögð mikil 
áhersla á nemendalýðræði. Nemendur í 
Grunnskóla Grindavíkur hafa á undanförn-
um árum fengið sífellt fleiri tækifæri til þess 
að hafa áhrif á námið og skólaumhverfið. Í 

skólanum starfar nemendafulltrúaráð, þar 
sem fulltrúar úr öllum bekkjum koma saman 
og ræða tillögur frá bekkjarsystkinum sínum 
um betra skólastarf. Nemendur eiga fulltrúa í 
skólaráði og ungmennaráði. Skólaráð fjallar á 
hverju ári um skólareglur og nú í haust voru 
gerðar breytingar á skólareglum þar sem 
byggt var á hugmyndum sem fulltrúar nem-
enda settu fram á sameiginlegum fundi skóla-
ráðs og nemendaráðs í mars síðastliðnum. 
Ungmennagarðurinn á skólalóðinni á Ása-
brautinni er hugmynd sem unnin er og fylgt 
eftir af ungmennaráðinu. Í vor fengum við 
strandblakvöll í garðinn og nú í haust bættist 
við „kósýróla“. 

Með áherslu á samtal og samstarf höldum 
við ótrauð áfram að efla og bæta skólastarfið 
í Grunnskóla Grindavíkur.

Halldóra K. Magnúsdóttir skólastjóri



22 JÁRNGERÐUR

Félagsmiðstöðin Þruman fagnar 30 ára af-
mæli í haust. Stofnun félagsmiðstöðvar í 
Grindavík má rekja allt til haustmánaða 
ársins 1986 en þá var samþykkt á fundi Æsku-
lýðsráðs Grindavíkur, sem var haldinn 8. 
september þetta ár, að falast eftir afnotum af 
Kvennó. Tilgangurinn með stofnun félags-
miðstöðvarinnar var að auka við og útvíkka 
félagstarf fyrir eldri árganga Grunnskóla 
Grindavíkur. Það var þó ekki fyrr en í byrjun 
árs 1988 að félagsmiðstöðin fékk nafnið 
Þruman sem hún hefur haldið síðan. Á félags-
miðstöðvardeginum, miðvikudaginn 9. nóv-
ember n.k. verður haldið upp á afmælis-
daginn með pompi og pragt og mun 
nemenda- og Þrumuráð sjá um skipulagn-
inguna á þeim viðburði í samstarfi við grunn-
skólann. Verður dagskráin auglýst vel og 
rækilega þegar þar að kemur.

Eins og gengur hefur starf-
semin átt sín blómaskeið og 
svo rólegri tíma. Þruman hef-
ur verið til húsa í Kvennó, Festi 
og nú síðast í Grunnskóla 
Grindavíkur í Iðunni við Ása-
braut. Ýmsir aðilar hafa verið í 
forsvari fyrir starfsemina en 
um sögu Þrumunnar má nán-
ar lesa á heimasíðu Grinda-
víkurbæjar.

Vetrardagskrá Þrumunnar 
er farin af stað og er hún unnin í samráði við 
nemenda- og Þrumuráð. Jóhann Árni Ólafs-
son frístundaleiðbeinandi og starfsmaður 
Þrumunnar undanfarin ár verður þar áfram. 
Hann mun hins vegar minnka við sig starfs-
hlutfall í Þrumunni því hann verður einnig í 
íþróttakennslu í vetur. Við hlið Jóhanns Árna 

í Þrumunni í vetur hefur Sigríður Etna 
Marinós dóttir verið ráðin en hún er menntuð 
tómstunda- og félagsmálafræðingur. Sigríður 
Etna hefur starfað mikið í félagsmiðstöðvum í 
gegnum tíðina. Við bjóðum hana hjartanlega 
velkomna til starfa.

Starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar í vetur 
eru auk Jóhanns Árna og Sigríðar Etnu þau 
Hanna Dís Gestsdóttir, Alexandra Hauks-
dóttir, Arney Sigurbjörnsdóttir, Milos Jugovic 
og Marko Valdimar Stefánsson. Eins og sést 
er hér einvala lið á ferð.

Að vanda verður Þruman opin á skólatíma 
á daginn fyrir nemendur unglingastigs (7.-10. 
bekk). Nemendur á miðstigi fá að vera í 
Þrumunni einar frímínútur á viku frá 9:40-
10:00. 4. bekkur er á þriðjudögum, 5. bekkur 
á föstudögum og 6. bekkur er á fimmtudög-
um. 

Símanúmer Félagsmiðstöðvarinnar 
Þrum  unnar er 789 5458. Foreldrar og for-
ráðamenn geta alltaf hringt í þetta númer á 
opnunartíma. 

Félagsmiðstöðin Þruman heyrir undan frí-
stunda- og menningarsvið Grindavíkurbæjar.

Þruman heldur upp á 
30 ára afmælið
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Undanfarið hefur umræða um rafrettur verið áberandi í fjölmiðlum og mætti 
stundum ráða af umfjölluninni að hér sé komin hin endanlega lausn á vanda 
þeirra sem vilja hætta að reykja. Málið er hins vegar mun flóknara en það og 
nýlega hafa komið fram fullyrðingar í fjölmiðlum sem ekki standast skoðun og 
geta beinlínis verið villandi. Undirrituð, sem öll starfa við meðhöndlun sjúk-
linga með reykingatengd krabbamein, eða við forvarnir eða rannsóknir á þess-
um krabbameinum, telja rétt að leiðrétta nokkur mikilvæg atriði sem snúa að 
rafrettum.

Rafrettur eru lítið rannsakaðar
Það er innan við áratugur síðan rafrettur voru markaðssettar á Vesturlöndum og 
rannsóknir á öryggi þeirra eru afar takmarkaðar. Í upphafi voru rafrettur taldar 
skaðlausar en nýlegar rannsóknir benda eindregið til þess að svo sé ekki. Það að 
rafrettur séu minna skaðlegar en venjulegar sígarettur réttlætir ekki notkun 
þeirra.

Rafrettur eru ekki betri en aðrir nikótíngjafar
Í samanburðarrannsóknum hafa rafrettur ekki reynst marktækt betri en aðrir 
nikótíngjafar, t.d. nikotínplástur eða tyggjó, í reykleysismeðferð. Staðreyndin er 
sú að yfir 90% þeirra sem reyna að skipta út sígarettum fyrir rafrettur halda 
áfram að reykja sígarettur. Því eru engar vísbendingar um að rafrettur séu betri 
kostur en aðrir nikótíngjafar í reykleysismeðferð. Vökvinn, sem nikóktíninu er 
blandað við og eimast við bruna í rafrettum, er ekki saklaus vatnsgufa heldur 
inniheldur skaðleg efni eins og formaldehýð sem getur verið krabbameins-
valdandi. Fleiri skaðleg efni hafa mælst í rafrettuvökva og nýleg rannsókn hefur 
nú sýnt að rafrettuvökvi án nikótíns getur valdið skemmdum á erfðaefni og 
frumudauða. Rannsóknir á langtímaáhrifum rafretta vantar og því vitum við 
ekki um skaðsemi þeirra þegar til lengri tíma er litið. Það mun taka áratugi þar 
til ljóst verður hver langtímaáhrif rafretta á heilsu eru.

Staðan á Íslandi
Ljóst er að rafrettur hafa náð töluverðri útbreiðslu á Íslandi, ekki síst meðal 
unglinga. Nikótín er mjög ávanabindandi efni, jafnt í rafrettum sem öðrum 
nikótíngjöfum eins og sígarettum, og hefur ýmis skaðleg áhrif, t.d. á hjarta- og 
æðakerfi. Sú staðreynd að þeir sem byrja að nota rafrettur geta síðar ánetjast 
sígarettum veldur áhyggjum. Rafrettuvökvi getur verið hættulegur börnum og 
valdið nikótíneitrun ef börn gleypa hann. Því miður eru engar reglur eða lög um 
notkun rafretta hér á landi. Því er algeng sjón að sjá fólk reykja rafrettur á al-
menningsstöðum eins og veitingahúsum og stofnunum. Þetta er ólíðandi enda 
þurfa þeir sem eru nálægt þeim sem reykir að anda að sér gufunni, sem bæði 
inniheldur nikótín og önnur eiturefni.

Hefta verður útbreiðslu rafretta
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur varað við útbreiðslu rafretta og 
hvetur ríki heims til að setja hertar reglugerðir um notkun þeirra auk þess að 
mælast til að sömu lög gildi um rafrettur og sígarettur. Við teljum mikilvægt að 
slík lög verði sett hér á landi, ekki síst til að vernda rétt þeirra sem ekki kjósa að 
anda að sér gufum frá rafrettum. Á Íslandi hefur stefna í tóbaksforvörnum skil-
að góðum árangri. Með því að leyfa rafrettureykingar er hætta á að afturför verði 
á þeim mikilvæga árangri sem stuðlað hefur að bættri heilsu þjóðarinnar. Ger-
um ekki sömu mistök og þegar sígarettur voru markaðssettar. Það gæti reynst 
okkur dýrkeypt því rafrettur gætu reynst úlfur í sauðargæru.

(Greinin birtist fyrst í Fréttablaðinu fyrr á árinu).

 
– úlfur í sauðargæru?

Rafrettur

Árni Einarsson, framkvæmdastjóri FRÆ – Fræðslu og 
forvarna og formaður stjórnar Krabbameinsfélags 
Reykjavíkur

Ásgerður Sverrisdóttir, krabbameinslæknir á Landspítala og 
varaformaður Krabbameinsfélags Reykjavíkur

Guðlaug B. Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri Krabba-
meinsfélags Reykjavíkur

Gunnar Guðmundsson, prófessor og lungnalæknir á 
Landspítala

Gunnar Bjarni Ragnarsson, yfirlæknir lyflækninga 
krabbameina á Landspítala

Hans Jakob Beck, lungnalæknir og yfirlæknir lungnasviðs 
Reykjalundar

Hrönn Harðardóttir, lungnalæknir á Landspítala

Jakob Jóhannsson, yfirlæknir geislameðferðar krabbameina 
á Landspítala og formaður stjórnar Krabbameinsfélags 
Íslands

Kristján Oddsson, yfirlæknir Leitarstöðvar Krabbameinsfé-
lagsins og forstjóri Krabbameinsfélags Íslands

Laufey Tryggvadóttir, klínískur prófessor við Háskóla 
Íslands og framkvæmdastjóri Krabbameinsskrár Krabba-
meinsfélags Íslands

Lára G. Sigurðardóttir, doktor í lýðheilsuvísindum og læknir 
hjá Krabbameinsfélagi Íslands

Magnús Karl Magnússon, prófessor við Læknadeild Háskóla 
Íslands

Sigríður Ólína Haraldsdóttir, lungnalæknir á Landspítala

Sigríður Kr. Hrafnkelsdóttir, formaður Félags lýðheilsu-
fræðinga

Tómas Guðbjartsson, prófessor og yfirlæknir á Landspítala

Þórarinn Guðnason, hjartalæknir á Landspítala

Örvar Gunnarsson, krabbameinslæknir á Landspítala



F o r e l d r a n á m s k e i ð  h a u s t  2 0 1 6 
f y r i r  f o r e l d r a  0 - 7  á r a  b a r n a

UPPELDI SEM VIRKAR 
– FÆRNI TIL FRAMTÍÐAR

Haldið á Heilsuleikskólanum Króki í fjögur skipti
Þriðjudaga kl. 17:00-19:00 dagana 25. okt, 1. nóv, 8. nóv og 15. nóv.

Leiðbeinendur: 
Bylgja Kristín Héðinsdóttir leikskólakennari og 

Björg Guðmundsdóttir Hammer leikskóla- og sérkennari.

Þátttökugjald er kr. 3000 fyrir fjölskyldu.
Innifalin eru námskeiðsgögn og Uppeldisbókin.

Upplýsingar og skráning:  ingamaria@grindavik.is

Hvernig er hægt að: 

- Koma í veg fyrir hegðunarerfiðleika?
- Hjálpa börnum að þróa með sér öryggi,
- sjálfstæði og jákvæðni?
- Auka eigin styrkleika og færni í
- foreldrahlutverkinu?
- Nota aga á jákvæðan og árangursríkan hátt?
- Kenna börnum æskilega hegðun?
- Takast á við venjuleg vandamál í uppeldi?


