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Almennar upplý singar 

Vinnuskóli Grindavíkur 
Þjónustumiðstöðinni 
Hafnargötu 24 
Sími 42 8402 
Yfirverkstjóri: Vignir, sími 660 7322  
www.grindavik.is/vinnuskóli 
www.facebook.com/vinnuskoligrindavikur 
vinnuskoli@grindavik.is   

Starfsemi Vinnuskóla Grindavíkur tekur mið af reglugerð um vinnu barna og unglinga nr.  426/1999 26. grein. 
Samkvæmt henni mega sveitafélög ráða ungmenni 13 ára og eldri til starfa yfir sumartíma.  Grindavíkurbær 
býður nemendur í 8., 9. og 10. bekk sumarvinnu ásamt fyrsta bekk í framhaldsskóla. Þá eru ráðnir 
flokksstjórar 20 ára og eldri. Ungmennin mega einungis vinna létt verk og vinnutími er takmarkaður sbr. 
grein 27.  Verkefni þau sem ungmennin mega vinna og þau verkfæri sem hver aldurshópur má nota eru 
útlistuð í viðaukum reglugerðarinnar. Vinnuskólanum er skylt að kynna foreldrum ráðningarkjör, þar með 
talið lengd vinnutíma sem og tíðni óhappa og slysa sem hugsanlega tengjast starfinu. Fyllsta öryggis þarf að 
gæta í vinnuskólum og leiðbeinendur þurfa að fá undirbúning um öryggismál áður en þeir hefja störf. 
Jafnfram er boðið upp á námskeið til að efla samstarf og félagslega hæfni. 

Vinnuskóli Grindavíkur verður starfandi í sumar fyrir ungmenni fædd 2003, 2002, 2001 og 2000, þ.e. fyrir 8. 
til 10. bekk og fyrsta árs nemendur í framhaldsskóla. Umsóknarfrestur er til 15. maí. Ekki verður tekið við 
skráningum eftir það. Umsóknum er skilað til Jóhanns Árna Ólafssonar, frístundaleiðbeinanda 
johannao@grindavik.is 

Verkstjóri vinnuskólans er Vignir Friðbjörnsson umsjónarmaður grænna og opinna svæða. Sími 660 7322. 
Netfang: vignirgf@grindavik.is. Öll erindi varðandi vinnuskólann, fyrir utan launamál, skal beina til hans.  

Upplýsingar um launamál veitir Björg Erlingsdóttir sviðsstjóri- frístunda- og menningarsviðs. 
Netfang:bjorg@grindavik.is 

Skráning í Vinnuskólann: 
Er að þessu sinni hjá frístundaleiðbeinanda, Jóhanni Árna Ólafssyni, í Þrumunni í Iðu. Nemendur geta aðeins 
skráð sig hafi þeir leyfisbréf frá forráðamanni sem þarf að skila inn við skráningu.   

 Einnig þarf að gefa upp reikningsupplýsingar fyrir laun. 
 Ekki er gert ráð fyrir að nemendur taki sér frí á tímabilinu. Fjarvistir frá vinnu er ekki hægt að bæta 

upp með viðbótar vinnu síðar.  
 Ýmis aðstoðarstörf eru í boði fyrir nemendur í tveimur elstu árgöngunum og verða óskir um slík störf 

teknar til athugunar hjá verkstjóra vinnuskóla. 
 Framvísa þarf læknisvottorði vegna grasofnæmis. 

  

http://www.facebook.com/vinnuskoligrindavikur
mailto:vinnuskoli@grindavik.is
mailto:johannao@grindavik.is
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Vinnutí mi 

14 ára, úr 8. bekk: 
Tímabil: 6. júní - 17. júlí. Fjöldi daga: 24. Möguleiki á 4 dögum í viðbót í. Nánar auglýst síðar. 
Starfstími: Mánudaga til fimmtudaga kl. 08:00 - 12:00. 
Laun: Kr. 913,- á tímann með orlofi. 
Helstu verkefni: Þrif, rakstur og gróður umhirða og önnur tilfallandi verkefni. 

15 ára, úr 9. bekk: 
Tímabil: 6. júní - 17. júlí: Fjöldi daga: 24. Möguleiki á 4 dögum í viðbót. Nánar auglýst síðar. 
Starfstími: Mánudaga til fimmtudaga kl. 08:00-12:00 og 12:30-15:00.    
Laun: Kr. 1.096,- á tímann með orlofi. 
Helstu verkefni: Gróðursetning, áburðargjöf, þrif, sláttur, rakstur og gróður umhirða í 
görðum ellilífeyrisþega. Aðstoð við leikjanámskeið og önnur tilfallandi verkefni. 

16 ára, úr 10. bekk:  
Tímabil: 6. júní - 16. ágúst. Fjöldi daga: 41. 
Starfstími: Mánudaga til fimmtudaga kl. 08:00-12:00 og 12:30-15:00.  
Laun: Kr. 1.279,- á tímann með orlofi. 
Helstu verkefni: Sláttur, rakstur og létt viðhald á lóðum. Gróðursetning, áburðargjöf, 
hreinsun, málun, aðstoð við leikjanámskeið og önnur tilfallandi verkefni. 

17 ára, úr 1. bekk framhaldsskóla:  
Tímabil: 22. maí - 22. ágúst. Fjöldi daga: 52 
Starfstími: Mánudaga til fimmtudaga kl. 08.00-12.00 og 12.30-15.00. Stendur til boða að 
vinna föstudaga kl. 08:00-12:00 (frjáls mæting).  
Laun: Kr. 1.644,- á tímann með orlofi. 
Helstu verkefni: Sláttur, rakstur og létt viðhald á lóðum. Gróðursetning, áburðargjöf, 
hreinsun, málun, aðstoð við leikjanámskeið og önnur tilfallandi verkefni. 

Helstu breytingar á milli ára: 

2017 Laun allra flokka hækka og hér fylgja þær breytingar sem urðu árið 2016: 

 8. bekkur: 2016 Vinnutími lengdist um 30 mín. á dag, samtals 2 tíma á viku. Byrja kl. 08:00 í stað 
08:30.   

 9. og 10. bekkur: 2016 Vinnutíminn lengdist um 30 mín. á viku. Byrja kl. 08:00 í stað 08:30 og fá 
hálftíma í hádegismat í stað 1 klst. Föstudagarnir detta hins vegar alveg út. Því er verið að þjappa 
vinnunni betur saman.. 

 17 ára: 2016 Vinnutíminn lengdist um 30 mín. á viku. Byrja kl. 08:00 í stað 08:30 og fá hálftíma í 
hádegismat í stað 1 klst. Vinna mánudag til fimmtudags. Stendur til  boða að vinna frá kl. 08:00-12:00 
á föstudögum (frjáls mæting). 

Kýnningarfundur - Skýldumæting 
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Sérstakur kynningarfundur um starfsemi Vinnuskóla Grindavíkur verður haldinn í 
Grunnskóla Grindavíkur sem hér segir: 
þriðjudaginn 6. júní kl. 14:00 fyrir nemendur fædda 2001, 2002 og 2003 (8.-10. 
bekk). Foreldrar/forráðamenn velkomnir með á fundinn.  
Á fundinum verður farið yfir verkefni sumarsins, skiptingu í hópa, vinnureglur og 
launakjör.  Jafnframt skrifa nemendur undir ráðningasamning. 
Litið er svo á að ef ungmenni mætir ekki á fundinn eða tilkynnir ekki forföll muni hann ekki 
þiggja vinnu við Vinnuskólann. 

Codland-vinnusko linn 

 

 
Vinnuskólinn og Codland hafa undanfarin þrjú ár starfrækt vinnuskóla fyrir 8. og 9. bekk. 
Verður hann starfræktur í sumar en með þeirri breytingu að dagskráin blandast inní vinnu 
vinnuskólans allt sumarið og verður ekki sér vika eins og verið hefur. Þátttakendur fá greitt 
í samræmi við launatöflu vinnuskólans og þarf að sækja sérstaklega um hann síðar í sumar, 
takmarkaður fjöldi kemst inn. 

Í Vinnuskólanum verður boðið upp á vinnuverndarnámskeið, hópeflisnámskeið og fleira. 
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Starfsreglur Vinnusko la Grindaví kur 

1. Vinnuskólinn er tóbaks- og vímuefnalaus vinnustaður. 

2. Allir nemendur þurfa að skrifa undir ráðningasamning.  

3. Við skráningu í Vinnuskólann er litið svo á að unglingur sé að sýna áhuga á að taka þátt í 

starfi skólans. Honum ber að vinna þau verkefni sem honum eru falin án þess að stöðugt 

þurfi að ganga eftir því að hann haldi sig að verki.  Þá ber honum jafnframt að sýna öllum 

samstarfsmönnum sínum, flokksstjórum og yfirmönnum Vinnuskólans, svo og öllum 

bæjarbúum fyllstu kurteisi þegar hann er við vinnu. 

4. Mæta ber stundvíslega til vinnu og skila fullum vinnudegi.  

5. Nemendur eiga að mæta á hverjum degi til vinnu nema til komi veikindi eða leyfi. 

Geðþóttamæting nemenda er ekki liðin.  

6. Foreldrar/forráðamenn skulu tilkynna beint til viðkomandi flokksstjóra um veikindi eða 

leyfi, með því að hringja. Smáskilaboð (SMS) eru ekki tekin gild. Ekki er gert ráð fyrir 

sumarleyfi í Vinnuskólanum. 

7. Ef nemandi er fjarverandi án útskýringa í tvo daga er honum vísað úr Vinnuskólanum.  

8. Öll óútskýrð fjarvera verður dregin frá launum. 

9. Nemandi sem mætir of seint þrisvar sinnum er sendur heim launalaus í einn dag.  

10. Flokkstjóri hefur heimild til að senda ungling heim úr vinnu á vinnutíma vegna agabrota og 

skal flokkstjórinn þá hringja í forráðamenn og tilkynna ástæðu brottvikningar. Til þess þarf 

þó að vera rík ástæða og eru aðrar leiðir reyndar áður en til þessa úrræðis er gripið. 

Alvarleg brot á starfsreglun þýðir brottvísun að fullu. 

11. Fara skal vel með verkfæri, stunda vinnuna samviskusamlega og fara eftir leiðbeiningum og 

fyrirmælum yfirmanna. 

12. Laun eru greidd fyrir fræðsludaga ef viðkomandi tekur þátt í allri dagskránni af fullri einurð. 

13. Unglingar leggja sér sjálfir til allan hlífðarfatnað og skal hann vera samkvæmt aðstæðum 

og verkefnum. Öllum er ráðlagt að hafa með sér bakpoka og merkja fatnað, skó og stígvél. 

14. Notkun farsíma við vinnu er óheimil nema með leyfi flokksstjóra. 

15. Engin ábyrgð er tekin á fötum nemenda, reiðhjólum, farsímum eða öðrum hlutum sem 

nemendur taka með sér á vinnustað. 

16. Nauðsynlegt er að koma með nesti því ekki er leyfilegt að fara af vinnustaðnum nema í 

matarhléi. Kaffihlé er í 15 mín. og varið á vinnusvæði með flokkstjóra.  

17. Unnið verður um allan bæ og því nauðsynlegt að mæta í vinnuna í fötum við hæfi, með 

hlífðarföt með sér.  Ekki er heimilt að fara heim að sækja föt. 

18. Ekki er heimilt að skipta um vinnuflokk nema í undantekningatilfellum. 

19. Allir nemendur og flokkstjórar þurfa að vera í vesti með endurskinsmerki á vinnutíma. 

20. Sé unglingur með það alvarlegt ofnæmi að það hindri þátttöku í hefðbundnum störfum 

vinnuskólans ber honum að skila inn læknisvottorði því til staðfestingar við skráningu. 
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Umso gn og viðurkenning 

 Allir nemendur Vinnuskólans fá umsögn frá flokkstjóra sínum, um frammistöðu sína 

að sumarstarfinu loknu. Forráðamenn og nemendur geta beðið um að fá slíka 

umsögn senda til sín. 

 Umsögnin er í fjórum stigum:  Mjög gott,  gott,  sæmilegt og  ófullnægjandi. 

 Eftirtalin atriði eru metin:  stundvísi,  framkoma,  tekur 

fyrirmælum, vandvirkni,  sjálfstæð vinnubrögð, samvinna,  meðferð verkfæra 

og  afköst. 

 Helstu verkefna sumarsins er getið og flokkstjóri gefur almenna umsögn í nokkrum 

setningum um frammistöðu nemandans. 

 

 

Hverfaskipt Verkefni 
 

Þorbjörn: Týna rusl 
Grindavíkurvegur: Týna rusl 

Öll Víkurbraut: Slá tún, arfahreinsa og gróðursetja hringtorg, kassabeð og eyjur á götunni, 

týna rusl, gogga og sópa. 

Aðal hringtorg: Arfa hreinsa.  

Blóm: Morgunfrú, Hádegisblóm og Silvurkambar í kanta neðst 

Sláttur eldri borgara: Hjá þeim sem eiga rétt á því og panta slátt. 

Blómapottar: Gróðursetja í potta sem verða dreift um bæinn. 

Mánudagar: Rusladagar, þá skiptast hópar niður á svæði og ganga um og týna rusl. 
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Rauða Hverfi 

Efstahraun: Slá gras, sópa og gogga. 
Baðsvellir: Sópa og gogga. 
Selsvellir: Sópa og gogga. 
Höskuldarvellir: Slá tún með hól, reita arfa, gróðursetja í hólinn og gogga. 
Gerðavellir: Slá tún, reita arfa, gróðursetja hjá bakarí og í kringum steina á enda Selsvalla og 
 Baðsvalla. 
Iðavellir: Sópa og gogga. 
Hólavellir: Sópa og gogga, reita arfa hjá leiksvæði, mála leiktæki, slá tún 
Blómsturvellir: Sópa og gogga. 
Litluvellir: Sópa og gogga. 
Sólvellir: Sópa og gogga. 
Vigdísarvellir: Sópa og gogga. 
Ásvellir: Sópa og gogga. 
Glæsivellir: Sópa og gogga. 
Vigdísarvellir: Sópa, gogga og slá tún. 
Skipastígur: Sópa og gogga. 
Árnastígur: Sópa og gogga. 

Beð bakvið Litluvelli: Hreinsa arfa,  
slá gras gróðursetja blóm. 

Steinabeð hjá Baðsvöllum og Selsvöllum:  

Hreinsa arfa, slá gras og gróðursetja blóm. 

Bakarí: Hreinsa arfa og gróðursetja blóm. 

Hóll hjá Höskuldarvöllum:  

Hreinsa arfa, slá gras og gróðursetja blóm. 

Leiksvæði bakvið Hólavelli:  

Týna rusl, slá gras, gogga, sópa og 

 hreinsa arfa. 

Á öllu svæði: Týna rusl. 
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Græna Hverfi 

 

Heiðarhraun: Hreinsa eyru, sópa og gogga. 
Hvassahraun: Hreinsa eyru, sópa og gogga. 
Staðarhraun: Sópa og gogga. 
Borgarhraun: Sópa og gogga. 
Arnarhraun: Sópa og gogga. 
Hraunbraut: Slá gras, sópa og gogga. 
Skólabraut: Sópa og gogga. 
Leynisbraut: Slá gras, sópa og gogga. 
Leynisbrún: Sópa og gogga. 
Ásabraut: Slá gras, sópa og gogga. 
Fornavör: Sópa og gogga. 
Suðuvör: Sópa og gogga. 
Norðurvör: Sópa og gogga. 
Staðarvör: Sópa og gogga. 
Grunnskóli Gr.: Hreinsa allan arfa, týna rusl, slá gras, sópa, gogga og gróðursetja blóm. 
Gróðursetja:  Beð uppvið Víkurbraut, Ásabraut og inn á svæði Grunnskólans 
 
Á öllu svæðinu: Týna rusl 
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Bla a Hverfi 

Vesturbraut: Sópa og gogga. 
Verbraut: Sópa og gogga. 
Kirkjustígur: Sópa og gogga. 
Hellubraut: Sópa og gogga. 
Sunnubraut: Slá gras, sópa og gogga. 
Dalbraut: Slá gras, sópa og gogga. 
Laut: Slá gras, sópa og gogga. 
Sjávarbraut: Týna rusl 
Garðsvegur: Sópa og gogga. 
Seljabót: Slá gras, sópa og gogga. 
Ægisgata: Slá gras, sópa og gogga. 
Túngata: Sópa og gogga. 
Marargata: Slá gras, sópa og gogga. 
Ránargata: Slá gras, sópa og gogga. 
Mánagerði: Sópa og gogga. Einnig slá svæði bakvið Mánagerði og Mánagötu. 
Mánagata: Sópa og gogga. Slá hól og öll opin svæði. 
Hópsvegur: Sópa og gogga. 
Hafnargata: Slá gras, sópa og gogga. 
Suðurgarður: Sópa og gogga. 
Norðurgarður: Sópa og gogga. 
Miðgarður: Sópa og gogga. 
Bakkalág: Týna rusl 
Eyjarbakki: Týna rusl 
Eyjarsund: Týna rusl 
Hólasund: Týna rusl 
Vörðusund: Týna rusl 
Staðarsund: Týna rusl 
Tangasund: Týna rusl 
Nesavegur: Týna rusl 

Leikskólinn Laut: Reita allan arfa, sópa sand og steina af hellum, palli og göngustíg, mála 

leiktæki, bera á pall og grindverk, slá gras. 

Sjómannastytta og garður: Hreinsa allan arfa, slá gras, gogga, gróðursetja blóm. 

Kvikan: Hreinsa allan arfa, slá gras, gogga, gróðursetja blóm. 

Tjaldsvæði: Hreinsa allan arfa, slá gras, gogga og sópa, gróðursetja blóm. 

Verslunarmiðstöðin: Týna rusl og gogga.  

Á öllu svæðinu: Týna rusl 
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Appelsí nugula Hverfi 

Stamphólsvegur: Slá gras, sópa og  

gogga. 

Krókur: Slá gras, sópa og gogga.  

Austurvegur: Slá gras, sópa og gogga. 

Suðurhópsbraut: Slá gras, sópa og gogga. 

Vesturhóp: Sópa og gogga. 

Suðurhóp: Sópa og gogga. 

Víkurhóp: Sópa og gogga. 

Norðurhóp: Sópa og gogga. 

Hópsbraut: Slá gras, sópa og gogga. 

Efrahóp: Sópa og gogga. 

Austurhóp: Sópa og gogga. 

Miðhóp: Sópa og gogga. 

Víðigerði: Slá gras, sópa og gogga, slá garða hjá eldri borgurum sem panta slátt. 

Íþróttahús: Reita allan arfa, slá gras. 

Sundlaug: Reita allan arfa, slá gras, gróðursetja blóm í potta. 

Leikskólinn Krókur: Reita allan arfa ásamt kartföflugarði, sópa sand og steina af hellum, 

palli og göngustíg, mála leiktæki, bera á pall og grindverk, slá gras. 

Elliheimili: Reita allan arfa, gogga og sópa, gróðursetja blóm við inngang uppi og niðri, slá 

gras hringinn í kring. 

Sólarvé: Hreinsa tjörn, hreinsa illgresi á milli hellanna. 

Hringtorg 1 (aðal hringtorg inn í bæinn): Hreinsa allan arfa, gróðursetja blóm 

(Morgunfrú efst, hádegisblóm neðst (fylla uppí allstaðar) og silfurkambur neðst í kantinn). 

Hringtorg 2: Hreinsa allan arfa, gróðursetja blóm (engin sérstök). 

Hringtorg 3: Hreinsa allan arfa, gróðursetja blóm (engin sérstök). 

Á öllu svæði: Týna rusl. 

 


