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Gamla
myndin
er úr safni í eigu Grindavíkurbæjar sem 
ljósmyndarinn Kristinn Benediktsson 
heitinn tók.

Á henni má sjá ungar dömur í sumarvinnu 
í bæjarvinnunni árið 1988 leggja túnþökur 
við Grunnskóla Grindavíkur, þar sem nú 
er ungmennagarður.

Á myndinni eru frá hægri: Jóna Rut 
Jónsdóttir, Þórdís Daníelsdóttir, Ágústa 
Inga Sigurgeirs dóttir og tveir aðrir 
óþekktir starfsmenn bæjarvinnunnar sem 
okkur tókst ekki að bera kennsl á. 
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Íbúafjölgun og fjárhagur sveitarfélaga
Undanfarin ár hefur fólki fjölgað jafnt og þétt 
í Grindavík. Í janúar 2015 náði íbúafjöldinn 
tölunni 3.000 og nú í byrjun september var 
fjöldinn kominn í 3.302 og hefur því aukist 
um 10% á þessu tímabili. Ef horft er til 
undanfarinna 15 ára hefur árleg 
meðalfólksfjölgun verið mest á Suðurnesjum 
eða 2,5% en þar á eftir kemur höfuð-
borgarsvæðið með 1,3%. Íbúafjölgunin í 
Grindavík hefur meðal annars komið fram í 
mikilli eftirspurn eftir byggingarlóðum á 
þessu ári. Í sumar var svo komið að lítið sem 
ekkert var eftir af byggingarlóðum fyrir 
fjölbýlishús og aðeins fáeinar einbýlishúsalóðir 
lausar. Bæjarstjórnin brást við með því að 
samþykkja að hefja gatnaframkvæmdir fyrir 
íbúðarhúsnæði við Víkurhóp í Hópshverfi 
sem og fyrir atvinnuhúsnæði í hverfinu 
austan við Eyjabakka. Jafnframt var ákveðið 
að fela Verkfræðistofunni Eflu að gera 
húsnæðisáætlun fyrir Grindavík, en 
Íbúðalánasjóður hefur hvatt sveitarfélögin í 
landinu til að greina stöðu húsnæðismála 
innan sinna marka og setja fram áætlun um 
hvernig þeim málum skuli háttað. Skýrsla af 
þessu tagi á að varpa ljósi á stöðu húsnæðis-
mála í bæjarfélaginu, greina eftirspurn eftir 
mismunandi húsnæðis formum og setja fram 
áætlun um það hvernig unnt verði að mæta 
húsnæðisþörf íbúanna, bæði til skamms og 
langs tíma. 

Sveitarfélögin sjá íbúum sínum fyrir 
almennri grunnþjónustu og mynda stoðir 
þess velferðarsamfélags sem þeir búa í. Þá ber 
sveitarfélögunum að sjá atvinnulífinu fyrir 
umgjörð um starfsemi sína.  

Sveitarfélögum er skylt að annast þau 
verkefni sem þeim eru falin í lögum og þau 
skulu einnig vinna að sameiginlegum 
velferðarmálum íbúanna eftir því sem fært 
þykir á hverjum tíma. Verkefni hvers sveitar-

félags má flokka í skyldubundin verkefni eða 
valkvæð verkefni og fer flokkunin eftir því 
hvort sveitarfélaginu sé skylt að sinna 
verkefninu eða geti ákveðið hvort verkefnið 
verði í forsjá sveitarfélagsins. Það á í sjálfu sér 
ekki að vera markmið sveitarfélaga að 
hámarka rekstrarhagnað en það er hins vegar 
mikilvægt að gæta aðhalds í rekstri og veita 
með því svigrúm til að veita íbúum og 
fyrirtækjum góða þjónustu. Bæjarstjórn ber 
að sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og 
ráðstöfun eigna og sjóða sé þannig hagað á 
hverjum tíma að sveitarfélagið muni til 
framtíðar geta sinnt skyldubundnum 
verkefnum sínum. Bæjarstjórn ber að fara 
eftir lögbundnum fjárhagslegum viðmiðum í 
rekstri sveitarfélagsins, en þau eru annars 
vegar skuldareglan og hins vegar 
jafnvægisreglan. Þessum markmiðum skal 
meðal annars ná með því að skuldir fari ekki 
yfir 150% af reglulegum tekjum 
sveitarfélagsins (skuldareglan). Þess má geta 
að samkvæmt efnahagsreikningi Grinda-
víkurbæjar 31. desember sl. var skuldahlutfall 

A-hluta tæplega 50%. Einnig er gerð er krafa 
um hallalausan rekstur sveitarfélagsins, 
þannig að samanlögð heildarútgjöld til 
rekstrar A- og B-hluta á hverju þriggja ára 
tímabili verði ekki hærri en reglulegar tekjur 
(jafnvægisreglan). Bæjarstjórn skal sjá til þess 
að samþykktar fjárhagsáætlanir taki mið af 
þessu.

Það er ánægjuefni að íbúum fjölgi og fólk 
skuli kjósa að setjast að í Grindavík. Hér er 
öflugt mannlíf og kraftmikil atvinnustarfsemi. 
Bæjarfélagið og umhverfið hefur upp á flest 
það að bjóða sem eftirsóknarverðast getur 
talist. Íbúafjölgun er mikilvægur þáttur í því 
að styrkja rekstrargrunn bæjarfélagsins og 
framtíðarhorfur og slíkt getur lagt grunn að 
fjölbreyttari þjónustu við íbúana. 

Grindavíkurbær er meðal best settu 
sveitarfélaga landsins þegar litið er til 
fjárhagslegrar stöðu. Skuldsetning bæjar-
félagsins er mjög lág og veltufjárstaða góð. 
Fjárfestingageta er því tiltölulega mikil miðað 
við mörg önnur sveitarfélög og góðir 
möguleikar á að byggja undir lífsgæði 
íbúanna. Mikil fólksfjölgun á skömmum tíma 
kann þó að hafa aukaverkanir í för með sér, 
enda getur slík fjölgun reynt á innviði 
samfélagsins. Sem dæmi má nefna að leik- og 
grunnskólar þurfa að geta tekið við auknum 
fjölda ungmenna. Bygging skólamannvirkja 
er tímafrekt og kostnaðarsamt verkefni og 
nýlega samþykkti bæjarstjórn Grindavíkur að 
láta setja upp tímasetta aðgerðaáætlun vegna 
aukinnar húsnæðisþarfar leik- og grunnskóla 
í framtíðinni. Af mörgu öðru er að taka og 
það getur verið vandaverk fyrir bæjarstjórn 
að forgangsraða verkefnum þannig að 
fjármunir – sem eru takmörkuð auðlind - 
nýtist sem best í þágu íbúa okkar gróskumikla 
bæjarfélags

Fannar Jónasson, bæjarstjóri

Fannar Jónasson, bæjarstjóri
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Grindavíkurbær undir býr 
þátttöku í verkefninu 
Heilsueflandi samfélag
Grindavíkurbær undirbýr umsókn og 
innleiðingu Heilsueflandi samfélags en eins 
og Grindvíkingar þekkja vel hefur mikil 
uppbygging átt sér stað undanfarin ár og 
íbúarnir því komnir nokkuð langt á þessari 
vegferð. Hafa þarf þó í huga að góðir hlutir 
gerast hægt og það að stuðla að raunverulegum 
breytingum í samfélögum krefst bæði tíma, 
samstarfs og samstöðu sem allra flestra. Það 
er því grundvallaratriði að gefa sér góðan 
tíma í undirbúning og umræður við lykilaðila 
í samfélaginu, stilla saman strengi og virkja 
krafta fjöldans. Nálgunin getur mótast í 
mismunandi áttir eftir áherslum, áhuga og 
markmiðum. 

En hvað þýðir þetta? Ætlar sveitarfélagið að 
fara að skipta sér af mataræði okkar og 
hreyfingu? Nei, Heilsueflandi samfélag snýst 
um að skapa aðstæður til þess að íbúar hafi 
val og aðstæður til að þroskast í leik og starfi. 
Lýðheilsa er á endanum spurning um í hvers 
konar samfélagi við viljum búa. Skipulagsmál 
eru ágætis dæmi þar sem huga þarf að 
umhverfi og hönnun sem stuðlar að hreyfingu 
(s.s. göngu- og hjólastígum, leikvöllum og 
grænum svæðum), tryggja gott framboð og 

aðgengi að skipulagðri hreyfingu fyrir alla 
aldurshópa og bjóða upp á tækifæri til þess að 
þroskast.

Starfsmaður hefur verið ráðinn tímabundið 
í gerð fjárhagsáætlunar og verkefnaáætlunar 
fyrir umsókn og innleiðingu og ef 
bæjaryfirvöld samþykkja að halda verkefninu 
áfram verður sótt um aðild að Heilsueflandi 
samfélagi fyrir áramótin og unnið að 
innleiðingu á næsta ári. Jóhann Árni Ólafsson 
vinnur áætlanagerðina í samvinnu við 
sviðsstjóra frístunda- og menningarsviðs.

Embætti Landlæknis ber ábyrgð á 
verkefninu Heilsueflandi samfélag og 
aðstoðar sveitarfélög við innleiðingu þess. 
Með heilsueflingu er leitast við, undir forustu 
Landlæknisembættisins, að efla heilbrigði 
með því að skapa fólki félagslegar, 
menningarlegar og efnahagslegar aðstæður 
og umhverfi sem gera einstaklingum og 
samfélaginu kleift að auka hreysti og efla 
vitund og vilja til að viðhalda heilbrigði. 
Sveitarfélögin sækja um að vera Heilsueflandi 
samfélag og til þess að ná því markmiði þarf 
að velja hagkvæmar leiðir til að viðhalda og 
bæta heilsu og færni fólks á öllum æviskeiðum. 

Í heilsueflandi samfélagi er stöðug áhersla 
lögð á að bæta bæði hið manngerða og 
félagslega umhverfi íbúa, draga úr ójöfnuði, 
og draga úr tíðni og afleiðingum langvinnra 
sjúkdóma með margvíslegu forvarnar- og 
heilsueflingarstarfi.

Samkvæmt tölum frá Landlæknisembættinu 
eru um 22 eldri borgarar á móti 100 manns á 
vinnumarkaði í dag. Hlutfallið er um 1:5. 
Áætlanir fyrir árið 2060 gera ráð fyrir að um 
43-52 eldri borgarar verði á móti 100 manns 
á vinnumarkaði og hlutfallið þá orðið nærri 
1:2. Fólk lifir lengur á meðan fæðingartíðni 
minnkar. Í gerð fjárlaga fyrir árið 2018 kom 
fram að 6 af hverjum 10 krónum fara til 
heilbrigðismála. Heilsueflandi samfélag í dag 
stuðlar að því að fólk á öllum æviskeiðum lifi 
eins sjálfstæðu og almennt góðu lífi og kostur 
er í framtíðinni. 

Ef vel er staðið að innleiðingu Heilsueflandi 
samfélags má vænta þess að íbúar bæti heilsu 
sína og lífsgæði. Þar er stefnt að því að auka 
ánægju, hamingju og heilsuhreysti sem allra 
flestra íbúa með því að öðlast aukna 
heilsumeðvitund, heilsulæsi, afköst og 
árangur. Fyrir vikið ætti samfélagið í heild að 
verða enn eftirsóknarverðara, hagkvæmara, 
öruggara, sjálfbærara og skilvirkara.

Björg Erlingsdóttir
Sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs
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Lýðheilsugöngur í 
Grindavík
Í ár heldur Ferðafélag Íslands uppá 90 ára 
afmæli sitt og að því tilefni hefur verið efnt til 
samstarfs við sveitarfélögin í landinu þar sem 
hvatt er til styttri gönguferða um 
sveitarfélögin. Lýðheilsugöngur FÍ eru einn af 
hápunktunum í glæsilegri afmælisdagskrá 
félagsins. Þetta eru fjölskylduvænar göngur 
og er tilgangur þeirra að hvetja fólk til 
útivistar og hreyfingar í góðum félagsskap 
með það að markmiði að efla heilsu sína og 
lífsgæði. Grunnskóli Grindavíkur, 
Leikskólinn Krókur og Leikskólinn Laut 
ásamt Kvikunni og Reykjanes Geopark hafa 
unnið saman að gönguferðunum. 

Gengið er á miðvikudögum og mælst til að 
gengið sé um nærumhverfið og göngurnar 
séu um 60-90 mínútur að lengd. Ferðafélagið 
leggur til fjögur þemu sem sveitarfélögin geta 
haft að leiðarljósi í göngunum en er annars 
frjálst að vinna með. Fyrsta gangan var farin 
miðvikudaginn 6. september og VELLÍÐAN 
var þema göngunnar. Lagt var af stað frá 
Kvikunni og farið í leiðangur í fjöruna þar 
sem jógakennararnir Halldóra og Harpa 
leiddu þátttakendur í núvitund. Önnur 
gangan var viku seinna en þá var komið að 
þemanu NÁTTÚRA. Þórunn Alda 
Gylfadóttir leiddi þátttakendur um lendur 

(blóð-) þyrnisins, en sagan segir að jurtin hafi 
vaxið upp þar sem blóð Tyrkja og Íslendinga 
blandaðist í Tyrkjaráninu í Grindavík árið 
1627. Bakki var einnig heimsóttur ásamt 
útikennslusvæði ásamt því að framkvæmdir 
við Sjómannagarð voru skoðaðar. 

Miðvikudaginn 20. september var svo 
ráðgert að fara í leiðangur um slóðir 
bókmennta og sagna í Grindavík þegar 
þemað SAGA átti að ráða ferðinni. Þeirri 
göngu þurfti því miður að fresta vegna mikils 
úrhellis. Arngrímur Vídalín, starfsmaður í 
Kvikunni, mun leiða gönguna þegar betur 
viðrar. Arngrímur fékk Hinrik Bergsson til 
liðs við sig við að skipuleggja gönguna. 
Grindavík bregður fyrir á einn eða annan 
máta í mörgum kvikmyndum, skáldsögum 
og málverkum sem fróðlegt er að rifja upp á 
gönguferð um bæinn. 

Síðasta gönguferðin var svo farin 
miðvikudaginn 27. september en þema 
síðustu göngunnar var VINÁTTA. 
Vináttubönd og samvera voru leiðarljósin hér 
og göngumenn eignuðust nýja kunningja og 
vini á leið sinni um nærumhverfið. Allir 
göngugarpar gátu skráð þátttöku sína á 
heimasíðu Ferðafélagsins www.lydheilsa.fi.is 
og hreppt glæsilega vinninga.

Framtak Ferðafélagsins hefur mælst vel 
fyrir hjá þátttakendum og vonandi að við 
höldum þessum skemmtilegu göngum áfram 
og höldum áfram að skoða umhverfið okkar 
með mismunandi gleraugum.
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Verndaráætlun í byggð 
– Þórkötlustaðahverfi

Árið 2015 tóku í gildi lög um verndarsvæði í 
byggð nr. 87/2015 og gefa þau sveitarfélögum 
tækifæri á að sækja um styrki til 
Minjastofnunar Íslands til að vinna tillögur 
að verndarsvæði. Markmið með lögunum er 
að stuðla að vernd og varðveislu byggðar sem 
hefur sögulegt gildi. 

Í ágúst 2016 sótti Grindavíkurbær um styrk 
til að vinna tillögu að verndaráætlun í byggð 
fyrir Þórkötlustaðahverfi. Minjastofnun 
Íslands veitti Grindavíkurbæ styrk til að 
vinna verkefnið. Í kjölfarið óskaði 
Grindavíkurbær eftir því að EFLA 
verkfræðistofa verkstýrði verkefninu fyrir 
hönd bæjarins. Þá fékk Grindavíkurbær Elínu 
Ósk Hreiðarsdóttur hjá Fornleifastofnun 
Íslands til að vinna fornleifaskráningu og 
Hjörleif Stefánsson arkitekt til að vinna að 
húsakönnun. Fleiri sveitarfélög eru í 
startholunum eða byrjuð að vinna 
verndaráætlun í byggð en í september 2016 
veitti Minjastofnun Íslands samtals 21 styrk 
til 19 sveitarfélaga. Með þessu er verið að 
stuðla að vernd og varðveislu byggðar sem 
hefur sögulegt gildi og er innan þéttbýlis.

Grindavíkurbær hefur hafið vinnu við gerð 
verndaráætlun í byggð fyrir 
Þórkötlustaðahverfið. Þórkötlustaðahverfi 
hefur mikla sögulega tengingu við upphaf 
þéttbýlis í Grindavík og er í dag dreifbýlt 
hverfi innan Grindavíkur. Sjómennska á sér 
ríka sögu í Grindavík og var ein af fyrstu 
bryggjum þorpsins á Þórkötlustaðanesi.

Sveitarstjórn Grindavíkurbæjar hyggst 
koma með tillögu til forsætisráðherra um að 
Þórkötlustaðahverfið verði gert að 
verndarsvæði. Með tillögunni þarf að fylgja 
greinargerð þar sem fjallað verður um 
varðveislugildi þeirrar byggðar sem lagt er til 
að verði gerð að verndarsvæði og uppbyggingu 
innan svæðisins.

Byrjað hefur verið á því að afla grunngagna, 
s.s. sögulegra heimilda og hafin er vinna við 
uppmælingu minja sem hvort tveggja miðast 
að því að fá góða mynd á hvernig hverfið var. 
Samráð við íbúa verður á fyrstu stigum til að 
tryggja samstöðu um gerð verndaráætlunar. 
Íbúafundur er áætlaður um mánaðarmótin 
september/október. Hann verður vel 
auglýstur þegar nær dregur.

Við vinnu að verndaráætlun er svipmót 
byggðar lykilatriði og skal sveitarstjórn meta 
varðveislugildi svipmóts byggðarinnar sem 
lagt er til að verði gerð að verndarsvæði. 
Einnig skal líta til heildarásýndar byggðar og 
huga að samspili ólíkra þátta í umhverfinu, 
heildarsvip bygginga, einkennum byggðar og 
tengsl við staðhætti og umhverfi. 

Svipmót byggðar er samspil á milli 
menningarminja, fornleifa, húsa og 
mannvirkja og er þáttur í því að meta 
varðveislugildi byggðarinnar í heild. Það er 
gert með því að skrá fornleifar á svæðinu og 
með því að gera húskönnun þar sem lagt er 
mat á varðveislugildi stakra húsa og 
mannvirkja ásamt götumynd og þyrpingu 
húsa

Heimildir:
• Lög um verndarsvæði í byggð nr. 87/2015
• Reglugerð um verndarsvæði í byggð
 nr. 575/2016
• Leiðbeiningar Minjastofnun Íslands
 3 Verndarsvæði í byggð Tillaga og
 greinargerð, Minjastofnun Íslands, 2017.
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Grindavíkurbær vinnur um 
þessar mundir að gerð fyrstu 
húsnæðisáætlunar sveitar-
félagsins
Hlutverk húsnæðisáætlana sveitarfélaga er að draga fram mynd af því 
hver staða húsnæðismála er í hverju sveitarfélagi fyrir sig, greina 
framboð og eftirspurn eftir margvíslegum húsnæðisformum og setja 
fram áætlun um hvernig sveitarfélagið ætlar að mæta húsnæðisþörf 
heimila, bæði til skemmri og lengri tíma.

Megin markmið með gerð húsnæðisáætlana sveitarfélaga er að 

stuðla að auknu húsnæðisöryggi heimila í hverju sveitarfélagi. 
Húsnæðisáætlun er unnin til fjögurra og átta ára í senn og er gerð á 
minnst fjögurra ára fresti. 

Með gerð húsnæðisáætlunar vonast sveitarfélagið til þess að ná að 
draga fram skýra mynd af stöðu húsnæðismála í sveitarfélaginu og 
stuðlað ennfrekar að auknu húsnæðisöryggi til framtíðar.

Deiliskipulag norðan Hóps-
brautar
Uppbygging í Grindavík hefur gengið vel undanfarin ár og mikil 
ásókn verið í nýjar lóðir. Til þess að mæta fyrirhugaðri eftirspurn 
mun Grindavíkurbær hefja vinnu við gerð nýs deiliskipulags 
íbúðarbyggðar norðan við Hópsbraut nú á haustmánuðum.  Ekki 
er óeðlilegt að það taki allt að eitt ár að klára deiliskipulagsferli 
nýrra svæða. Gert er ráð fyrir að á svæðinu rísi blönduð 

íbúðarbyggð ásamt samfélagsþjónustu, til samræmis við gildandi 
aðalskipulag bæjarins. Kynnt verður síðar, með hvaða hætti 
bæjarbúum verður gefinn kostur á að fylgjast með og kom að 
mótun nýja skipulagsins.

Allar auglýsingar sem tengjast skipulagsvinnu hjá Grindavíkurbæ 
eru birtar á vefsíðu bæjarins, www.Grindavík.is

Fyrirhugað er að hefja vinnu við deiliskipulag svæðis merkt nr. 5 á skýringarmynd í gildandi aðalskipulagi
og svo koll af kolli í fyllingu tímans.



8 Járngerður

Nýtt starfsfólk félagsþjónustu 
og skólaskrifstofu
Sannkallað barnalán hefur leikið við starfsfólk félagsþjónustu- og fræðslusviðs Grindavíkurbæjar undanfarin misseri. Þær Hanna D 
Bizourne, sálfræðingur, Hildigunnur Kristinsdóttir, talmeinafræðingur, og Sigrún Pétursdóttir, ráðgjafi, eru allar farnar í eða á leið í 
fæðingarorlof og eru því nokkrar breytingar framundan og þegar orðnar á starfsmannahaldi á þriðju hæð Víkurbrautar 62.

Agnes Steina Óskarsdóttir
er talmeinafræðingur í verk-
töku sem sinnir afleysingu 
skóla árið 2017-2018 fyrir 
Hildigunni Kristinsdóttur sem 
er í fæðingarorlofi. Agnes er 
upp alin og búsett í Hafnarfirði. 
Hún útskrifaðist frá Háskóla 
Íslands með BA í táknmálfræði 
og uppeldis- og menntunar-
fræði árið 2008 og síðan sem 
táknmálstúlkur árið 2010 frá 
sama skóla. Að lokum lauk hún 
námi í talmeinafræðum frá 
Háskóla Íslands árið 2012. 

Agnes hefur starfað sem táknmálstúlkur hjá Samskiptamiðstöð 
heyrnarlausra og heyrnarskertra frá árinu 2010 og sem sjálfstætt 
starfandi túlkur síðustu 2 árin og þá að mestu hjá Háskóla Íslands. 
Reynsla af starf sem talmeinafræðingur kemur frá Heyrnar- og 
talmeinastöð Íslandis árið 2012-2013 þar sem hún sinnti greiningu, 
ráðgjöf og þjálfun. Einnig hefur Agnes starfað hjá Hveragerðisbæ frá 
nóvember 2016 þar sem hún sinnir greiningu og ráðgjöf. Agnes er 
byrjuð í verkefnum fyrir Grindavíkurbæ og fer í leik- og grunnskóla 
eftir verkefnum og hefur starfsaðstöðu hjá skólaþjónustunni að 
Víkurbraut 62. 

Huldís Franksdóttir Daly
er sálfræðingur frá Háskóla n-
um í Reykjavík sem ráðin hefur 
verið í starf skóla sálfræðings 
fyrir Hönnu D. Bizouerne sem 
fer í fæðingarorlof í haust. 
Huldís er þroskaþjálfi með 
diplómu í uppeldis- og 
menntunar fræð um ásamt sál-
fræði menntun. Hún hefur 
starfað sem þroskaþjálfi í leik- 
og grunn skólum bæði almenn-
um og sérskóla ásamt því að 
hafa reynslu frá störfum á 
svæðis skrifstofu. Meðal annars 

var Huldís deildarstjóri einhverfudeildar í grunnskóla í nokkur ár. Hún 
hefur einnig margra ára reynslu af ráðgjöf til foreldra vegna frávika 
barna í gegnum ráðgjafafyrirtækið YLFA ehf. Samhliða starfi í 
Grindavík verður hún sjálfstætt starfandi sálfræðingur hjá 
Sálfræðingunum Lynghálsi.
Huldís kemur til starfa hjá skólaþjónustu Grindavíkur í október og 
mun sinna greiningum á frávikum hjá börnum í leik- og grunnskóla, 
veita ráðgjöf og viðtöl skv. tilvísunum.  Hún mun hafa fasta viðveru í 
skólum Grindavíkurbæjar ásamt starfsstöð á skólaþjónustu.

Thelma B. Guðbjörnsdóttir 
félagsráðgjafi hóf störf hjá 
Grindavíkurbæ síðastliðinn 
janúar. Thelma er með MA 
gráðu í félagsráðgjöf til 
starfsréttinda frá Háskóla 
Íslands. Einnig hefur hún lokið 
PMTO meðferðarmenntun. 
Áður vann hún í um fjögur ár 
sem verkefnastjóri fjölskyldu-
verndar hjá félagsþjónustu 
Sandgerðisbæjar, Garðs og 
Voga. Verkefni hennar fólust 
einna helst í forvarnarstarfi og 
þróun úrræða hjá barnavernd 

og félagsþjónustu. Meðal verkefna var að stuðla að aukinni 
foreldrahæfni hjá þjónustuþegum barnaverndar og bættri líðan 
foreldra og barna. Thelma hefur einnig starfað sem aðstoðarkennari í 
Háskóla Íslands. Thelma er PMTO meðferðaraðili og sinnir 
einstaklingum, hópum og grunnmenntun fagaðila. Thelma vinnur 
einnig sem verktaki fyrir önnur sveitarfélög þar sem hún hefur sinnir 
uppeldislegri ráðgjöf og barnaverndarstarfi. Thelma hefur fasta 
viðveru á starfsstöð að Víkurbraut 62 mánudaga, þriðjudaga, 
miðvikudaga og fimmtudaga.

Valgerður Ágústsdóttir
leysir Sigrúnu Pétursdóttur af 
en Valgerður er í MA námi til 
starfsréttinda í félagsráðgjöf 
við Háskóla Íslands en hún er 
með BA í félagsráðgjöf. 
Valgerður nýtur nokkurrar 
sérstöðu í þessum hópi en hún 
er fædd og uppalin í Grindavík. 
Valgerður hóf störf í byrjun júlí 
og hefur fasta viðveru að 
Víkurbraut 62. 
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STUÐNINGSFJÖLSKYLDUR ÓSKAST
Félagsþjónustu- og fræðslusvið Grindavíkurbæjar auglýsir eftir traustum einstak-
lingum/fjölskyldum til að sinna hlutverki stuðningsfjölskyldu.

Hlutverk stuðningsfjölskyldu snýr meðal annars að því að taka fatlað barn í sína umsjá 
í skamman tíma með það að markmiði að létta álagi á fjölskyldur barna með sérþarfir.
Um er að ræða 2-3 sólarhringa í mánuði. Greiðslur til stuðningsfjölskyldna flokkast 
eftir umönnunarþörf barns og fötlun.

Allar nánari upplýsingar veitir Hlín Sigurþórsdóttir
í síma 420-1100 / 426-9909
eða á netfanginu hlin.s@grindavik.is

ATVINNA - LIÐVEITENDUR ÓSKAST
Félagsþjónustu- og fræðslusvið Grindavíkurbæjar auglýsir eftir traustum einstaklingum 
til að sinna starfi liðveitanda í tímavinnu.
Að vera liðveitandi er gefandi og skemmtilegt starf sem hentar vel námsfólki. Markmið 
almennrar liðveislu er að veita persónulegan stuðning og aðstoð sem miðar einkum að 
því að rjúfa félagslega einangrun hins fatlaða einstaklings.
Hlutverk liðveitanda er mjög fjölbreytt og snýr meðal annars að því að virkja viðkomandi 
í athöfnum daglegs lífs og veita honum aðstoð til að njóta menningar og félagslífs. 
Liðveitandi aðstoðar viðkomandi að setja sér markmið sem snýr að því að rjúfa 
félagslega einangrun, auka virkni og þjálfun með það að leiðarljósi að viðkomandi 
verði sýnilegur í samfélaginu á sínum eigin forsendum.
Ef þú vilt tilheyra skemmtilegum hópi og veita góðan félagsskap með þinni nærveru þá 
er starf liðveitanda mjög gefandi og skemmtilegt. Um óreglulegan vinnutíma er að 
ræða. Allir umsækjendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri og er æskilegt að viðkomandi 
sé með bílpróf.
Vert er að geta þess að þeir umsækjendur sem stunda nám við Fjölbrautaskóla 
Suðurnesja gefst kostur á að fá einingar fyrir það að sinna starfi liðveitenda. Hver 
eining miðast við ca. 20 klst. á hverja önn.

Nánari upplýsingar veitir Hlín Sigurþórsdóttir
í síma 420-1100 / 426-9909
eða á netfanginu hlin.s@grindavik.is
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Dagskrá Miðgarðs og eldri borgara
– Haust 2017 

Boccia og leikfimi í íþróttahúsinu byrjar þann 18. september. 
Ýmislegt annað verður í boði í vetur og verður það auglýst nánar á

www.grindavik.is.

Alla virka daga eruð þið velkomin að koma og fá kaffi, 
spjalla, lesa blöðin, hittast og einnig er aðgangur

að tölvum og fleira. 

Kær kveðja, starfsfólk Miðgarðs 

Mánudagur

06:00–12:00
Ganga – Hópið

9:00–11:30  
Útskurður 

Gamla 
slökkvistöðin

10:00–16:00
Billjardstofan

í útistofu
við Skólabraut

9:30 –10:15
Leikfimi 

Íþróttamiðstöð-
inni

13:00 –15:00
Bridge í Miðgarði 

Þriðjudagur

06:0–12.00  
Ganga – Hópið

10:00–10:40
Lestur í Miðgarði

10:00–16:00
Billjardstofan

í útistofu
við Skólabraut

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

14:00–15:00
Boccia-íþróttahús

Miðvikudagur

06:00–12:00  
Ganga – Hópið

10:00–10:40
Stólaleikfimi

í Miðgarði

10:00–16:00
Billjardstofan

í útistofu
við Skólabraut

14:00–15:00
Bingó

2. og 4. miðv.d.
í mán.

15:00–16:00
Línudans

3 miðv.d. í mánuði

Fimmtudagur

06:00–12:00  
Ganga – Hópið

10:00–10:40
Lestur í Miðgarði

10.00–16.00  
Billjardstofan

í útistofu
við Skólabraut

15:00–17:00
Spil í Miðgarði

Föstudagur

06:00–12:00  
Ganga – Hópið

10:00–10:40
Stólaleikfimi

í Miðgarði

10:00–16:00 
Billjardstofan
í útistofu við 
Skólabraut

13:00–14:00
Boccia-Íþróttahús
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Nokkrar myndir úr starfi
eldri borgara og Miðgarðs
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Sumaruppgjör vinnuskólans

Alls voru 93 nemendur í Vinnuskóla 
Grindavíkur sumarið 2017 sem skiptist 
þannig: 

8. bekkur – 31
9. bekkur – 32 
10. bekkur – 16
11. bekkur og eldri – 19

Af þessum ásamt flokksstjórum voru sjö 
starfsmenn á fótboltavelli, tveir hjá 
Knattspyrnudeild og sex á golfvelli.

Ráðning flokksstjóra gekk vel.
Eftir farandi voru ráðnir:

Brynjar Ásgeir Guðmundsson
Elísabet Ósk Gunnþórsdóttir
Eyrún Ösp Ottósdóttir
Guðný Dröfn Guðbjartsdóttir
Hákon Ívar Ólafsson
Helga Guðrún Kristinsdóttir
Jón Ingason
Lena Rut Gunnarsdóttir
Maríanna Óskarsdóttir
Nemanja Latinovoic
Patrekur Darri Ólafsson
Saga Björk Frímannsdóttir
Sam Hewson
Sævar Þór Birgisson 
Unnur Guðmundsdóttir

Inga Fanney Rúnarsdóttir var yfirflokksstjóri 
og Vignir Friðbjörnsson, umsjónarmaður 
grænna og opinna svæða sá um utanumhald 
skólans í samvinnu við sviðsstjóra.
Flokksstjórar voru undirbúnir vel fyrir 
sumarið. Þeir sóttu námskeið sem nýtast 
þeim í starfi, skyndi hjálparnámskeið og nám-
skeið fyrir þá sem vinna með sláttuvélar. 
Reglur vinnuskólans voru kynntar fyrir 

flokksstjórum og nemendum auk þess sem 
settar voru reglur um notkun farsíma í vinnu. 

Sláttur:
Sláttuhópur Vinnuskólans sá um að slá hjá 
eldri borgurum og öryrkjum. Sláttuhópurinn 
og starfsmenn Þjónustu miðstöðvar sáu um 
opin svæði á vegum Grindavíkurbæjar. Í fyrra 
var þetta verk boðið út en í ljósi fenginnar 
reynslu tók bærinn þetta aftur til sín í ár. 

Grunnskólahópar:
Eins og hvert ár þá leið sumarið fljótt. 
Krakkarnir unnu mánudaga til fimmtudaga 
og 17 ára og eldri fengu að ráða hvort þeir 
mættu í vinnu á föstudögum, ekki var mikið 
mætt á föstudögum en þá daga mættu 
flokkstjórar og tóku þau verkefni að sér sem 
þurfti að klára. Þrátt fyrir smá skipulagsleysi í 
byrjun sumars þá gekk sumarið mjög vel. 
Hóparnir skiptust í bekki og vegna skorts á 
flokkstjórum þurftu fleiri krakkar að vera 
saman í hópum sem gaf ekki góða raun. En 
yfir höfuð voru starfsmenn sáttir og 
sumarvinnu lauk með skemmtilegri grill-
veislu fyrir alla starfsmenn og flokkstjórar 
grilluðu pylsur ofan í tugi starfsmanna. 
Flokkstjórar útbjuggu leik síðasta vinnu-
daginn og að þessu sinni var það ruslabingó 
sem varð fyrir valinu. Krakkarnir fengu 
spjöld og áttu að týna það rusl sem stóð á 
spjöldunum til að fá bingó. Eins og gefur að 
skilja varð mikið fjör hjá kappsömum 
keppendum og samkeppnin mikil. 

Verkefni sumarsins:
Helstu verkefni vinnuskólans voru beða-
hreinsun, sláttur, gróðursetning, gangstétta-

hreinsun, rusla týnsla og almenn umhirða. 
Grunnskóla krakkar vörðu miklum tíma í 
beðahreinsun, ruslatýnslu, gangstéttahreinsun 
og gróður setningu á meðan 16 ára og eldri 
voru sett í slátt, bæði á opnum svæðum og í 
garða. Hér í Grindavíkurbæ eru svo mörg stór 
og falleg blóma- og trjábeð að vinnuskólinn 
réði varla við arfahreinsun en reynt var að 
reita eins og enginn væri morgundagurinn. 
Áhersla var lögð á að halda umhverfi 
Víðihlíðar, tjaldsvæðis, Grunnskólans og 
leikskóla hreinum og fallegum. Allir 
flokkstjórar gátu sammælst um það að okkur 
þykir vænt um bæinn okkar og viljum að 
hann líti sem best út fyrir bæjarbúa og alla 
sem heimsækja okkar fallega bæ. 
Flokkstjórar hjálpuðu einnig til í ýmsum 
verkefnum m.a að færa hluti fram og tilbaka 
úr skólastofum og leikskólastofum bæjarins. 
Farið var í málningarvinnu á leikskólanum 
Króki og á girðingu við Hópsbraut. Starfs-
menn vinnuskólans hjálpuðu svo til á Sjóara-
num Síkáta og 17. júní við almenna gæslu, 
hátíðarhöld og hreinsun.
 
Umhverfisstjórar:
Í sumar voru ráðnir tveir umhverfisstjórar, 
sem sáu um að bærinn væri eins vel hirtur og 
hægt var. Þeir sinntu viðhaldi þeirra svæða 
sem hóparnir voru búnir með og pössuðu 
upp á að allt rusl væri fjarlægt. Þeir sinntu 
hlutverki sínu af mikilli alúð og áhuga því 
þeim fannst þetta mikilvægt hlutverk og 
lögðu sig alla fram við að sinna verkefnum 
sínum vel. 
Rétt er að bæta við að mörg verkefni þurftu að 
mæta afgangi vegna manneklu og hlutir eins 
og þessir verða betur skipulagðir næsta sumar.
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 Ólík bæjarfélög – áþekkar áskoranir
29. júní hittust krakkar úr Grindavík, Vogum, 
Garði og Sandgerði. Farið var í 
jafningjafræðslu og hópefli á vegum Hins 
hússins og var farið um víðan völl í fræðslunni. 
Ljóst var að áhugasvið krakkana snéri að 
jákvæðri sjálfsmynd, framhaldskólanámi, 
femínisma og feminístum, klámi, kynlífi, 
vímuefnum og fleiru. Reynt var að fá 
krakkana til að taka þátt í spurningum og 
umræðum og voru þau treg til í byrjun enda 
margir feimnir að tala um þessi mál. Feimnin 
hvarf svo enda mörg áhugaverð málefni að 
ræða. Í lok dags voru þau ánægð og fóru allir 
heim með bros á vör. Flokkstjórar voru einnig 
ánægðir að hitta aðra flokkstjóra og fá 
hugmyndir um vinnuskóla annarra 
bæjarfélaga.
Vinnuskólarnir í Garði, Vogum og Grindavík 
hittust í Sandgerði 27. júlí. Meðan 
unglingarnir tóku þátt í dagskrá 
jafningjafræðslunnar gafst flokkstjórum færi 
á að bera saman bækur um starfið. Ýmislegt 
er svipað og annað ólíkt eftir stöðunum en 
eitt var eins hjá öllum, það allra erfiðasta og 
leiðinlegasta, bæði fyrir stjórnendur og unga 
starfsmenn er neikvætt áreiti frá almenningi! 
Neikvæðar athugasemdir og andrúmsloft 
sem virkar letjandi, lítilsvirðandi og 
niðurdrepandi. Hugsið um þetta í augnablik. 
Unga fólkið á öllum þessum stöðum, bæði 

flokkstjórar og unglingar hafa valið sér að 
þyggja vinnu, frekar en að hanga heima, og 
með því að stíga svona fram í gulu vesti þá eru 
þau um leið skotspónn allra bæjarbúa. Flest 
þeirra eru að fá sína fyrstu reynslu af launaðri 
vinnu og auðvitað er verkhæfnin mismunandi 
en þau eru að læra. 

Virkjum jákvæðnina
Grindvíkingar geta tekið upp nýja siði að ári 
og prófað nýja aðferðarfærði sem felst í að 
nýta hvert tækifæri til að hrósa þessum 
krökkum og leyfa þeim að finna fyrir 
stuðningi frá samfélaginu. Hrós og hvatning 
mun skila vinnuglaðari ungmennum sem svo 
á móti skila meiri árangri. Bærinn okkar var 
hreinn og vel snyrtur í sumar, unga fólkinu 
okkar að þakka og stóðu þau sig flest með 
sóma. 
Eins og öll önnur sumur þá fékk vinnuskólinn 
ýmsar ábendingar og kvartanir frá 
bæjarbúum. Flokkstjórar og starfsmenn 
vinnuskólans voru sammála um að neikvætt 
viðmót dró fólk niður. Lítið ber á jákvæðum 
athugasemdum og uppbyggilegum og fyrir þá 
sem hafa skilað sinni vinnu og lokið þeim 
verkefnum sem fyrir liggja er erfitt að fá sífellt 
á sig neikvæðni og jafnvel reiði. Því biðjum 
við ykkur, kæru bæjarbúar, að skoða ykkur 
um og þá sjáið þið hversu vel bærinn er hirtur. 
Það má alltaf gera betur en það viljum við 

gera í jákvæðum anda og uppbyggilegum. 
Starfsmenn vinnuskólans spyrja sig hvernig 
það geti verið að bærinn líti svona vel út en 
allir í bæjarvinnunni séu sagðir latir? Í 
vinnuskólanum er virkilega duglegt fólk sem 
nálgast verkefni sín af metnaði og vill gera sitt 
besta til þess að bærinn okkar líti sem best út. 

Inga Fanney Rúnarsdóttir,
yfirflokksstjóri og Björg Erlingsdóttir 

sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs
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Vinnuskóli Codland 2017
Líkt og undanfarin sumar þá hefur Codland 
starfrækt vinnuskóla í  samstarfi við Grinda-
víkurbæ.  Að þessu sinni var hann haldinn 
dagana 17. - 21.  júlí  og þeim ungmennum, 
fædd 2002 og 2003, sem höfðu sig vel í 
Vinnuskóla Grindavíkur boðið að sækja um. 
Markmið skólans hefur verið að kynna fyrir 
ungmennum Grindavíkurbæjar sjávarút-
veginn og þá framþróun sem er að eiga sér 
stað á því sviði. Við í Codland  viljum sýna 
krökkunum í Grindavík hversu fjölbreyttur 
starfsvettvangur sjávarútvegurinn er orðinn 
og og að í dag krefjist hann fjölda fólks sem 
hefur ólíka menntun og bakgrunn. Einnig 
vildum við fræða hópinn um þá sérstöðu sem 
Reykjanes hefur og þau tækifæri sem geta 
falist í henni. 

Í upphafi vinnuskólans var krökkunum 
skipt upp í mismunandi hópa sem síðan unnu 
saman í hópeflisæfingum í upphafi hvers 
dags. Á lokadegi vinnuskólans myndu síðan 
þessir hópar nýta sér það sem þau lærðu í 
vinnuskólanum til þess að búa til forrit sem 
tengist sjávarútvegi eða Reykjanesi. 

Við byrjuðum þess vegna á að halda stutta 
kynningu um Codland. Í henni töluðum við 
um hvernig betri meðhöndlun á fiskafurðum, 
ásamt  nýrri tækni og auknum útflutningi á 

ferskvörum, er að auka aðgengi að 
hliðarafurðum. Síðan fórum við með þau yfir 
til Vísis þar sem þau fengu að kynnast einni 
nútímalegustu og fullkomnustu fiskvinnslu 
sem fyrirfinnst hér á landi. Eftir að hafa 
gengið í gegnum verksmiðjuna gafst síðan 
tækifæri til að fræðast betur um FleXicut 
kerfi Marels sem Vísir notast við, í gegnum 
sýndarveruleikagleraugu. 

Eftir þetta lá beinast við að fara með hópinn 
í heimsókn til Marels þar sem þau fræddust 
um hvernig fyrirtækið þróar hátæknilausnir 
til þess að gera fiskiframleiðendum kleift að 
hámarka afköst, bæta nýtingu hráefnisins og 
viðhalda gæðum í gegnum framleiðsluferlið. 
Sérstaklega áhugavert var að læra hvernig að 
Marel hefur tekist að stækka úr litlu 
sprotafyrirtæki í alþjóðlegt fyrirtæki sem er í 
fararbroddi í sínum geira, meðal annars með 
því að yfirfæra þekkingu sína á fiskvinnslu 
yfir í aðra iðnaði, þá sérstaklega kjöt- og 
kjúklingavinnslur.

Segja má að jarðfræði Reykjanesskagans sé 
á heimsvísu og til að læra meira um hana var 
förinni heitið til HS Orku, nánar tiltekið í 
Svartsengisvirkjun. Þar fengið við að kynnast 
því hvernig orkan úr jarðvarmanum er notuð 
til að framleiða heitt vatn og rafmagn. Orkan 

sem kemur úr virkjuninni er síðan notuð í 
allskonar framleiðslu þar sem nálægð við 
orkuverið er lykilþáttur. Má þar að nefna 
ýmiskonar starfsemi eins og fiskeldi, 
snyrtivörurframleiðslu og líftækni. 

Hjá HS Orku lærðu krakkarnir um 
mikilvægi þess að fullnýtia jarðvarmann og 
hvernig affall frá einum aðila er hráefni fyrir 
annan. Bláa Lónið er án efa besta dæmið um 
slíka nýtingu en þangað fór hópurinn einmitt 
næst. Var vel tekið á móti hópnum og farið 
yfir sögu Bláa Lónsins og tilurð þess, hvernig 
lækningamáttur þess uppgötvaðist og hvernig 
það er orðið eitt helsta kennileiti Íslands sem 
fær meira en milljón gesti á ári. Einnig var 
farið yfir þær rannsóknir sem Bláa Lónið er 
að gera á heilsuáhrifum lónsins og nýja 
uppifunarsvæðið Lava Cove sem og hótelið 
Moss sem mun brátt opna. 

Undir lok vinnuskólans fengu hóparnir að 
spreyta sig á að hanna og útfæra forrit eða 
smáforrit sem tengist á einhvern hátt 
sjávarútvegi eða Reykjanessvæðinu. Endaði 
vinnuskólinn svo í Kvikunni þar sem hver 
hópur kynnti sitt verkefni og síðan var haldið 
í pizzuveislu hjá Papas.
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Sænskunámskeið í Piteå
Undanfarin ár hafa Grindavíkingar verið 
duglegir við að rækta vinabæjarsambandið 
við Piteå í Svíþjóð. Reglulegar heimsóknir 
hafa verið farnar í báðar áttir og hafa ýmsar 
stofnanir og starfsmenn bæjarins notið 
góðs af þessu vinasambandi sem hefur gefið 
blómlega af sér á ýmsum sviðum.

Frá árinu 2015 hefur Norræna félagið í 
Grindavík í samvinnu við Grindavíkurbæ, 
Piteå og Norðurlandaráð, boðið ungum 
Grindavíkingum að heimsækja Piteå. Þar fá 
ungmennin tækifæri til að taka þátt í 
skemmtilegu sænskunámskeiði yfir 
hásumarið.

Að jafnaði eru tvö sæti í boði, og í ár voru 
það þær Ína Ösp Úlfarsdóttir Aspar og Júlía 
Piaskowska sem héldu í víking til Svíþjóðar 
frá Grindavík. Þær settu saman smá ferðasögu 
fyrir okkur:

Snemma morguns, sunnudaginn 23. júlí 
lögðum við, Ína Ösp og Júlía Piaskowsa, af 
stað upp í Leifstöð. Ferðinni var heitið til 
Svíþjóðar en við höfðum verið valdar, án vafa 
úr föngulegum hópi umsækjenda, til þess að 
fara á vegum Grindavíkubæjar á sænsku-
námskeið í Piteå. 

Við flugum til Stokkhólms þar sem við 
þurftum að millilenda til að fljúga svo til 
Luleå sem er bær ekki svo langt frá Piteå. 
Seinkun varð á fluginu til Stokkhólms sem 
gerði það að verkum við misstum af vélinni til 
Luleå og þurftum við því að redda því 
einhvern veginn. Við töluðum við fólk á 
flugvellinum og fengum við nýja flugmiða 
svo við komumst til Luleå þar sem við vorum 
sóttar. 

Á námskeiðinu vorum við rúmlega 40 
krakkar, við tvær frá Íslandi, fjórir frá 
Afganistan og þrjátíu og sex frá Finnlandi. 
Þétt dagskrá var alla dagana sem samanstóð 
af kennslustundum og ferðum um svæðið. 
Við gerðum margt skemmtilegt eins og að 
fara í ferðir á allskonar staði, fengum 
heimsóknir, höfðum bíókvöld og svo var 
mikill frítími þar sem allir krakkarnir gerðu 
eitthvað saman og auðvitað voru líka dagar 
þar sem við fengum að versla!

Fyrstu dagarnir voru erfiðir þar sem við 
töluðum og skildum sænskuna ekki svo vel en 
allir hinir kunnu smá sænsku. Við redduðum 
okkur á  dönskunni í byrjun en vorum mjög 
fljótar að læra sænskuna líka. Eftir það var því 
miklu auðveldara og skemmtilegra að vera 
þarna. 

Við kynntumst fullt af skemmtilegum 
krökkum og lærðum margt nýtt. Við 
kynntumst krökkunum frá Finnlandi og 
Svíþjóð mest, við höfum ennþá samband við 
marga af þeim og munum gera það áfram.

Við vorum alveg heillaðar af Svíþjóð og 
sænskunni og myndum svo sannarlega fara 
aftur ef við fengum tækifæri til. Þetta var svo 
ótrúlega skemmtilegt, fá að kynnast nýrri 
menningu, krökkum frá öðrum löndum, nýju 
tungumáli og bara að prófa eitthvað nýtt.

Það sem kom okkur sennilega mest á óvart 
var hvað allt fólkið þarna var alltaf ótrúlega 
næs. Þetta var ein skemmtilegasta upplifun 
sem við höfum upplifað og viljum við þakka 
Grindavíkurbæ fyrir að hafa leyft okkur  að 
fara, við  erum óendanlega þakklátar fyrir 
þetta tækifæri. Við mælum 100% með þessu 
námskeiði fyrir alla sem langar að prófa 
eitthvað nýtt og spennandi.
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Byrjendalæsi í Grunn-
skóla Grindavíkur
Síðastliðið vor fóru nokkrir kennarar af 
yngsta stigi Grunnskóla Grindavíkur á 
kynningu á kennsluaðferðinni Byrjendalæsi. 

Eftir þessa kynningu og samræður var 
ákvörðun tekin um að gerast Byrjenda-
læsisskóli og var það ekki síst vegna þess að 
kennarar og stjórnendur skólans sáu að margt 
í kennsluaðferðinni samræmdist vel breyttum 
vinnubrögðum á yngsta stigi, kennarar gætu 
betur mætt ólíkum þörfum nemenda og gætu 
betur nálgast markmið aðalnámskrár.

Í haust fór svo þróunarverkefnið 
Byrjendalæsi af stað og er Grunnskóli 
Grindavíkur orðinn einn af rúmlega 90 
skólum á landinu sem kennir læsi samkvæmt 
þessari kennsluaðferð. Þátttakendur í 
verkefninu eru umsjónarkennar í 1.– 3. bekk 
ásamt sérkennurum á stiginu. 

Verkefnið er leitt af miðstöð skólaþróunar 
við Háskólann á Akureyri og fá kennarar 
námskeið og ráðgjöf þaðan. Um er að ræða 
tveggja ára þróunarstarf. Einn leiðtogi er í 
skólanum en hann leiðir þróunarstarfið þar.

Hvað er Byrjendalæsi?
Byrjendalæsi er kennsluaðferð sem beinist 

að kennslu læsis í 1. og 2. bekk grunnskólans 
en getur fallið að kennslu og námi í næstu 
bekkjum þar fyrir ofan. Kennsluaðferðin 
hefur verið mótuð og þróuð við miðstöð 
skólaþróunar við Háskólann á Akureyri undir 
forystu Rósu Eggertsdóttur. 

Meginmarkmið Byrjendalæsis er að börn 
nái góðum árangri í læsi sem fyrst á 
skólagöngu sinni. Unnið er með lestur, ritun, 

tal og hlustun á heildstæðan hátt. Það er 
gengið út frá því að börn þurfi lesefni sem 
kveikir áhuga þeirra, ýtir undir ímyndunar-
aflið, hvetur þau til gagnrýninnar hugsunar 
og gefur þeim færi á að tengja við eigin 
upplifanir og líf. Því er fjölbreyttur gæðatexti 
lagður til grundvallar lestrar kennslunni og 
hann síðan notaður í vinnu með stafi og 
hljóð, sem og vinnu með orðaforða, skilning 
og ritun. Í Byrjendalæsi er lögð áhersla á 
samvinnu nemenda í námi og samskipti 
þeirra á milli. Kennslan á að vera ein-
staklingsmiðuð og stuðningur kennara við 
nám nemenda miðar að því að hver og einn 
nái sem mestum mögulegum þroska. Í 
Byrjendalæsi er rík áhersla er lögð á að kenna 
nemendum markvisst aðferðir sem styðja við 
lesskilning og fjölbreytta ritun (Birna 
Svanbergsdóttir, 2012)

Svona gerum við í Byrjendalæsi
Kennarar útbúa kennsluáætlanir í 

Byrjendalæsinu sem venjulega ná yfir eina 
viku, þar sem fram koma markmið 
kennslunnar, skipulag, innihald verkefna og 
mat. 

Vinnulotan hefst á því að kennari les texta, 
sögu eða ljóð fyrir nemendur. Rætt er um 
innihaldið og blæbrigði málsins skoðuð. 

Eftir lesturinn tekur við sundurgreinandi 
vinna. Þar er unnið með staf og hljóð, 
réttritun, málfræði, uppbyggingu texta og 
fleira sem þarf. Alltaf er valið eitt orð úr 
textanum sem kallast lykilorð og er það orð 
fulltrúi þess sem kenna á. Ef kenna á t.d. 
stafina s og u, er valið orð með þeim stöfum 
t.d. sumar. Byrjað er á að finna orðin í 
lykilorðinu t.d. sumarfrí > suma, sum, um, 
mar, frí. Svo má rugla stöfunum og búa til ný 

orð úr þeim, t.d. mas, rum, far, ís, rím. 
Kennari kennir sérstaklega hljóð og form 
stafanna s, u og útbýr fjölbreytt verkefni til að 
þjálfa nýja færni. Mikil áhersla er lögð á leiki 
og spil. 

Lokastig vinnurnnar er svokölluð 
enduruppbygging og byrjar sú vinna samhliða 
tæknivinnunni. Á þessu stigi semja nemendur 
frá eigin brjósti ýmislegt sem tengist 
orðaforða og/eða efni textans sem lesinn var í 
upphafi. Þessa vinnu er hægt að nálgast á 
ólíkan hátt t.d. með því að nýta ritun, 
munnlega frásögn og leikræna tjáningu 
(Birna Svanbergsdóttir,  2012).

Að lokum
Framundan er tími breytinga, breytinga 

sem vonandi leiða okkur að því að skapa 
aðstæður til að auka áhuga nemenda á lestri, 
til að ná bættum árangri í læsi og festa í sessi 
vinnubrögð sem efla samskipti og samvinnu 
ekki bara nemenda heldur líka kennara. 
Kennarar og nemendur eru að tileinka sér 
nýja áhugaverða hluti, við tökum lítil skref í 
einu og leggjum okkur fram við að vinna 
saman að því að framgangur þessa verkefnis 
verði sem bestur og sú hugsun og þau 
vinnubrögð sem lögð eru til grundvallar í 
Byrjendalæsi nái að festast í sessi í okkar skóla 
því við teljum það vera nemendum okkar og 
okkur öllum til hagsbóta. 

María Eir Magnúsdóttir, 
kennari og Byrjendalæsisleiðtogi

í Grunnskóla Grindavíkur
Heimildaskrá:

Birna Svanbergsdóttir. (2012). 
Byrjendalæsi - upplýsingar til foreldra. 

Byrjendalæsi, 3(3). 1-4. 
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Sprotasjóður styrkir 
náttúrufræðikennslu í 
Grunnskóla Grindavíkur
Þórunn Alda Gylfadóttir, náttúrufræðikennari 
við Grunnskóla Grindavíkur, hlaut í vor styrk 
úr Sprotasjóði vegna verkefnisins: Þróun 
kennsluhátta í náttúrufræðigreinum við 
Grunnskóla Grindavíkur. Upphæð styrksins 
er 1.500.000 kr. Þórunn Alda hefur verið 
náttúrufræðikennari við Grunnskóla Grinda-
víkur síðastliðin 5 ár og hefur kennslan hjá 
henni verið mjög metnaðarfull og skemmtileg.

Þórunn Alda sótti um styrkinn ásamt 
Karítas Nínu Viðarsdóttur með það að 
markmiði að þróa bæði kennslu og námsefni 
í samstarfi við Reykjanes Geopark, sjávar-
útveg og önnur fyrirtæki í nærumhverfinu 
með von um að það verði til að auka og dýpka 
skilning nemenda, áhuga og hæfni á vísindum 
sem nýtast þeim í daglegu lífi og til framtíðar.

Við heyrðum aðeins í Þórunni og for-
vitnuðumst um þetta spennandi verkefni

„Við viljum leggja meiri áherslu á kennslu 
um nærumhverfið og hvað við höfum fjölbreytt 
umhverfi, gróður og dýralíf. Útikennsla verður 
áberandi á haust- og vormánuðum þar sem 
veðrið er betra en yfir háveturinn. Við erum að 
þróa verkefni sem stuðla að útikennslu um 
okkar nærumhverfi og höfum þetta skólaár til 
að byrja og sjá hvað er að virka og hvað við 
þurfum að gera til að gera þetta áhugavert 
fyrir nemendur. 

Fyrsta verkefnið er um okkar ástkæru Bót og 
er ég búin að fara með nemendur í 8. bekk í 
vettvangsferðir þangað til að kynnast 
umhverfinu og því sem það hefur upp á að 

bjóða. Nemendur fengu það verkefni að skoða 
fuglalífið og spá í því hvað þeir væru að gera, 
svona lítil atferlisrannsókn, aðrir voru að 
skoða þangið sem er að finna í fjörunni og 
hvernig það skiptir sér niður á svæði og að 
lokum skoðuðum við lífríkið og nokkrir fengu 
það verkefni að kanna hvað á ekki heima í 
fjörunni. Við eigum eftir að fara nokkrar ferðir 
þangað áður en að veturinn kemur. 

Við byrjuðum samt haustið á að skoða 
plastnotkun okkar og hvað það er mikið plast í 
umhverfinu okkar og hvað getum við gert til að 
minnka plastnotkun. Nokkrar góðar 
hugmyndir komu frá nemendum eins og að 
ekki setja plastlokið á einnota glösin sem við 
fáum á skyndibitastöðum og að sleppa rörinu 
líka þá erum við strax að spara plast. Skipta út 
plastpokum fyrir margnota poka. Við fórum út 
til þess að tína eingöngu plast og kom það 
nemendum á óvart hvað það var mikið af því í 
umhverfinu okkar og voru þau að finna mikið 
magn af plaströrum.“

Þórunn Alda er búin að fara nokkrar ferðir 
með nemendur í nýja útikennslusvæðið 
okkar á Mánagötunni. Hún er mjög ánægð 
með nýju aðstöðuna og kem til með að nota 
það mjög mikið í útikennslunni. Nemendur 
eru einnig ánægðir með að komast í annað 
umhverfi til að auka þekkingu sína.

 
„Við komum til með að þróa fleiri verkefni í 

vetur, þetta er skemmtilegt verkefni, að geta 
sett okkar eigið umhverfi í forgang í náttúru-
fræðikennslu.“

Við látum fylgja með nokkrar myndir
frá haustinu. 
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Opnunarpartý 
Þrumunnar

Opnunarpartý Þrumunnar var haldið miðvikudaginn 13. september 
síðastliðinn. Nemenda- og Þrumuráð vildi breyta til í ár, sleppa því að 
hafa opnunarball eins og vaninn hefur verið og ákváðu þau að halda 
eitt heljarstórt partý í staðinn!
 
Partýið var fyrir utan Hópsskóla, DJ Björn Valur sá um tónlist 
kvöldsins og starfsfólk Þrumunnar sá um að grilla pylsur ofan í 
unglingana. Ráðið stóð fyrir sápufótbolta, voru með „slip&slide“ 
rennibraut, heita „potta“ þar sem var hægt að ylja sér, seldu krap, 
candyfloss o.fl. girnilegt.
 
Tæplega 100 hressir unglingar mættu í partýið, sem gekk vel fyrir sig í 
alla staði. Nemenda- og Þrumuráð á stórt hrós skilið fyrir vel 
heppnaðan viðburð. Veturinn byrjar af miklum krafti í ár og það 
verður spennandi að fylgjast með framhaldinu.
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Tjaldsvæðið opið út 
nóvember – vinsældir 
þess aukast ár frá ári

Bæjarstjórn samþykkti á fundi sínum 26. 
september að tjaldsvæði Grindavíkurbæjar 
yrði opið út nóvember. Um ákveðna tilraun er 
að ræða en hingað til hefur svæðið lokað um 
miðjan september. Ferða manna tímabilið er 
engu að síður alltaf að lengjast í báðar áttir og 
í ár opnaði tjaldsvæðið um miðjan apríl til að 
mæta aukinni eftirspurn. 

Aðsóknartölur á tjaldsvæðið hafa slegið öll 
met í sumar, en þau met hafa raunar fallið 
hvert einasta sumar frá því að nýtt og 
endurbætt tjaldsvæði  opnaði sumarið 2009. 
Ferðamanna sumarið verður gert betur upp í 
3. og síðasta tölublaði Járn gerðar í ár.

Þrátt fyrir glæsilega aðstöðu á tjaldsvæðinu 
þá hefur nokkuð borið á því að ferðamenn 
leggi húsbílum sínum út um allan bæ. 
Grindavíkurbær hefur í samvinnu við 
Reykjanes Geopark látið útbúa skilti til að 
leiðbeina ferðamönnum um það hvar megi 
gista og verða þau sett upp á næstunni. Þá er 
einnig í undirbúningi að gefa út lítill bækling 

fyrir ferðamenn með svipuðum leið-
beiningum. 
Það er sennilega flestum ljóst að mikill 
uppgangur er í ferðaþjónustu í Grindavík og 
Reykjanesi öllu. Til að mynda var 66% 
aukning á seldum hótelherbergjum á Suður-

nesjum í júlí í ár samanborði við 2016, meðan 
að flest önnur svæði standa í stað eða horfa 
upp á samdrátt. Við horfum því björtum 
augum til framtíðar og vinnum saman að því 
að gera Grindavík að spennandi áfanga stað 
fyrir ferðamenn, erlenda sem innlenda.

Svanurinn frumsýndur
Á dögunum var ný kvikmynd Ásu Helgu 
Hjörleifsdóttur Svanurinn frumsýnd í 
Toronto. Myndin byggir á samnefndri 
skáldsögu Guðbergs Bergssonar sem hlaut 
hin íslensku bókmenntaverðlaun árið 1991 
og er sú bók hans sem hefur notið hvað 
mestrar hylli lesenda, auk skáldsævisagna 
hans um uppvaxtarárin í Grindavík. Mynd 
Ásu Helgu hefur vakið töluverða lukku meðal 
gagnrýnenda vestanhafs og því er til nokkurs 
að hlakka þegar myndin berst í kvikmyndahús 
hérlendis. Vonir undirritaðs standa 
sannarlega til þess að fleiri bækur Guðbergs 
verði kvikmyndaðar í kjölfarið. Á hver 
vitanlega sína eftirlætisbók en ég skal  gerast 
svo djarfur hér og nú og biðja um að næsta 
mynd verði Sú kvalda ást sem hugarfylgsnin 
geyma, og vona að einhver taki þeirri 
hvatningu.

Arngrímur Vídalín,
Forstöðumaður Kvikunnar



Program wielokulturowy 
Prowadzono wysiłki w celu ustanowienia programu 

wielokulturowego w mieście Grindavík. Potrzebujemy 
dwóch przedstawicieli zagranicznego pochodzenia do 
pracy zespołowej nad opracowaniem programu dla 
miasta Grindavik w zakresie usług dla mieszkańców 

zagranicznego pochodzenia. 
Zainteresowanych proszę o kontakt na meila 

bjorg@grindavik.is 
 

Multicultural Policy 
Are you someone of foreign origin living in Grindavík who 

would like to help us with ideas on how to serve the 
foreign community better? A new committee is being set 

up to examine what Grindavík could do better to meet 
the needs of people who settle here from other 

countries, and there will be places for two people like you 
to make your voices heard.  If you are interested in 
helping us, send an e-mail to bjorg@grindavik.is 

  

Fjölmenningarstefna  
Unnið er að gerð fjölmenningarstefnu fyrir 

Grindavíkurbæ. Auglýst er hér með eftir tveimur 
fulltrúum erlendra íbúa í verkefnahóp til að vinna að gerð 

stefnu fyrir Grindavíkurbæ um þjónustu við íbúa af 
erlendum uppruna. Áhugasamir senda póst á netfangið 

bjorg@grindavik.is 




