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Fiskur undir steini
og Salka Valka

Á næstunni verða tveir ansi merkilegir
menningarviðburðir sem eru samvinnuverkefni Sögu- og minjafélags Grindavíkur,
Grindavíkurbæjar og Bryggjunnar.
Mánudagurinn 3. nóvember
Kl. 20:00 Kaffihúsið Bryggjan sýnir
heimildamyndina Fiskur undir steini.
Fyrir nákvæmlega 40 árum, 3. nóvember
1974, var þessi fræga heimildamynd sýnd í
RÚV sem vakti miklar deilur á sínum tíma.
Menningarmaður úr Reykjavík (Jón Júlíusson) ákveður að fara til Grindavíkur og
kynnast af eigin raun lífinu í sjávarþorpi.
Hann kemst að því að þar búa hörkutól og
þar er þrælað myrkranna á milli. Reisulegt
félagsheimili stendur í útjaðri þorpsins, en
ekki virðist pláss í lífi þessa fólks til að njóta
menningar og fagurra lista. Leikstjóri var
Þorsteinn Jónsson og skrifaði hann handrit
ásamt Ólafi Hauki Símonarsyni.
Eftir sýningu myndarinnar verða umræður
um heimildamyndina og hvaða áhrif hún
hafði á menningarlega umræðu en höfundar
myndarinnar taka þátt í umræðunum.

Fimmtudagurinn 4. desember
Kl. 20:00 Kaffihúsið Bryggjan sýnir
bíómyndina Sölka Völku.
Samvinnuverkefni Sögu- og minjafélags
Grindavíkur, Grindavíkurbæjar og
Bryggjunnar.
Þennan dag, fyrir nákvæmlega 60 árum (4.
desember 1954) var myndin Salka Valka
frumsýnd en hún er gerð af Svíum. Salka
Valka er kvikmynd byggð á samnefndu
skáldverki íslenska nóbelsskáldsins Halldórs
Laxness. Myndin fjallar um lífsbaráttuna í
íslensku sjávarplássi, þar sem lífið er saltfiskur. Kvikmyndin var að hluta til tekin upp
í Grindavík.

Spegluð kennsla

Tónlistarskólinn í Grindavík er fyrstur
íslenskra tónlistarskóla til að taka upp
svokallaða speglaða kennslu. Unnið er nú
hörðum höndum að því að innleiða
speglaða kennslu í starf skólans og er þetta
nýjung í starfsemi tónlistarskóla á Íslandi.
Spegluð kennsla felst í því að í kennslustund
tekur kennari upp leiðbeiningar á myndband
sem hlaðið er upp á lokað vefsvæði, sem
nemandi getur síðan nýtt sér til
leiðbeiningar í heimavinnu í ákveðinn tíma.
Þar af leiðandi nýtist kennslustundin
nemanda áfram er heim er komið.

Skemmtilegur starfsmannadagur
Þorgrímur Þráinsson rithöfundur flytur fyrirlestur á starfsmannadeginum.

Sameiginlegur starfsmannadagur fyrir
allar stofnanir Grindavíkurbæjar var
haldinn í haust Grunnskólanum við
Ásabraut. Hann var með nýju sniði að
þessi sinni en um 200 starfsmenn bæjarins sóttu vinnustofur og fyrirlestra sem
án vafa munu nýtast þeim í starfi á
komandi vetri og eftirleiðis.
Alls var búið að skipuleggja 11 vinnustofur
og fyrirlestra en starfsfólk raðaði sér sjálft niður
á þær vinnustofur sem þeim fannst mest
spennandi og er skemmst frá því að segja að
mjög góð mæting var á alla viðburði þrátt fyrir
einhverja skörun í dagskrá.
Margt spennandi var á boðstólnum, og voru
fyrirlesarar og stjórnendur vinnustofa bæði

fengnir innanhús úr röðum bæjarstarfsmanna
og aðrir voru aðkeyptir sérfræðingar. Þannig
voru Halldóra Halldórsdóttir kennari, Þorgerður Guðný Guðmundsdóttir launafulltrúi
og Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóri, með
vinnustofur þar sem þau miðluðu sinni
sérþekkingu en sem dæmi um gestafyrirlesara
má nefna að Valgeir Sigurðsson sjúkraþjálfari
fjallaði um líkamsbeitingu við vinnu, Amalía
Björnsdóttir, dósent við Menntavísindasvið HÍ
flutti fyrirlestur um málþroskamælingar og
rithöfundurinn Þorgrímur Þráinsson flutti
fyrirlestur sem hann kallar ,,Hvernig lesum við
lífið?". Það var mál manna að þessi starfsmannadagur hafi tekist vel og allir þátttakendur
gengu sáttir (og saddir) út í lok dags.

Ungmennaráð Grindavíkur sem var endurvakið í upphafi árs vinnur nú að nokkrum
skemmtilegum verkefnum.
Þar má nefna viðburðar-app Grindavíkurbæjar sem reyndar hefur þróast yfir í allsherjar
app fyrir bæinn. Hefur m.a. verið leitað til vinabæjarins Piteå sem hefur þróað sambærilegt
app en aðrar áherslur verða í okkar appi.
Þá er ungmennaráð að vinna að hugmyndavinnu vegna ungmennagarðs þar sem yrði að
finna ýmis leiktæki og afþreytingu fyrir
unglinga.
Í vor lagði Ungmennaráð til við bæjarstjórn

að setja meira fjármagn í Vinnuskólann til þess
að lengja vinnutímann og það varð gert. Var
veitt 10% aukafjárveiting í skólann. Þá fór hluti
ráðsins á ráðstefnu á Ísafirði í vor.
Þá hefur bæjarstjórn samþykkt að Ungmennaráð verði hér eftir launuð nefnd, líkt og aðrar
nefndir bæjarins.
Ungmennaráð Grindavíkur skipa:
Lárus Guðmundsson, formaður, Nökkvi Már
Nökkvason, Katrín Lóa Sigurðardóttir, Nökkvi
Harðarson, Elsa Katrín Eiríksdóttir, Katrín
Óla Eiríksdóttir og Þórveig Hulda Frímannsdóttir.

Ungmennaráðið undirbýr verkefni

Forsíðumyndin

Forsíðumynd Járngerðar tók Guðfinna
Magnúsdóttur á hátíðarfundi Bæjarstjórnar
Grindavíkur 10. apríl síðastliðinn í tilefni 40
ára kaupstaðarafmælis bæjarins. Á henni eru
Lovísa H. Larsen, herra Ólafur Ragnar
Grímsson forseti Íslands og Birna
Bjarnadóttir.

Fulltrúar ungmennaráðs ásamt forseta Íslands á hátíðarfundi bæjarstjórnar 10. apríl sl.
Nökkvi, Nökkvi, Karen Óla, Ólafur Ragnar forseti Íslands, Ólafur og Lárus. Þrjá fulltrúa
ungmennaráðs vantaði á myndina en þeir voru á ungmennaráðstefnu á Ísafirði.

Bjóðum nýja
íbúa velkomna
JÁRNGERÐUR
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rindavík og grindvísk fyrirtæki hafa
lengi skapað fleiri störf en hægt hefur
verið að manna með innfæddum Grindvíkingum. Í ljósi þess hefur íbúafjölgun í
Grindavík verið mikil og stöðug frá miðri
síðustu öld. Hingað hefur fólk sótt í góða
atvinnu, öflugt samfélag og góða þjónustu.
Framan af kom fólk frá öðrum svæðum á
Íslandi; Grímsey, Grenivík, Vestmannaeyjum
og Skagafirði svo einhver séu nefnd. Það
fólk setti svo sannarlega mark sitt á samfélagið. Stofnaði fyrirtæki og félög, og tók
virkan þátt í samfélaginu.
Í tilefni 40 ára kaupstaðarafmælis Grindavíkurbæjar voru sex Grindvíkingum veittar
heiðursviðurkenningar bæjarstjórnar. Í
hugum flestra eru þar á ferð gamalgrónir
Grindvíkingar, og sannarlega allir þeirra með
stórt Grindavíkurhjarta. En þegar betur er
að gáð er enginn þessara einstaklinga fæddur
í Grindavík. Þau voru á sínum tíma nýir
íbúar og lögðu sig fram um að gera samfélag
sitt betra.
Nú í byrjun hausts fjölgaði íbúum í
Grindavík mikið, þegar hingað kom fólk frá
Húsavík og Djúpavogi. Þetta er fólk
sem sækir hingað í góða atvinnu,
öflugt samfélag og góða þjónustu.
Rétt eins og áður. Þau hafa strax
sett svip sinn á samfélagið. Miklar
framkvæmdir eru í bænum vegna
komu þeirra, bæði við íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. Við hittum þau úti í búð, í skólunum og á
viðburðum. Ólíkt því sem áður
var, þá tala þau ekki öll íslensku.
Flest þeirra eru pólsk að uppruna.
Það er því erfiðara fyrir þau að

stíga fyrsta skrefið til að taka þátt og leggja
sitt af mörkum. Við getum lagt okkar af
mörkum með því að brjóta ísinn. Bjóða
góðan daginn á förnum vegi, bjóða
nágrönnum í kaffi og bjóða fram aðstoð.
Grindavík er fjölmenningarlegt
samfélag sem byggir á þekkingu,
reynslu og menningu fólks af
ólíkum uppruna. Samheldni
Grindvíkinga er þekkt á
landsvísu. Höldum áfram að
byggja upp öflugt samfélag á
ólíkum en traustum grunni
vinnusamra og duglegra
einstaklinga.

Róbert Ragnarsson
bæjarstjóri

EINU SINNI VAR...

Nú standa yfir miklar framkvæmdir
á Festi þar sem byggt verður 34. herbergja hótel sem verður tilbúið næsta
sumar. Festi var glæsilegt mannvirki
á sínum tíma, vígt 1970.
Myndin var tekin í september 1977 af
Sædísi Eygló G. Hansen frá Sjólyst.

Þe=a er ein af <ölmörgum gömlum
myndum á Ljósmyndavef Grindavíkurbæjar sem er í umsjá Bókasafns
Grindavíkur. Þar er hægt að skoða
margar frábærar myndir.

Slóðin er:
myndir.grindavik.is
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Höfnin er lífæðin

S

umarið var venjulega frekar rólegur
tími í Grindavíkurhöfn. Vetrarvertíðin
að baki og margir bátar búnir með
kvótann það fiskveiðiárið. Landanir voru í
lágmarki yfir sumarið og þeir sem voru á
ferðinni við höfnina voru helst að sinna
viðhaldi fyrir komandi vetur.
En undanfarin ár hefur orðið algjör viðsnúningur og landanir yfir sumarið hafa jafnvel skagað hátt upp í fjölda landanna á
hávertíð. Má rekja þessa aukningu nær alfarið
til stóraukins makrílsafla en makrílmiðin hafa
verið hér nánast í túnfætinum þar sem menn
hafa verið að moka honum upp hér í innsiglingunni. Þá hafa stærri skip séð hag sinn í því
að koma inn til Grindavíkurhafnar með sinn
afla þó svo að hann sé ekki unninn hér þar sem
að þjónustan í kringum höfnina er alltaf að
verða betri og betri. Hin nýja löndunarþjónusta
Fiskmarkaðs Grindavíkur og trekkir að
aðkomubáta sem hefðu sennilega ekki landað
hér ef engin væri löndunarþjónustan. Þá hefur
löndunarþjónusta Þorbjarnar einnig útvíkkað
sína þjónustu og bjóða þeir nú upp á löndunarþjónustu fyrir aðra báta en sína eigin.
Á skrifstofu Sigurðar A. Kristmundsson hafnarstjóra á hafnarvoginni er ys og þys og síminn
stoppar varla meðan blaðamaður ræðir við
hann.
„Aukin skipaumferð um höfnina kallar auðvitað á aukin umsvif og vinnu fyrir hafn-arstarfsmenn, en einnig auknar tekjur. Ekki bara
fyrir höfnina sjálfa heldur fyrir alla sem koma
að lönduninni og vinnunni í kringum hana.
Gróft áætlað eru kannski 30 manns sem fá eitthvað að sýsla í kringum hvert skip. Hver bátur
sem landar hér er í raun ótrúleg innspýting í
okkar litla samfélag.“ segir Sigurður.

Útsýnið úr glugganum á vigtinni.

Út um gluggann sjáum við yfir Suðurgarð þar
sem starfsemin og erillinn er orðinn ansi mikill
miðað við undanfarin ár. Rústir gömlu
beinamjölsverksmiðjurnar hafa verið hreinsaðar en á svæðinu er búið að skipuleggja lóðir
fyrir áframhaldandi uppbyggingu sjávarútvegsfyrirtækja og hefur Þorbjörn flutt aðstöðu sína
fyrir togara þangað og hyggja á frekari umsvif
þar. Beint fyrir framan okkur er verið að landa
túnfiskum úr Jóhönnu Gísladóttur frá Vísi sem
eru afar spennandi veiðar fyrir grindvískan
sjávarútveg.
Hér áður fyrr veigruðu menn það fyrir sér að
sigla inn til Grindavíkurhafnar enda var
innsiglin oft varhugaverð. Á síðustu árum
hefur verið lagt í miklar endurbætur á innsiglingunni og er það í raun orðinn hálfgerður
barnaleikur að sigla um hana miðað við það
sem áður var. Þá eru aðstæður innan hafnar
orðnar til fyrirmyndar, öryggi og þjónusta eru
kjörorð hafnarinnar og alltaf verið að bæta í

ásamt því að veita þjónustu í fremstu röð.
Nýir og stærri bátar kalla á viðbrögð frá hafnaryfirvöldum og hafnarþjónustu til að mæta
tækniþróun og grósku í greininni. Litlu bátarnir
eru að verða stórir og passa ekki jafn vel við
flotbryggjurnar en þar sem togararnir hafa fært
sig frá Eyjabakka eru hugmyndir á lofti um að
nýta aðstöðuna sunnan við hann betur fyrir þá
báta.
Sigurður er vongóður um að auknar tekjur
hafnarinnar muni hjálpa til við að standa undir
þeirri fjárþörf sem endurbætur á Miðgarði
munu kosta. Hann er kominn vel yfir líftíma
sinn og er brýnt verkefni að reka niður nýtt
stálþil og endurbyggja hann frá grunni með
tilheyrandi dýpkun. Ef ekki verður farið í þessar aðgerðir fljótlega er fyrirsjáanlegt að það
verði einfaldlega að draga úr notkun á honum
þar sem að hann verður of hættulegur til
notkunar.

Verðlaunabás á Sjávarúvegssýningunni 2014

Landsliðskokkar Bláa Lónsins buðu upp á
suhi á Grindavíkurbásnum sem sló í gegn.

Grindavíkurbásinn á Íslensku sjávarúvegssýningunni sem haldin var í Kópavogi í lok
september var verðlaunaður sem besti hóp- og landsvæðisbásinn á sýningunni. Þetta er
mikil viðurkenning fyrir Grindavíkurhöfn og þau þjónustufyrirtæki sem standa saman
að básn-um. Þetta er í fyrsta skipti sem Grindavík tekur þátt í Íslensku sjávarúvegssýningunni með sameiginlegan bás en ellefu aðilar voru á básnum þar sem kynnt var
framsækin hafnarstarfsemi í Grindavíkurhöfn og þjónusta við fiskiskip, í fremstu röð.

Akur dregur að ferðamenn

JÁRNGERÐUR

Í krúttlegu litlu rauðu húsi niðri við fjöru
býr Þórdís Ásmundsdóttir, oftast kölluð
Dísa. Dísa er fædd og uppalinn á
Teigagerðisklöpp í Reyðarfirði árið 1930
en til Grindavíkur fluttist hún árið 1993 og
hefur allar götur síðan búið í sama húsinu, Akri, sem staðið hefur við fjöruborðið
frá 1920 en hefur þó sennilega aldrei litið
betur út en núna þegar 100 ára afmælið
nálgast.
Þegar komið er að Akri er margt í garðinum
sem vekur athygli manns. Þar eru margir
áhugaverðir og skrautlegir skúlptúrar áberandi,
en einnig eru stór hvalbein áberandi og þegar
betur er að gáð leynist inn á milli steina
hauskúpa úr hesti sem Dísa fékk að gjöf frá
frönskum ferðamanni. Hún skildi lítið sem
hann sagði en hauskúpan varð eftir. Þetta er
ekki eina hauskúpan sem Dísa geymir því
einnig hafa henni verið færðir tveir hausar af
ferhyrndum kindum.

Og þannig hefur þetta litla safn hennar í raun
undið upp á sig. Fólk veit að hún safnar hinu
og þessu og alltaf er verið að færa henni hina
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og þessa muni héðan og þaðan. Heimili Dísu er
hægt og rólega að breytast í byggðasafn en þar
inni má finna ýmsa muni sem eru síðan á 19.
öld. Má þar nefna strokk, skildvindu, snældur,
straubolta, kaffikönnur, kaffikvarnir, ullarkamba, brennimerki og marga fleiri muni.
Margir þeirra eru upprunin úr búi afa hennar
en svo bætist alltaf við af munum sem fólk
færir Dísu og biður hana um að varðveita fyrir
sig. Sjálf safnar Dísa pennum og í dag eru að
minnsta kosti 9.632 pennar í safninu, vandlega
merktir og bókfærðir. Þá á hún einnig myndarlegt safn af lyklakippum og barmmerkjum en
hún ætlaði aldrei að safna þeim hlutum og
hefur aldrei gert. En fólk hefur fært henni þetta
og og nú skipta lyklakippur í safni hennar
hundruðum.
Fyrirferðamestu safngripirnir og þeir sem
Dísa hefur sjálf lagt mesta vinnu í að safna eru
þó steinarnir. Dísa bjó í 33 ár á Stöðvarfirði þar
sem hún og Petra vinkona hennar söfnuðu
fögrum steinum og byggðu báðar upp glæsileg
söfn. Safn Petru er fyrir löngu orðið landsfrægt
en safn Dísu er síst ómerkilegra. Þegar Dísa
flutti suður kom hún alls með sjö tonn af
grjóti með sér suður, og skildi eflaust annað
eins eftir fyrir austan.
Sjálf hefur Dísa þó ekki gert mikið í því að
sýna safnið sitt en það eru alltaf einhverjir
ferðamenn sem stoppa á Akri og skoða
steinana og kaupa jafnvel einn og einn stein.
Áhugasamir geta heimsótt Dísu og fengið að
skoða steinasafnið og einnig alla munina sem
hún geymir inni. Aðgangseyrir að safninu eru
litlar 500 krónur og það er opið þegar hún
hefur heilsu og nennu til að taka á móti gestum.

Skemmtilegt afmælisár
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Grindavíkurbær fagnar 40 ára kaupstaðarafmæli í ár og standa hátíðarhöldin
út allt árið.
Þann 10. apríl var afmælisdagurinn haldinn
hátíðlegur með dagskrá frá morgni til kvölds
út um allan bæ. Forsetahjónin heimsóttu
Grindavík í tilefni afmælisins og komu þau
víða við. Síðdegis var svo hátíðardagskrá í
Grindavíkurkirkju og var hún í senn hátíðleg
og glæsileg. Ávörp fluttu herra Ólafur Ragnar
Grímsson, forseti Íslands, Marta Sigurðardóttir bæjarfulltrúi fyrir hönd bæjarstjórnar,
Ásgeir Eiríksson formaður Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum og Helena Stenberg
varaborgarstjóri í Piteå, vinabæ Grindavíkur í
Svíþjóð. Þá fengu sex Grindvíkingar
heiðursverðlaun Grindavíkurbæjar. Jafnframt
voru glæsileg tónlistaratriði sem báru Tónlistarskóla Grindavíkur glæsilegt vitni. Að
lokinni athöfninni var gestum boðið í
veitingar í safnaðarheimilinu.
Ýmislegt annað hefur verið gert í tilefni
afmælisins. Meðal annars voru haldnir risa
tónleikar í íþróttahúsinu í Menningarvikunni,
haldið var afmælisgolfmót í samvinnu við
GG, gönguhátíð, Hreyfivika og margt fleira.
Þá eru fleiri viðburðir á dagskrá það sem eftir
lifir árs. Þá var gefið út veglegt afmælisblað
sem kom út fyrir Sjóarann síkáta.
Afmælisnefnd bæjarins skipa: Birna Bjarnadóttir, Erla Ósk Wissler Pétursdóttir, Jóna
Rut Jónsdóttir, Kristín María Birgisdóttir,
Margrét Rut Reynisdóttir og Þorsteinn
Gunnarsson sem jafnframt var starfsmaður
nefndarinnar.

Ýmsar listasýningar hafa verið á árinu í
tengslum við afmælið.

Hápunktur hátíðardagskrár í Grindavíkurkirkju í tilefni 40 ára kaupstaðarafmælis Grindavíkurbæjar 10. apríl sl. var að veita heiðursfólki úr Grindavík viðurkenningar fyrir sérstakt framlag til
samfélagsins. Bæjarstjórn Grindavíkur samþykkti tilnefningarnar á sérstökum hátíðarfundi
sínum fyrr um daginn en tillögurnar komu frá afmælisnefnd bæjarins.
Þetta er í fyrsta skipti sem bæjarstjórn afhendir slík heiðursverðlaun. Eftirtaldir aðilar fengu
heiðursverðlaunin:
• Birna Óladóttir, fyrir framúrskarandi störf í þágu félagsmála í Grindavíkurbæ.
• Jóhanna A. Sigurðardóttir, fyrir framúrskarandi störf í þágu félags- og menningarmála.
• Petra Guðrún Stefánsdóttir, fyrir framúrskarandi störf í þágu félags- og mannúðarmála.
• Bogi G. Hallgrímsson, fyrir framúrskarandi störf á vettvangi bæjarmála og íþróttahreyfingarinnar.
• Edvard Júlíusson, fyrir framúrskarandi störf á vettvangi atvinnulífs og bæjarmála.
• Jóhannes Haraldsson, fyrir framúrskarandi störf á vettvangi íþróttahreyfingarinnar.

Guðbergur Bergsson heiðursborgari, Guðni Þorbjörnsson, Ólafur Ragnar Grímsson forseti
Íslands og Dorrit Moussaieff forsetafrú.

Þessi fjögur tóku á móti forsetahjónunum í Hópsskóla.

Pollapönk á leikskólanum Laut.

Lárus Guðmundsson formaður Ungmennaráðs í pontu á hátíðarfundi
bæjarstjórnar á afmælisdaginn 10. apríl.

Halldór Lárusson
Bæjarlistamaður
Grindavíkur 2014.

Glæsilegir afmælistónleikar voru haldnir í íþróttahúsinu þar sem Jónas Sig, Fjallabræður og
Lúðrasveitir Vestmannaeyja og Þorlákshafnar sáu um fjörið. Sigríður María Eyþórsdóttir,
nemandi í Tónlistarskólanum í Grindavík, söng Eyjalagið Ég veit þú kemur, með glæsibrag.

Gunnar Oddgeir, Harpa Rós og Helgi Dan,
verðlaunahafar í 40 ára afmælisgolfmóti GG og
Grindavíkurbæjar.

Ólafur Ragnar var viðstaddur hátíðarfund bæjarstjórnar.
Frá vinstri: Marta, Guðmundur, Dagbjartur, Lovísa, Ólafur Ragnar,
Bryndís, Páll og Páll Jóhann.

Þessir nemendur í grunnskólanum við
Ásabraut tóku sjálfsmynd með forsetafrúnni

Líf og fjör á afmælisballi í Þrumunni.

Nemendur bíða eftir forsetahjónunum í Hópsskóla
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Verum vakandi - Samfélagið
tekur stöðugum breytingum
Könnun um hagi og líðan unglinga í Grindavík 2014:

Á

r hvert er lögð fyrir könnum hjá nemendum í 8. - 10. bekk grunnskólans
þar sem lagðar eru fyrir spurningar um
hagi og líðan nemendanna. Annað hvert
ár er lögð fyrir sambærileg könnun hjá
nemendum í 5. – 7. bekk.
Rannsóknin er framkvæmd af Rannsóknum
og Greiningu ehf. Í febrúarmánuði sl. var
könn-unin lögð fyrir nemendur í 8. – 10. bekk
og bárust niðurstöður nú í lok sumars. 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 fyrir
Forvarnarteymi Grindavíkurbæjar, frístundaog menningarnefnd, skólastjórnendum og á
foreldrafundi unglingastigs.
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 Rannsóknum
& greiningu. Spurningarnar eru mótaðar af
fagfólki í félagsvísindum þar sem farið er eftir
ströngum kröfum um að þær geti af sér öruggar niðurstöður, að áreiðanleiki og réttmæti sé
ávallt í fyrirrúmi.
Heildarsvarhlutfall nemenda var rúm 79,9%
(111 nemendur). Heildarsvarhlutfall á landsvísu
var 86,3%. Í 8. bekk var svarhlutfallið 88,2%
(45 nem.), í 9. bekk 70,4% (38 nem.) og 71,8%
í 8. bekk (35 nem.).
Vakin er athygli á því þegar talað er um
bekkina þá er það eins og þeir voru í vor; árgangar, 1998, 1999 og 2000.

Vímuefnaneysla:
Daglegar reykingar:
Hlutfall nemenda sem reyktu daglega
síðastliðið vor var 4% hjá nemendum í 10.
bekk, 0% hjá nemendum í 9. bekk og 2% hjá
nemendum í 8. 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
7% hjá nemendum í 10. bekk. Til samanburðar mælist þessi notkun 2% á jafnöldrum
þeirra á landsvísu í 10. bekk. Í 8. bekk mældist 2% í Grindavík en 1% á landsvísu.
Töluvert átak hefur verið þrjá síðustu vetur í
þá veru að stöðva tóbaksnotkun á íþróttasvæðum Grindavíkur. Árangurinn er í rétta átt,
nema í 10. bekk.
Munntóbak er ólöglegt efni en töluvert hefur
borið á því á undanförnum árum að neysla

þess sé bundin við íþróttamenn í efstu deildum
boltaíþrótta. Íþróttahreyfingin í Grindavík,
stjórnarmenn, þjálfarar og leikmenn geta ekki
hlaupið undan ábyrgð í þessum málum .

Áfengisneysla:
Hlutfall þeirra nemenda í 10. bekk sem segja
að þau hafi orðið drukkin einu sinni eða oftar
um ævina mældist 18% í vor og hafði fjölgað
um 4% frá því í fyrra. Hlutfallið landsvísu er
14%. Þetta er áhyggjuefni. Hlutfallið í 9. bekk
mældist 0% sem er til fyrirmyndar. Þegar
bornar eru saman tölur frá árunum 1997 til
2014 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 10. bekk (árg. 1998)
í Grindavík mælist 11% þegar spurt er um
hvort nemendur hafi orðið ölvaðir sl. 30 daga
fyrir könnun. Aftur á móti er niðurstaðan fyrir
9. bekk 0% en 2% í 8. bekk.
Neysla annarra vímuefna:
Hlutfall nemenda í 10. bekk sem hafa notað
hass einu sinni eða oftar mælist 11% á móti 2%
hjá jafnöldrum þeirra á landsvísu. Í 9. bekk var
niðurstaðan 0% en í 8. bekk 2%.
Hlutfall nemenda í 8., 9. og 10. bekk sem segjast hafa notað marijúana einu sinni eða oftar
um ævina mælist 2% hjá 8. bekk, 0% hjá 9.
bekk og 14% hjá 10. bekk.
Neysla á öðrum ólöglegum vímuefnum eins
og amfetamíni og sniffi mælist ekkert í 8. og 9.
bekk en smá fikt í 10. bekk.

Hafið í huga:
„Þannig hafa þessar rannsóknir m.a. sýnt að
líkur á vímuefnanotkun eru minni fyrir alla
unglinga í nærsamfélögum þar sem foreldrasamvinna er mikil, en ekki bara fyrir þá einstaklinga sem eiga foreldra sem eru virkir
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þátttakendur í foreldrasamvinnu. Þessar
rannsóknir renna því stoðum undir mikilvægi
þess að leggja áherslu á nærsamfélagið í heild
við hvers konar heilsueflingar- og forvarnavinnu meðal barna og unglinga.” (Rannsókn og
Greining, 2014).

Samvera foreldra og unglinga:
Um 44% stráka og 43% stúlkna í 9. og 10.
bekk segjast oft eða nær alltaf vera með foreldrum sínum utan skólatíma á virkum dögum,
borið saman við 50% á landsvísu. Þegar spurt
er um samveruna um helgar hækkar hlutfallið.
Í 9. bekk í 65% hjá strákum og í 10. bekk í heil
75% sem er 17% yfir landsmeðaltali og
ákaflega ánægjulegt. Hjá stelpunum hækkar
hlutfallið í 66% í 9. bekk og 64% í 10. bekk sem
er líka yfir landsmeðaltali.
Þegar nemendur eru spurðir að því hvort
foreldrar þeirra setji ákveðnar reglur um hvað
þau megi gera utan heimilis, kemur áhugaverð
niðurstaða í ljós, því svo virðist sem mun betur
sé fylgst með stelpunum en strákunum. Í 9. og
10. bekk segjast 47% stráka en 82% stelpna búa
við slíkar reglur. Strákarnir eru 11% undir
landsmeðaltali en stelpurnar 18% yfir landsmeðaltali. Sama kemur í ljós þegar spurt er
hvort foreldrar fylgist með því hvar þau eru á
kvöldin. Hjá strákum er niðurstaðan 58% eða
hvorki meira né minna en 93% hjá stelpum.
Útivist:
Grindvísk ungmenni virðist ekki virða útivistartíma nægilega vel. 76% drengja og 82%
stúlkna í 9. og 10. bekk segjast hafa verið úti
eftir kl. 22 einu sinni eða oftar síðastliðna 7
daga þegar könnunin var gerð. Landsmeðaltal
er 67%. Þegar spurt er hvort þau hafi farið út
eða komið heim eftir miðnætti lækkar hlutfallið niður í 22% hjá strákum (landsmeðaltal
28%) og 25% hjá stelpum (landsmeðaltal 26%).
Mikilvægi náms:
Í könnuninni er einnig spurt um mikilvægi
náms. Þar blómstra stúlkurnar í Grunnskóla
Grindavíkur en huga þarf sérstaklega að
strákunum. Um 17% drengja í 9. og 10. bekk
finnst námið tilgangslaust sem er 7% yfir
landsmeðaltali, hjá stelpunum mælist það 4%
sem er undir landsmeðtaltali.
Mjög ánægjuleg þróun hefur átt sér stað um
líðan í skóla. 8% drengja (7% landsmeðaltali)
segja sér líði illa í skóla og hefur sú tala lækkað
um 3% á 5 árum. Hjá stelpunum mælist vanlíðanin 4% og hefur dottið niður um heil 10%
á 5 árum. Landsmeðaltal er 10%. Sömu vísbendingu er að finna þegar spurt er hvort nemendur langi til að hætta í skóla. Hjá stelpunum
í 9. og 10. bekk var niðurstaðan 0% borið
saman við 9% landsmeðaltal, hjá strákunum
var niðurstaðan 11% og hefur lækkað um 3%
á fimm árum.
Þá mælast samskipti við kennara góð og eru
bæði strákar og stelpur við landsmeðaltal.

Íþróttaiðkun - tómstundastarf
Bæði stelpur og strákar í 9. og 10. bekk í
Grindavík eru dugleg að æfa íþróttir og eru
stelpurnar þar reyndar langt yfir landsmeðaltali. Um 64% stúlkna segjast æfa fjórum sinnum eða oftar í viku borið saman við 46%
stráka. Stelpurnar eru tæpum 50% fyrir ofan
landsmeðaltal sem er ótrúlega vel af sér vikið.

Þá er þátttaka stelpna og stráka í skipulögðu
tómstundastarfi í Grindavík góð. Um 56%
drengja taka þátt í slíku starfi (landsmeðaltal
46%) og 50% stúlkna (sama og landsmeðaltal).
Þá var spurt um tölvuleikjanotkun unglinga
og þar sker Grindavík sig ekki úr nema að
grindvískir unglingar eru minna að spila
tölvuleiki á netinu. Hins vegar er tölvuleikjanotkun ótrúlega mikil á landsvísu hjá strákum.
Einnig var spurt um notkun samfélagsmiðla
og þar eru nemendur í 8., 9. og 10. bekk í
Grindavík yfir landsmeðaltali, og þá aðallega
stelpurnar.
Hafið í huga:
„Mikilvægt er að halda þessu góða starfi áfram

og brýnt að hafa í huga að forvarnarstarf er
aldrei unnið í eitt skipti fyrir öll. Nýjar
kynslóðir koma til sögunnar og samfélagið
tekur stöðugum breytingum. Þetta kallar á að
bæði rannsóknaaðilar haldi vöku sinni og taki
tillit til nýrra þátta sem haft geta áhrif á líðan og
hegðun unglinga. Sem dæmi má nefna áhrif
félagsmiðla (social media). Vitað er að
félagsrými unglinga nær nú mun lengra en
áður. Segja má að þeir hafi heiminn í lófa sínum
og að þeir lifi í mörgum rýmum eða heimum á
sama tíma. Slíkt kallar á mun víðari og flóknari
skoðun á áhrifaþáttum en við höfum áður
staðið frammi fyrir.” (Rannsókn og Greining,
2014).

Sænskunámskeið í Piteå
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Í febrúar s.l. bauðst starfsmönnum
Grindavíkurbæjar að sækja um 10 daga
endurmenntunarnámskeið í sænsku í boði
Grindavíkurbæjar, Piteå kommun og
Norðurlandaráðs. Við undirritaðar sóttum
um og vorum svo lánsamar að fá þetta
tækifæri.
Námskeiðið er sérstaklega ætlað fyrir vinabæi
Piteå og skilyrði er að nemendur hafi einhvern
bakgrunn í sænsku tungumáli. Það er haldið
árlega í lok júlí og byrjun ágúst í lýðháskóla sem
heitir Framnäs folkehögskola. Skólinn hefur
verið starfræktur frá árinu 1952 og býður upp á
þrjár aðalbrautir, almennabraut, tónlistarbraut
og braut fyrir einstaklinga sem hafa hlotið
heilaskaða, til dæmis eftir slys, heilablóðfall eða
taugasjúkdóma. Einnig eru haldin þar
ýmiskonar námskeið og ráðstefnur.
Námskeiðið sem undirritaðar sóttu hefur verið
haldið í fjörtíu ár. Kenndar eru 58 kennslustundir, 6 stundir á dag frá kl. 08:30 til 14:00
með kaffi- og matarhléum. Námskeiðið byggist upp á því að lesnar eru greinar úr dagblöðum
eða öðrum fjölmiðlum, spjallað um innihaldið
og verkefni unnin. Á kvöldin er horft á sænskar
bíómyndir og daginn eftir rætt saman um
myndirnar, spurningum svarað og um þær
jafnvel gerð verkefni. Mikið er lagt upp úr
töluðu máli en einnig farið aðeins í málfræði og
gagnvirkar framburðaræfingar í tölvum.

Fríða að smakka grasagrautinn.

Stjórnarmaður
og formaður
Föreningen
Norden í Piteå
við grillið.

Nemendahópurinn við Storforsen.

Þátttakendur á námskeiðinu að þessu sinni
voru tuttugu talsins, átján Finnar, þar af sextán
unglingar á aldrinum 16-19 ára og svo við stöllurnar. Kennararnir voru tvær yndislegar konur
sem komnar eru á eftirlaun, þær Gunhild
Östling og Linnea Schmidt.
Eitt af verkefnum fengum við að vita um áður
en við mættum en það var að við ættum að vera
með munnlega kynningu á einhverju efni að
eigin vali. Við Íslendingarnir tókum þetta

verkefni alla leið og vorum búnar að undirbúa
flottar myndasýningar hér heima. Fríða sagði
frá Grýlu, Leppalúða og gömlu jólasveinunum,
ásamt því að hræða líftóruna úr krökkunum
með jólakettinum. Kristín kynnti fyrir unglingunum Vestmannaeyjar og Þjóðhátíð og sýndi
þeim myndir af eldgosinu og svo auðvitað
myndir úr brekkunni og fjörinu í tjöldunum.
Kynningin endaði á myndbandi Fjallabræðra
með laginu Þar sem hjartað slær og geta Vestmannaeyingar átt von á mikilli fjölgun finnskra
ungmenna á Þjóðhátíð í framtíðinni.
Ekki var bara setið á skólabekk því farið var
með okkur í ýmsar ferðir, bæði til skemmtunar
og fróðleiks.

Svensbylida: Árbæjarsafn þeirra í Piteå heitir
Svensbylida. Þegar við komum þangað var einmitt kynning á ýmsum störfum sem unnin voru
til sveita í Svíþjóð í gamla daga og mikið um að
vera á svæðinu. Fyrir ferðina fengu allir nemendur verkefni til að leysa í ferðinni. Við stöllurnar fengum það verkefni að leita uppi
GrasaGuddu og spyrja hana um gagnsemi
sænskra jurta. Hún var staðsett í einu húsinu
þarna, kynnti jurtirnar sínar og sauð graut úr
mjólkurjurt.
Grans lantbruksskola: Í göngufæri við
lýðháskólann var landbúnaðarskóli sem við
skoðuðum einn eftirmiðdaginn, þar er m.a. lítill
dýragarður með allskyns dýrum sem nemendur
skólans læra að hugsa um, bæði stór og smá.
Jafnvel snákar, eðlur og ýmis nagdýr.

Storforsen: Við heimsóttum Storforsen sem er
kraftmikill foss/flúðir í 150 km fjarlægð frá
Piteå. Storforsen er einn af stærstu fossum í
Evrópu, hann er 5 km langur með samanlagða
fallhæð upp á 82 metra. Til hliðar við fossana
eru Dauðufossar „Döda fallet“, þar er hægt að
baða sig og var unga fólkið ekki lengi að skella
sér ofaní. Með í þessari ferð voru meðlimir í
Nordens forening sem sáu um að grilla ofan í
mannskapinn.
Draugaganga: Eitt kvöldið skelltum við okkur
í draugagöngu með leiðsögn í miðbæ Piteå.
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Gangan var bæði skemmtileg og fróðleg. Ekki
skemmdi fyrir að í miðri göngunni byrjaði að
hellirigna og þrumur og eldingar efldu áhrif
draugagöngunnar. Gangan endaði svo með
stuttu leikriti í grasagarðinum.

Öjeby kirkjan: Við skoðum einnig kirkjuna í
Öjebyn en elsti hluti hennar er frá því um 1400,
þar í kring er ótrúlega flott húsaþyrping sem
kallast „Kyrkostugor“. Húsin eru allt frá 1621
og er þessi þyrping af húsum ein sú stærsta
sem hefur varðveist í Svíþjóð. Í þessum húsum
gistu sóknarbörnin sem þurftu að koma langt
að til að sækja messu og markaðinn.

Bæjarrölt: Einn daginn var miðbær Piteå
skoðaður og ráðhúsið heimsótt, bæði það nýja
og svo það gamla sem er minjasafn í dag.
Annan dag fórum við svo á stóra vörusýningu
sem haldin er annað hvert ár í Piteå og kallast
„Noliamåssan“ . Nokkrum sinnum fengum við
svo tækifæri til að skreppa í bæinn og kíkja í
búðir.

Norræna félagið í Piteå tók virkan þátt í
námskeiðinu hvað varðar kynningu á svæðinu
og afþreyingu fyrir okkur nemendurna. Fulltrúar úr stjórn félagsins komu með okkur í
flestar skoðunarferðirnar og um 20 félagar,
margir með finnskan bakgrunn, héldu fyrir
okkur skemmtikvöld „Piteafton“ á öðrum degi
námskeiðsins. Þar var mikið sungið bæði finnsk
og sænsk lög og svo íslenska lagið Á
Sprengisandi. Þau mættu einnig á skemmtikvöld
„Finnlands- och Islandskväll“ sem við nemendurnir skipulögðum. Finnarnir sögðu sögur og
buðu upp á þjóðlegt kvöldsnakk en við stöllurnar sýndum þeim myndir og videó frá Íslandi
og buðum upp á íslenskt sælgæti þar sem
Djúpur sló rækilega í gegn hjá finnsku
krökkunum. Þarna var líka sungið og við
Íslendingarnir stóðum upp og sungum fyrir þá
kraftmikla söngva eins og Krummi svaf í klettagjá, Yfir kaldan eyðisand og fleiri vísur. Við
meira að segja sungum raddað eftir eina æfingu
upp á herbergi og slógum í gegn!
Síðasta kvöldið bauð stjórn Norrænafélagsins
okkur í flottan kvöldverð í matsalnum og
horfðu síðan með okkur á hinn fræga sænska
skemmtiþátt Allsång på Skansen sem sýndur er
í sjónvarpinu á þriðjudögum yfir sumartímann
og enginn Svíi missir af.
Einn daginn áttum við tvær stefnumót við
fjöllistakonu sem heitir Satu Takkinen í
tengslum við samstarfsverkefni sem verið er að
koma á milli Grunnskólans í Grindavík og
Piteå. Í spjalli okkar kom upp sú hugmynd að
koma líka á samstarfi á milli leikskólanna þar
sem Fríða er leikskólakennari og Satu hefur
unnið ýmis verkefni með leikskóla í Piteå.
Fróðlegt verður að sjá hvernig þessi verkefni
þróast og það var gaman að fá að kynnast þessari frábæru listakonu.
Allmargir Íslendingar hafa sótt þetta sænskunámskeið í gegnum tíðina en enginn frá árinu
2007. Við stöllurnar eru mjög ánægðar með
námskeiðið, við lærðum mikið og fengum
mikla æfingu í að tala málið. Við þökkum
Grindavíkurbæ og Piteå kommun kærlega fyrir
boðið og hvetjum alla þá sem hafa áhuga á að
fara á svona námskeið að hafa samband við
okkur um frekari upplýsingar.
Fríða Egilsdóttir og Kristín Gísladóttir.

Kristín og Satu
Takkinen fyrir
utan eitt
kirkjuhúsið í
Öjeby

Kristín, Gunhild Östling og Fríða

Fríða að skoða
kirkjuhúsin í Öjeby

Inga Þórðardóttir skólastjóri tónlistarskólans og Margrét Gísladóttir
forstöðumaður bókasafnsins klippa á borðann í sameiningu við vígsluathöfnina.

IÐAN heitir sameiginleg starfsstöð bókasafns,
félagsmiðstöðvar, grunnskóla og tónlistarskóla

Formleg vígsla á nýju bókasafni og tónlistarskóla í sameiginlegri starfsstöð með
grunnskólanum og félagsmiðstöðinni að
Ásabraut 2 var fimmtudaginn 16. október
síðastliðinn. Um 300 manns manns
mættu við vígsluna sem tókst ákaflega
vel.
Halldóra Magnúsdóttir stýrði vígsluathöfn á sal
grunnskólans. Þar var tónlistaratriði, Kristín
María Birgisdóttir forseti bæjarstjórnar flutti
ávarp og þá voru afhent verðlaun fyrir nafnasamkeppni fyrir sameiginlega starfsstöð.
Nafnið IÐAN varð fyrir valinu en sá sem átti
tillöguna var Eggert Sólberg Jónsson. Fékk
hann iPad í verðlaun.
Í kjölfarið var klippt á borða eins og tilheyrir
vígsluathöfn sem þessari. Margrét Gíslasdóttir
forstöðumaður bókasafnsins og Inga Þórðardóttir skólastjóri tónlistarskólans klipptu á
borðann í sameiningu. Síðan tóku við
skemmtilegir vígslutónleikar nemenda í sal tónlistarskólans og upplestur á bókasafninu.
Óhætt er að segja að þessi nýja aðstaða sé

bylting fyrir báðar stofnanir. Bæjarstjórn
Grindavíkur ákvað að sameina almennings- og
skólabókasafn í nýju húsnæði við grunnskólann. Jafnframt að nýtt húsnæði tónlist-arskólans yrði í sömu byggingu. Markmið
sameiningarinnar er að hagræða í rekstri og
bæta þjónustu bókasafns fyrir skóla og almenning. Markmiðið með byggingu tónlistarskóla
við grunnskólann er að auka samstarf skólanna
enn frekar, efla samfellu í námi nemenda í
grunn- og tónlistarskóla og stuðla að aukinni
grósku í menningarlífi Grindvíkinga.
Við þetta má bæta að félagsmiðstöðin Þruman
hefur verið flutt úr Kvennó í grunnskólann.
Nú þegar öll þessi starfsemi; grunnskóli, tónlistarskóli, bókasafn og félagsmiðstöð, er
komin undir sama þak skapast miklir
möguleikar í eflingu á menningartengdri starfsemi fyrir allar kynslóðir samfélagsins og húsnæðið mun verða suðupottur lærdóms,
tómstunda og menningar öllum til heilla.
Starfsstöðin mun iða af lífi og ber því nafn
með rentu, IÐAN.

Innangengt er á bókasafnið fyrir nemendur
en þetta er inngangurinn fyrir almenning.

Inga, Margrét og Eggert Sólberg Jónsson se
hugmyndasamkeppninni um nafn á s

IÐAN, starfsstöð bókasafns, félagsmiðstöðvar, grunnskóla og tónlistarskóla.

em fékk verðlaun í
tarfsstöðina.

NORRÆNN DAGUR
Í KVIKUNNI
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laugardaginn 15. nóvember

Kl. 10:00-12:00 Ljóðasmiðja

Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson skáld heldur
hraðnámskeið í nútíma ljóðagerð.
Farið yfir helstu atriði sem hafa ber í huga og
lauflé= verkleg kennsla fyrir byrjendur og
lengra komna. Aðgangur ókeypis.
Ljóðasmiðjan er ætluð fólki frá 15 ára aldri,
en <öldi þá=takenda takmarkaður og því
nauðsynlegt að skrá sig á netfangið
thorsteinng@grindavik.is, í síðasta lagi 13.
nóvember kl. 16:00.

Kl. 14:00 Tækifæri í Norrænni
samvinnu – Málþing og Norræn
deild í Grindavík endurvakin

Kvikan, Grindavíkurbær og Norræna félagið á Íslandi standa að málþingi um
mikilvægi Norræns samstarfs, tækifæri og möguleika í norrænu samstarfi. Að
málþingi loknu verður deild Norræna félagsins í Grindavík endurvakin.
Stjórnandi: Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson. Dagskrá:
1. Norrænt samstarf
Ragnheiður H. Þórarinsdó=ir, formaður Norræna félagsins á Íslandi og deildarstjóri í mennta- og menningarmálaráðuneytinu, fer yfir helstu þæ=i í Norrænu
samstarfi, tilgang þess og helstu verkefni.
2. Styrkjamöguleikar til menningarmála á Norðurlöndum
Ragnheiður H. Þórarinsdó=ir, formaður Norræna félagsins.
3. Starfsemi Norræna félagsins á Íslandi bæði innanlands og á
norrænum ve9vangi
Ásdís Eva Hannesdó=ir og Ragnheiður H. Þórarinsdó=ir formaður Norræna
félagsins.
4. Deild Norræna félagsins í Grindavík endurvakin
Kristín Pálsdó=ir fer yfir sögu deildar Norræna félagsins í Grindavík og í kjölfarið
verður starfsemi hennar endurvakin.
Lé=ar veitingar. Allir velkomnir.

Kl. 17:00 Norrænt Ljóða- og vísnakvöld í tali og tónum

Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson rithöfundur og tónlistarmaður flytur lög og ljóð frá
Norðurlöndunum
Satu Takkinen frá Piteå, vinabæ Grindavíkur í Svíþjóð, flytur frumsamin ljóð og
lög.
Halldór Lárusson bæjarlistamaður og fleira tónlistarfólk tengt Norðurlöndunum.
Aðgangur ókeypis.

Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson
Viðburðurinn er styrktur af
Menningarráði Suðurnesja

Ljósmyndaverkefni um Grindavík
JÁRNGERÐUR

Tinna Hallsdóttir er 25 ára Reykjavíkurmær sem býr nú á Ítalíu eftir að hafa
stundað ljósmyndanám í Englandi í Art
University of Bournemouth. Ljósmyndaverkefni hennar fjallaði um samfélagið og
umhverfið í Grindavík en verkefnið verður
í mótun allt þangað til því lýkur.
En af hverju að taka myndir í Grindavík?
,,Mig hefur alltaf langað til að fræðast meira um
sjávarpláss á Íslandi til að skilja betur hvar rætur
mínar liggja en afi minn og amma bjuggu alla
sína tíð í Sandgerði og var afi bæði með útgerð
og vann svo seinna meir sem fiskmatsmaður.
Foreldrar mínir sem eru frá Sandgerði og Keflavík ólu mig upp í Reykjavík og má því kannski
segja að ég sé týpískt borgarbarn sem er að leita
upprunans.
Grindavík heillaði mig í fyrstu heimsókn enda
umhverfið magnað og myndefnið endalaust. En
ég áttaði mig ekki á því alveg strax að við mér
blasti ekki bara rómantísk ímynd útgerðar og
sjómennsku heldur hin glænýja og ómótaða
ímynd Íslands sem ferðamannalands. Tvær
stærstu atvinnugreinar Íslands á fullu í litlu
bæjarfélagi en sitthvoru megin við fjallið Þorbjörn sem kveikir miklar pælingar að minnsta
kosti ljósmyndalega séð.”
Hvernig hefur verkefnið gengið?
,,Þetta hefur gengið mjög vel hingað til en ég
býst við að vinna að þessu verkefni á þessu og
næsta ári þar sem það á að vera eins ýtarlegt og
hægt er. Ég hef bara mætt velvilja og jákvæðni
sem mér finnst alveg frábært og ég vil þakka
öllum sem voru svo elskulegir að gefa sér tíma
til að spjalla við mig og leyfa mér að taka myndir,” sagði Tinna að endingu.
Hún sendi Járngerði góðan slatta af myndunum og höfum við valið níu skemmtilegar
myndir sem sannarlega gleðja augað.
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Gott er að eiga góða vini
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rindavík og Piteå í Svíþjóð hafa eflt
vinabæjarsamskipti sín undanfarin
misseri en þau hófst fyrir hartnær 40
árum. Fulltrúar frá Piteå heimsóttu okkur
í fyrra og í fyrrasumar fóru fulltrúar
Grindavíkur í heimsókn til Svíþjóðar. Í
þessum heimsóknum var lagður grunnur
að samstarfsverkefnum til næstu ára sem
þegar eru komin af stað. Fulltrúar Piteå
sendu fulltrúa sína í Menningarvikuna
fyrr á árinu og einnig í 40 ára kaupstaðarafmælið 10. apríl síðastliðinn.
Um miðjan júní fór sendinefnd frá Grindavík
til Piteå í menningarviku Svíanna sem þeir kalla
FESTSPELEN. Er það sannkölluð tónlistarveisla sem haldin hefur verið á hverju sumri
síðan 1982.
Margir af fremstu listamönnum Svía koma
þar fram en Piteå hefur gefið sig út fyrir að vera
tónlistarbær og það með réttu. Þar er að finna
bæði tónlistarháskóla og tónlistarlýðháskóla og
jafnframt tónleikahöllina Accusticum sem er
ein sú fullkomnasta sinna tegundar í NorðurEvrópu.

Róbert bæjarstjóri Grindavíkurbæjar ávarpaði bæjarstjórnarfund í Piteå. Þarf hafa Socialdemokratarna haldið hreinum meirihluta í yfir hálfa öld. Róbert kom færandi hendi.

Stórvirkið Accusticum

Undirritaður var einn af þeim sem heimsótti
Piteå síðasta sumar ásamt Róberti Ragnarssyni
bæjarstjóra, bæjarfulltrúunum Mörtu Sig-

urðardóttur og Bryndísi Gunnlaugsdóttur, og
svo bæjarlistamanninum Halldóri Lárussyni.
Við kynntum okkur frekar starfsemi Piteå,
heimsóttum skóla, stofnanir og ýmsa viðburði
í Festspelen. Einn af hápunktunum var heimsóknin í tónlistarhöllina Accusticum sem er í
nánu samstarfi við tónlistarháskólann á
staðnum. Stóri tónleikasalurinn þar þykir einn
sá fullkomnasti í heimi enda var mikill metaður
lagður í hljóðhönnunina. Meðal annars er hægt
að hækka og lækka loftið í salnum, allt eftir því
hvers konar tónleikar eru haldnir í þeim tilgangi
að tónlistin njóti sín sem best.
Í Accusticum er jafnframt orgel sem á sér
enga hliðstæðu í heiminum. Þetta magnaða
hljóðfæri er sérhannað af þverfaglegu sérfræðingateymi og kostaði arm og fótlegg. Jafnframt hefur Accusticum sérhæft sig í beinum
útsendingum á netinu frá tónleikum í háskerpu.

Metnaður í frístundaog menningarmálum

Fulltrúar Grindavíkurbæjar og Piteå.

Þorsteinn og Halldór í skoðunarferð um Pite Havsbad sem er einn vinælasti sumarleyfisstaður í Svíþjóð á sumrin. Þangað koma um milljón gestir á ári, meirihlutinn frá Noregi.

Ég fékk jafnframt að kynnast starfsemi frístunda- og menningarsviðs Piteå þar sem
Mona Lundström er sviðsstjóri. Yfirmarkmið
sviðsins er að bjóða upp á góða aðstöðu,
umhverfi og fjárhagslegar forsendur fyrir frístundir og menningu svo allir bæjarbúar geti
notið af á sínum forsendum.
Á Piteå svæðinu búa um 40 þúsund manns og
er yfirlýst markmið bæjarfélagsins að fjölga
þeim í 43 þúsund árið 2020. Á þessu ári hefur
sviðið gengið í gegnum skipulagsbreytingar en
því er skipt upp í þrjár deildir, þ.e. frístundir,
menningu og útisvæði.
Piteå gefur sig út fyrir að vera íþrótta- og tónlistarbær. Piteå hefur náð frábærum árangri í
kvennaíþróttum þar sem kvennaliðið félagsins
í fótbolta hefur gert góða hluti í efstu deild.
Karlaliðið vann sinn riðil í 2. deild í sumar. Þá
er Piteå einnig með öflug lið í íshokkí og í
ýmsum vetraríþróttum enda veturinn snjóþungur og sjórinn við ströndina það saltléttur
að þar frýs langt út á sjó og kjörið tækifæri til að
skella sér á skauta.
Þrátt fyrir smæð bæjarins á sænskan mælikvarða er íþróttaaðstaða þar í virkilega góð og

JÁRNGERÐUR

metnaðarfull. Nú er t.d. verið að byggja frjálsíþróttahöll og þá er verið að bæta aðstöðu fótboltans. Yfir vetrartímann æfa fótboltaliðin í
nágrannabænum Luleå en til stendur að byggja
nýja stúku við völlinn og lagafæra vetraraðstöðuna.
Frístundastarfið í bænum er afar öflugt og
ýmis verkefni þar styrkt af Evrópusambandinu. Þar er aðstaðan einnig til fyrirmyndar og
mikið lagt upp úr menningaverkefnum fyrir alla
aldurshópa. Bókasafnið í Piteå er glæsilegt en
talsverð hagræðing hefur verið í skólamálum í
bæjarfélaginu sem bókasafnið hefur ekki farið
varhluta af. Eins og áður segir skipar svo tónlistin sérstakan sess í bæjarfélaginu. Menningin
blómstrar í Piteå þar sem tónlistin er í öndvegi.
Þess má einnig geta að ein vinsælasta
baðströnd Svíþjóðar er í bænum en fyrirtækið
sem rekur hana og aðstöðuna í kring nefnist
Pite Havsbad. Undanfarna áratugi hefur þar
verið byggt upp ferðamannaparadís með 500
herbergja hóteli, litlum gistkofum, vatnalandi,
matsölustöðum, skemmtigarði, skemmtunum
og ýmsum viðburðum. Þarna hafa heimsþekktir tónlistarmenn verið með tónleika á
ströndinni. Við fengum að skoða þessi mannvirki og þessu verður varla lýst með orðum.
Þarna koma rúmlega milljón gestir á ári. Hægt
er að kynna sér starfsemina á www.pite-havsbad.se.
Í fyrra var hafist handa við ýmis sameiginleg
spennandi verkefni sem eru mislangt komin,
sum komin vel á veg en önnur í startholunum
og þar er horft til næstu ára. Í gula kassanum
að neðan má sjá þau helstu. Nokkrum
verkefnum er lokið. Vona er á heimsókn frá
Piteå á Norrænt ljóða- og vísnakvöld um
miðjan nóvember.

17

Halldór bæjarlistamaður stökk um borð í þennan litla bát þegar hann sá nafnið á honum.

Listaverk Einars Lárussonar sómir sér vel á hafnarsvæðinu.

Samstarfsverkefni Grindavíkur og Piteå

Kvikmynd
Tónlist

Heimilið mitt

Sjálfbær þróun
Menning

Grunnskólarnir á báðum stöðum gera
kynningarmyndbönd um bæjarfélögin sín

Samvinna milli Tónlistarskólans í Grindavík
og Framnäs lýðháskóla

Júní 2015

List- og handverk grunnskólabarna

Vorið 2015

Í Menningarviku í Grindavík og Festspelen í Piteå
að hafa Grindavíkur/Piteå kvöld

Mars/Júní
2015

Umhverfisvænir skólar, Græni fáninn

Ljóða-vísnakvöld Norrænt ljóða- og vísnakvöld í Grindavík

Fótboltamót

Mars 2015

Grindavík sendi aftur kvennalið í Piteåfótboltamótið
Þjálfaraskipti? Leikmannaskipti?

Það var virkilega áhugavert að heimsækja
þetta litla bæjarfélag í Svíþjóð. Þar er unnið afar
faglegt starf á ýmsum sviðum sem hægt er að
læra ýmislegt af. Að mínu mati er nauðsynlegt
að víkka sjóndeildarhringinn, kynna sér starfsemi annars staðar og ekki síst mynda góð
tengsl, allt í þeim tilgangi að fá góðar hugmyndir til efla innra starfið í bænum okkar.

Apríl 2016

15. nóv. 2014

2015/2017

Bæjarfulltrúarnir Bryndís og Marta
í bæjarstjórnarsal Piteå.

Þorsteinn Gunnarsson
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs

Nýlega er búið að byggja upp skemmtilegt bryggjuhverfi í Piteå sem iðar af
mannlífi
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Ösp að Heiðarhrauni 7
tré ársins

Við afhendingu Umhverfisverðlauna 2014 var
var veitt viðurkenning frá Skógræktarfélagi
Grindavíkur fyrir glæsileg tré í bæjarfélaginu,
og hefur það tré fengið titilinn „tré ársins“.
Tré ársins 2014 er ösp í garðinum að
Heiðarhrauni 7 en eigendur þess eru þau
Friðrik Ámundason og Hrafnhildur Harpa
Skúladóttir sem eru á myndinni ásamt Sigurði
Guðjóni Gíslasyni formanni skipulags- og
umhvervisnefndar.

Menningarvikan 14.22. mars næstkomandi

Ákveðið hefur verið að Menningarvika
Grindavíkur 2015 verði dagana 14.-22 mars
nk. Að vanda verður hún fjölbreytt og
skemmtileg og eru allir þeir sem hafa í hyggju
að vera með viðburði og uppákomur beðnir
að hafa þessa dagsetningu í huga.
Þeir sem vilja koma upplýsingum um
viðburði í Járngerði geta send tölvupóst á netfangið thorsteinng@grindavik.is

Árshátíðin 28. mars

Árshátíð Grindavíkurbæjar verður laugardaginn 28. mars nk. í Lava sal Bláa Lónsins.
Starfsfólk bæjarins er beðið að taka dagsetninguna frá. Tónlistarskólinn sér um árshátíðina í ár.

Málefnasamningur meirihlutans

Í kjölfar sveitastjórnarkosninga í sumar
tók við nýr meirihluti í Bæjarstjórn Grindavíkur.
Á kjörskrá var 1.991 einstaklingur, atkvæði
greiddu 1.465, auðir seðlar voru 39, ógildir
seðlar voru 13, kjörsókn var 73,6%.
Niðurstöður kosninganna voru eftirfarandi:
D-listi 605 atkvæði og 3 menn
B-listi 332 atkvæði og 2 menn
G-listi 246 atkvæði og 1 mann
S-listi 230 atkvæði og 1 mann
Samstarfssamningur D og G lista í bæjarstjórn Grindavíkur (lagður fram á fundi
bæjarstjórnar 19. júní 2014):
Bæjarfulltrúar D og G lista ætla að starfa saman
þvert á alla flokka í vinnu sinni fyrir Grindavíkurbæ. Áhersla verður á að allir í bæjarstjórn
séu vel upplýstir um þau mál sem koma til afgreiðslu og að sjónarmið allra komi að borðinu
áður en ákvörðun er tekin.
Stefnt verður af því að endurráða Róbert Ragnarsson sem bæjarstjóra Grindavíkur.
Forseti bæjarstórnar verður af G lista fyrsta og
þriðja ár kjörtímabilsins.
Forseti bæjarstórnar verður af D lista annað og
fjórða ár kjörtímabilsins.
Formaður bæjarráðs verður af D lista fyrsta og
þriðja ár kjörtímabilsins.
Formaður bæjarráðs verður af G lista annað
og fjórða ár kjörtímabilsins.
Fulltrúi D listans verði aðalmaður í stjórn S.S.S.
Fulltrúi G listans verður aðalmaður í stjórn
H.E.S.
Fulltrúi D listans verður aðalmaður í stjórn
Sorpeyðingarstöðvar Suðurnesja.
Fulltrúi G listans verður aðalmaður í stjórn
Menningarráði Suðurnesja.

Fjármál og stjórnsýsla
Bæjarfulltrúar D og G lista eru sammála um að:
Viðhafa ábyrga stjórnun fjármuna
Viðhalda jöfnuði í rekstri bæjarsjóðs
Stofnuð verði umhverfis- og ferðamálanefnd

Skipulagsmál
Bæjarfulltrúar D og G lista eru sammála um að:
Tryggja nægt framboð lóða fyrir íbúðir og
atvinnustarfssemi
Halda áfram að byggja upp göngu- og hjólreiðarstíga í nágrenni Grindavíkur
Hafnarmál

Bæjarfulltrúar D og G lista eru sammála um að:
Þrýsta á ríkið um að koma að endurnýjun
stálþils við Miðgarð
Áframhaldandi uppbygging og markaðssetning
hafnarsvæðisins
Málefni eldri borgara
Bæjarfulltrúar D og G lista eru sammála um að:
Deiliskipuleggja svæðið við Víðihlíð með tilliti
til fjölbreytts búsetuúrræðis
Byggja fleiri íbúðir við Víðihlíð
Tryggja áframhaldandi góða þjónustu við eldri
borgara

Frístunda- og menningarmál
Bæjarfulltrúar D og G lista eru sammála um að:
Horft verði til framtíðar og byggður verður nýr
íþróttasalur við núverandi íþróttasvæði
Efla starfssemi Þrumunnar
Að koma til móts við þau börn sem ekki kjósa
tómstundir sem eru í boði á vegum UMFG
Efla starfssemi og möguleika Kvikunnar sem
móttökustað ferðamanna og gera Kvikuna að
„lifandi" húsi
Fylgja eftir áætlunum um uppbyggingu við
Hópið

Fræðslu- og skólamál
Bæjarfulltrúar D og G lista eru sammála um að:
Fylgja eftir skólastefnu Grindavíkur
Skilgreina og kynna hlutverk skólaskrifstofu

Málefni fatlaðra
Bæjarfulltrúar D og G lista eru sammála um að:
Bæta til muna félags- og tómstundarstarf fatlaðra
Skapa fleiri tækifæri í atvinnumálum fatlaðra í
samstarfi við fyrirtæki í bæjarfélaginu
Skoða möguleika á því að innleiða NPA

Formennska í nefndum verður eftirfarandi:
D - listi
Skipulags- og umhverfisnefnd
Fræðslunefnd
Hafnarstjórn
G- listi
Félagsmálanefnd
Frístunda-og menningarnefnd
Umhverfis- og ferðamálanefnd þegar hún
tekur til starfa.
Fulltrúar D- og G-lista.

Metaðsókn í sumar

Metaðsókn var á tjaldsvæðinu í Grindavík í
sumar, frá miðjum maí og til 20. september,
bæði hvað varðar gesti og gistinætur, sem er
athyglisvert miðað við hversu óhagstætt
veður var í sumar, ekki síst á Sjóaranum

Mánuður Gestir Gistinætur Gestir
2011
2011
2012
Maí
Júní
Júlí
Ágúst
Sept.
Samtals

108
1304
1609
1608
215
4844

133
1895
1844
1877
269
6018

231
1409
2196
1761
343
5940

síkáta. Hins vegar var mikil aukning í júlí og
ágúst að þessu sinni.
Alls komu 6811 gestir á tjaldsvæðið í sumar
en gistinætur voru 7720 sem er aukning frá
því í fyrra.

Gistinætur Gestir Gistinætur Gestir
2012
2013
2013
2014
266
1961
2698
1975
392
7295

479
1111
2247
1885
292
6014

587
1744
2522
2085
316
7254

349
1366
2351
2220
525
6811

Gistinætur
2014
489
1542
2644
2486
559
7720

Þruman félagsmiðstöð
frá morgni til kvölds
JÁRNGERÐUR

S

tarfsemi félagsmiðstöðvarinnar
Þrumunnar hefur tekið nokkrum
breytingum, þar eru nýjir starfsmenn,
nýjir klúbbar og ný aðstaða.
Félagsmiðstöðin Þruman flutti í sumar úr
Kvennó yfir í Grunnskóla Grindavíkur.
Félagsmiðstöðin er því opin á skólatíma
fyrir unglingastigið og geta þau því eytt
bæði frímínútum og eyðum í stundatöflu
í félagsmiðstöðinni sinni. Hefðbundið
starf verður síðan á kvöldin fyrir 8.-10.
bekk eins og hefð er fyrir. Þruman ætlar
að leggja aukna áherslu á Klúbbastarf í
vetur og verða fjórir klúbbar í boði.
Áframhald verður á vinsælu Stráka- og
Stelpuklúbbunum. Síðan verður boðið uppá
Fjölmiðlaklúbb og Ævintýraklúbb. Starfið
hefur farið mjög vel af stað og m.a. búið að
halda nokkra viðburði sem gengið hafa vel.
Ljóst er að þessi breyting, að færa Þrumuna inn
í grunnskólann, hefur mælst mjög vel fyrir hjá
ungmennunum. Hins vegar á eftir að lagfæra
aðstöðuna í skólanum til að skapa meira pláss
fyrir starfsemina. Verður ráðist í þær
framkvæmdir á næsta ári og verður starfsemin
og aðstaðan þróuð áfram í samstarfi við ungmennin því þetta er jú starfsemin þeirra.
Þruman er einnig í góðu samstarfi við
félagsmiðstöðvar á Suðurnesjum og halda þær
nokkrar skemmtanir á starfsárinu undir
merkjum Samsuð. Síðan verður farið á stærstu
Samfés viðburðina en það eru samtök allra
félagsmiðstöðva á Íslandi.

Opið er alla daga frá 8:00-14:00

8.- 10. bekkur kl. 20:00-22:00
Mánudaga - Stelpu og Strákaklúbbur (annan
hvern mánudag)
Þriðjudaga - Opið hús

Miðvikudagar - Fjölmiðlakúbbur, Ævintýraklúbbur (annan hvern miðvikudag)
Fimmtudaga - Lokað
Föstudaga - Opið hús

Nánari upplýsingar um dagskrá Þrumunnar má
finna á heimasíðu Grindavíkurbæjar,
www.grindavik.is/thruman sem og á Facebook
síðu Þrumunnar.
Jóhann Árni Ólafsson er frístundaleiðbeinandi
og aðrir starfsmenn Þrumunnar eru Hanna Dís
Gestsdóttir, Bjarni Þórarinn Hallfreðsson, Jens
Valgeir Óskarsson o.fl. Ábyrgðarmaður er
Þorsteinn Gunnarsson sviðsstjóri frístunda- og
menningarsviðs.

5.-7. bekkur
Þruman bíður einnig upp á starfsemi fyrir 5. 7. bekk tvisvar í viku eftir skóla:
• Miðvikudögum kl. 17:00-18:30 - Skipulögð
dagskrá
• Föstudögum kl. 13:30-15:00 Opið hús
Þar er ýmislegt skemmtilegt gert t.d ratleikir,
kappát, bíókvöld, bingó og margt fleira.

Markmið Þrumunnar:

VIRKNI - VELLÍÐAN VIRÐING - VÍÐSÝNI
Starfsemi Þrumunar tekur mið af
æskulýðslögum nr. 70 frá 2007 en
tilgangur þeirra er að styðja börn og ungmenni til þátttöku í æskulýðsstarfi. Með
æskulýðsstarfi er átt við skipulagða
félags- og tómstundastarfsemi þar sem
börn og ungmenni starfa saman í
frístundum sínum að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum.

Skákkennsla og framhaldsskólanám
í Grunnskóla Grindavíkur
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Grunnskóli Grindavíkur er einn stærsti
vinnustaður Grindavíkur, með um 80
starfsmenn og rúmlega 460 nemendur á
tveimur stórum starfstöðvum í bænum.
Mikið og fjölbreytt starf er unnið í
grunnskólanum á öllum stigum hans.
Við hjá Járngerði settum okkur í samband við
Halldóru K. Magnúsdóttur, skólastjóra, og
báðum hana að fræða okkur aðeins um starfið
sem er framundan í vetur.
Halldóra segir að það sé margt spennandi á
döfinni í vetur, bæði ný verkefni og nýjar útfærslur á eldri verkefnum. Nefnir hún sérstaklega smiðjukennsluna í Hópsskóla, samstarf
textílkennara og bekkjarakennara á miðstigi,
skákkennslu í skólanum og að stór hópur nemenda í 10. bekk sé að taka einn eða fleiri áfanga
í fjarnámi við Fjölbrautarskólann í Ármúla.
Við báðum Halldóru að útskýra nánar fyrir
okkur tvö af þessum verkefnum; skákkennsluna, sem er ný af nálinni, og einnig
framhaldsskólanámið í 10. bekk sem lengst af
hefur verið unnið í samvinnu við Fjölbrautarskóla Suðurnesja en er nú samvinnuverkefni við Fjölbrautarskólann í Ármúla.

Skákkennsla í Grunnskólanum
„Frá hausti 2013 hefur skákkennsla verið hluti
stærðfræðikennslunnar í 4. og 6. bekk. Einum
stærðfræðitíma á viku er ráðstafað í skák og
annast Siguringi Sigurjónsson skákkennari
kennsluna. Umsjónarkennarar eru með Siguringa í kennslustundunum.
Þegar Siguringi hefur lokið skákkennslunni á
miðstigi fer hann upp í Hópsskóla og heldur
úti opnum tíma fyrir nemendur 1. – 3. bekkja.
Mjög góð aðsókn hefur verið í opnu tímana.
Fyrirtæki í Grindavík gera okkur kleift að halda
úti þessari kennslu með styrkjum sem greiða
ferðalög Siguringa. Siguringi hefur útbúið
mikið af kennsluefni í skák og heldur jafnframt
úti krakkaskak.is en markmið með vefnum er
„að veita öllum börnum hvar sem þau eru
stödd á landinu eins góða skákmenntun og völ
er á“.
Skákkennslan eflir rökhugsun og þjálfar nemendur í einbeitingu. Nemendur læra að fara
eftir leikreglum og takast á við sigra og ósigra.
Rannsóknir í fjölmörgum löndum hafa sýnt að
skákiðkun bætir almenna námskunnáttu nemenda sem og að þeir standa skrefi framar en
jafnaldrar þeirra í vitsmunaþroska og félagsþroska“ segir Halldóra.

Framhaldsskólanám á grunnskólaaldri
Um framhaldsskólanám nemenda Grunnskólans segir Halldóra: „Á undanförnum árum
hafa nemendur úr Grunnskóla Grindavíkur
stundað nám á framhaldsskólastigi í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Nemendur hafa mætt
í kennslustundir í Fjölbrautaskólann einu sinni
í viku og með þessu fyrirkomulagi hafa nemendur lokið einum framhaldsskólaáfanga á
skólaárinu. Hlutverk okkar í grunnskólunum er
að tryggja að allir nemendur fái tækifæri til að
stunda nám við hæfi í hvetjandi námsumhverfi.
Í 26. grein grunnskólalaga er tekið fram að
nemendur eiga rétt á að stunda nám í einstökum námsgreinum á framhaldsskólastigi
meðan þeir eru í grunnskóla enda hafi þeir sýnt
fullnægjandi færni.
Á síðasta skólaári settum við upp fleiri
möguleika á framhaldsskólanámi fyrir nemendur Grunnskólans. Þá buðum við nemendum
upp á fjarnám í Fjölbrautaskólanum við Ármúla. Fjarnám í FÁ er alfarið nám á netinu og
eru allir áfangar settir upp í námsumsjónarkerfinu Moodle. Í fjarnámi FÁ geta nemendur
lokið allt að 9 einingum á önn. Sjálfsagi er
mikilvægur því að hluta til er fjarnám sjálfsnám
þar sem ekki er hægt að fá svör frá kennurum
strax og spurningar vakna. Það er því mikilvægt
að lesa allar leiðbeiningar vel, hafa tímasetningar í heiðri og leysa öll verkefni sem fyrir eru
lögð. Vakni spurningar sem ekki eru svör við í
Skólaár
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 – 2015*
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námsumhverfinu geta nemendur sent fyrirspurn til kennara og ber honum að svara innan
tveggja sólarhringa.
Okkar nemendur stunda námið í skólanum í
kennslustundum viðkomandi greinar og geta
leitað aðstoðar hjá faggreinakennara en
ábyrgðin á náminu hvílir algjörlega á nemandanum. Nemendur fá fjarnámið einnig metið
sem valstundir. Við erum enn að móta þetta
verkefni með nemendum, foreldrum og kennurum en reynsla af síðasta skólaári lofar góðu.
Fjöldi nemenda í námi á framhaldsskólastigi
í Grunnskóla Grindavíkur frá hausti 2011 má
sjá í yfirlitinu hér að neðan.
Nemendur Grunnskóla Grindavíkur geta í lok
8. bekkjar stefnt að því að taka framhaldsskólaáfanga samhliða grunnskólanámi.
Ef nemandi hefur náð meðaleinkunn 8,5 í
öllum greinum og/eða 9 í námsgrein í lok 8.
bekkjar getur hann sótt um að fara hraðar yfir
námsefni grunnskólans í þeim tilgangi að taka
framhaldsskólaáfanga.
Með þessu fyrirkomulagi teljum við okkur
koma betur til móts við þarfir nemenda og
trúum því að nemendur sjái aukinn tilgang í því
að standa sig vel í námi.“
Við þökkum Halldóru fyrir spjallið og óskum
þessum duglegu nemendum í 10. bekk góðs
gengis í vetur og gerum ekki ráð fyrir öðru en
að þeir leggi hart að sér og klári þessa áfanga
með stæl.
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* Fjöldi nem. skráðir í framhaldsskólaáfanga í FÁ á haustönn 2014 – stefna allir á að taka 2 áfanga í grein á
skólaárinu. Nokkrir nemendur stefna á að bætast í hópinn á vorönninni.
** Einn í 9. bekk.

Vinnusamur Vinnuskóli
JÁRNGERÐUR

L

íkt og undanfarin ár var Vinnuskólinn starfræktur fyrir ungmenni sem
voru að ljúka 8., 9. og 10. bekk
grunnskólans auk fyrsta bekkjar
framhaldsskólans. Kristján Bjarnason
umsjónarmaður grænna og opinna svæða
var verkstjóri Vinnuskólans í sumar og
Kristín Karlsdóttir aðstoðarverkstjóri.
Nokkrar nýjungar voru í starfsemi Vinnuskólans í sumar, þá aðallega gagnvart vinnu
flokksstjóranna sem unnu að ýmsum nýjum
verkefnum. Þeir sáu m.a. um að skrifa inn á
heimasíðuna, gerðu handbók fyrir skólann og
ýmislegt fleira. Þá samþykkti bæjarstjórn
tillögu Ungmennaráðs um að leggja Vinnuskólanum til meira fjármagn þannig að hægt
var að auka vinnutímann hjá nemendum.
Starf Vinnuskólans gekk vel. Flokksstjórar
og nemendur fóru á námskeið til að efla þau í
starfi og þá var annað sumarið í röð
stórskemmtilegt samstarf við Codland.
Mikið var unnið að gróðursetningu utan bæjarins en votviðrasamt var í sumar, sem varla
hefur ekki farið fram hjá neinum, og setti það
nokkuð strik í reikninginn, aðallega í sambandi við málningarvinnu utan dyra.
Alls voru 138 nemendur skráðir til vinnu í
sumar sem er heldur meira en fyrra, ásamt 12
flokksstjórum.
Verkefni Vinnuskólans sumarið 2014:

1. Áburðargjöf:
Dreift Græði 7 á grasbletti um vorið og síðan
einnig erfiða staði um sumarið, blákorni á trjábeð og sumarblóm.

2. Sláttur og hirðing:
Hlýtt og rakt veður leiddi til mikillar
grassprettu. Husquarna sláttutraktor bilaði oft
og tafði það fyrir, sérstaklega í júní. Sláttur er
eins og gefur að skilja erfiður í vætu. Einn pallbíll var bilaður í u.þb. þrjár vikur og tafði það
líka slátt. Náðist að slá garða og opin svæði
bæjarins í júní.
Mikill fjöldi garða var sleginn, flestir þrisvar um
sumarið. Gerður samningur við Búmenn um
slátt við mörg hús.
3. Gróðursetning:
Gróðursett í Hópsheiði í samvinnu við Skógræktarfélagið. 4 hálfir dagar, 10-20 nemendur í
hvert sinn. Einnig gróðursett lítilræði í Selskógi
og nokkur tré við Krók. Þá var gróðursett utan
á manir við tjaldsvæði.
Sumarblóm voru sem fyrr keypt í Glitbrá í
Sandgerði, en u.þ.b. 30% minna en 2013.

4. Umhirða sumarblóma og trjáa:
Trjáklipping að vori og áburðargjöf. Einnig
voru trjábeð hreinsuð af illgresi í byrjun
sumars.
Sumarblómabeð fengu reglulega áburðargjöf
og reglulega var reitt illgresi úr þeim, en ekki
þurfti að vökva þetta sumarið.

5. Ruslatínsla, tæming ruslakassa og
tunna:
Bílstjóri Vinnuskólans bar ábyrgð á að tæma

alla ruslakassa og ruslatunnur bæjarins a.m.k.
einu sinni í viku og oftar eftir þörfum. Víkurbraut skyldi yfirfara daglega. Allur bærinn var
ruslatíndur að vori og einu sinni aftur á miðju
sumri. Auk þessa var tínt sjáanlegt rusl á vissum stöðum eftir ábendingar.
6. Rífa skúr á plani:
Kveikt var í þessum skúr hjá íþróttafélaginu,
hann fluttur í port Þjónustumiðstöðvar og var
rifinn í sundur í lok maí samkvæmt áætlun.

7. Hreinsa í Bjarnagjá og Vatnskarðsnámu:
Ekki gafst færi á að fara í þessa hreinsunarvinnu vegna anna innanbæjar.

8. Hreinsa gámasvæði, geymslusvæði og
tipp:
Sama.
9. Fjarlægja lúpínu nálægt Gunnuhver:
Ekki slegin lúpína við Gunnuhver, sláttudeild
hafði í nægu að snúast innanbæjar.

10. Verkefni vegna Sjóarans síkáta:
Í maí snýst allt á einn eða annan hátt um
undirbúning fyrir Sjóarann. Hreinsun, sláttur,
gróðursetning osfrv. Auk þessa unnu nokkrir
flokkstjórar á vöktum um helgina við sjálfa
hátíðina.

11. Hreinsun á gangstéttum:
Goggað var í gangstéttum, við kantsteina og
lóðamörk, aðallega var það ofnæmishópurinn. Mest við Gerðavelli, kirkjuna og Víkurbraut.

12. Mála borð og bekki, leikvelli og leiktæki:
Tókst að mestu að skrapa og mála borð og
bekki í bænum og á stofnanalóðum.
Pallur í Laut málaður. Mikil vætutíð stöðvaði
frekari málningarvinnu.

13. Merkja/mála bílastæði, gangbrautir
ofl.:
Ekkert af þessu málaði Vinnuskólinn.

14. Hópsheiði:
Gróðursetning og áburðardreifing í Hópsheiði
í samvinnu við Skógræktarfélagið. 4 hálfir
dagar, 10-20 nemendur í hvert sinn.

15. Selskógur:
Lítilsháttar gróðursetning, ruslatínsla, aðstoð
við að dreifa kurli í göngustíg, sagaðar greinar:
10-20 nemendur í 3 daga. Líka að draga trjáboli úr skóginum eftir grisjun: Að jöfnu tveir
flokksstjórar og 2 nemendur í 5 daga í lokin.

16. Lágafell:
HP gámar komu með 3 gáma af moltu sem
dreift var austan fjallinu í samvinnu við Gróður
fyrir fólk í landnámi Ingólfs, sbr formlegan
samning frá því í vor milli bæjarins og GFF.
Seeds sjálfboðaliðar einnig á vegum GFF. 1020 nemendur í 2 hálfa daga.
17. Aðstoða bókasafn við flutninga:

U.þ.b. 5 sinnum í júlí og fram í ágúst. 4-10
manns.
18. Flytja húsgögn í Grunnskólanum:
U.þ.b. 10 sinnum um sumarið aðstoð þar við
hina ýmsu flutninga í Hópsskóla og
grunnskólanum. Áætlað fjórir í hvert sinn.
19. Gunnuhver:
Ekkert unnið vegna anna innanbæjar.

20. Röðun í porti við Þjónustumiðstöð:
Lítilsháttar fyrri hluta sumars, samtals 2 dagar,
10 manns
21. Aðstoð, rusl 10.bekkur:
Bílstjóri og 2 aðrir í 1 dag í maí.

22. Annað:
- Fyrrihluta sumars lagði Vinnuskólinn oft
nemendur og einnig flokksstjóra til aðstoðar á
leikjanámskeiði.
- Nokkur vinna flokkstjóra og 11. bekkjar var
við undirbúning tveggja slútta, einnig var
undirbúið fyrra slútt í Vogum, en svo slegið af.
- Einn flokkstjóri vann og setti reglulega fréttir úr Vinnuskólanum á heimasíðu bæjarins.
-,,Hvaðan kemur ruslið“? var verkefni sem
snerist um að greina rusl á Víkurbraut í eina
viku. Samantekt birtist á heimasíðunni
- Auk mikilli flutninga fyrir Grunnskólann, var
einnig einhver flutningavinna fyrir Tónlistarskólann, Þrumuna, Kvikuna og Bæjarskrifstofur, af og til allt sumarið má segja. Það voru því
næg verkefni í allt sumar!

Jákvæðni hefur einkennt hópinn
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- 63 nýir starfsmenn Vísis hafa flu' til Grindavíkur
Miklar breytingar hafa staðið yfir hjá Vísi
í sumar og á haustmánuðum, en það
hefur sennilega ekki farið framhjá
neinum sem á annað borð fylgist með
fréttum að stefnt er að því að flytja alla
landvinnslu fyrirtækisins til Grindavíkur.
Fyrir þá sem hafa átt leið um hafnarsvæði
Grindavíkur hafa breytingarnar einnig
verið mjög áberandi en Vísir hefur tekið
yfir húsnæðið sem áður hýsti Fiskmarkað
Suðurnesja og tekið það algjörlega í gegn
og stækkað og er fiskvinnsla nú farin af
stað í því húsi. Jafnframt hefur verið ráðist
í miklar framkvæmdir í íbúðarhúsnæði í
bænum til að koma hinum nýju íbúum
fyrir.
Alls fluttu 62 starfsmenn til Grindavíkur frá
Húsavík og Djúpavogi. 43 komu frá Húsavík
og 19 frá Djúpavogi. Þar af voru 52 Pólverjar
og 10 Íslendingar. Nú starfa því alls 125 manns
hjá Vísi í Grindavík og í fyrsta sinn hér í
Grindavík eru erlendir starfsmenn fleiri en
íslenskir, eða 56% starfsmanna.
Áður en lagt var í þessar gríðarmiklu breytingar á starfseminni lögðust Vísismenn í ákveðna
greiningu á starfsmannahópi sínum þar sem í
ljós kom að mikill meirihluti starfsmanna voru
Pólverjar sem þeir litu svo á að ættu auðveldara með að flytja á milli þessara staða. Horfðu
þeir t.a.m. jákvætt til þess að komast nær
alþjóðaflugvelli og afþreyingu og þjónustu á
suðvestur horninu.
Járngerður tók Ágústu Óskarsdóttur, starfsmannastjóra Vísis, tali og hún fræddi okkur um
þessar miklu breytingar og vinnuna sem Vísir
hefur lagt í vegna þeirra.
„Meginstefið hjá okkur í þessum breytingum
var að vinna þetta með starfsfólkinu. Að halda
þeim vel upplýstum í öllu ferlinu eins og
mögulegt var, og þannig að breytingarnar yrðu
auðveldari. Því við vitum það alveg að svona
stórar breytingar eru erfiðar og ekki hægt að
gera nema í samvinnu við fólkið. Það er því
afar ánægulegt hversu vel hefur tekist til við
komu fólksins til Grindavíkur. Jákvæðni hefur
einkennt hópinn og allir eru í sama liði, tilbúnir
að takast á við ný og spennandi verkefni.“

Í haust var Vísir með ratleik og 8ölskyldugrill sem haldið var fyrir alla starfsmenn
Vísis í Grindavík. Starfsmönnum var skipt upp í 10 lið sem fengu stig fyrir að taka
myndir af fyrirfram ákveðnum hlutum eða athöfnum og ynni það lið sem flest stig
fengi. Liðin fóru á kostum í keppninni og einstaklega margar skemmtilegar
myndir litu dagsins ljós. Litlu munaði á efstu liðum en svo fór að vinningsliðin
þrjú voru 8ólubláa liðið, dökkbleika liðið og bláa liðið. Að loknum ratleik gæddu
starfsmenn sér á grilluðum hamborgurum frá bílnum Tuddanum frá Matarbúrinu
á Hálsi í Kjós. Það var mál manna að 8ölskyldudagurinn hafi heppnast afar vel og
gaman hafi verið að sjá hversu vel fór á með öllu samstarfsfólkinu. Þá gerði veðrið
góðan dag enn betri.

Ágústa segir líka að mikil áhersla hafi verið
lögð á að hjálpa nýjum starfsmönnum að
aðlagast samfélaginu hér í Grindavík, þannig
að þeir geti verið virkir þátttakendur í því.
„Sem lið í því buðum við öllum erlendu starfsmönnunum upp á að fara á íslensku-námskeið.
Og þar sem að nýja verksmiðjan var ekki
tilbúin alveg á réttum tíma gátum við nýtt
tímann og boðið starfsfólki upp á að sækja
námskeið á dagvinnutíma og sóttu það allir
aðfluttu pólsku starfsmennirnir.“
Ágústa og starfsfólk Vísis hefur haldið vel
utan um hina nýju liðsmenn fyrirtækisins,
meðal annars með svokölluðu fóstrakerfi, þar
sem 10 sjálfboðaliðar úr starfsliði fyrirtækisins
tóku það að sér að fóstra 6 manna hópa af
nýliðum, sýna þeim og leiðbeina og vera

tengiliðir um ýmis mál. Þessir 10 sjálfboðaliðar
voru svo hópstjórar í ratleik sem farið var í á
kynningardögum sem haldnir voru dagana
1.-3. september og teygði sig hér um allan bæ
og þótti takast einstaklega vel.
Að lokum bætir Ágústa því við að þetta hafi
verið verkefni sem þau sem atvinnurekendur
hafi lært margt af og þroskast. Það hafi tekið
tíma og þolinmæði en allir hafi verið tilbúnir
að leggjast á eitt til að láta það ganga.
Verkefninu er ekki lokið, enn er t.d. verið að
vinna að því að koma öllum starfsmönnum í
endanlegt húsnæði og að ganga frá hinni nýju
verksmiðju. En það er ljóst að framtíðin er
björt og spennandi tímar framundan hjá Vísi
sem mun fagna 50 ára afmæli næsta vor.

Viðburðarríkt ár hjá bæjarlistamanninum
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æjarlistamaðurinn Halldór Lárusson
heldur tónleika á Salthúsinu laugardagskvöldið 15. nóvember kl.21. Með honum
leika m.a. Hallur Ingólfsson á gítar, Hörður
Ingi Stefánsson á bassa, Jóhann Ingvason á
hljómborð ásamt fleiri góðum gestum.
Halldór leikur mest efni sem hann aðstoðaði
vin sinn og tónlistarmann Hall Ingólfsson að
flytja en Hallur gaf út sólóplötuna Öræfi ekki
fyrir svo löngu. Einnig fljóta með lög sem
hafa haft afgerandi áhrif á Halldór sem tónlistarmann.
Halldór hóf að leika á trommur 12 ára
gamall. Hann byrjaði að læra á trommur hjá
Guðmundi „Papa Jazz“ Steingrímssyni en fór
fljótlega í Tónlistarskóla Reykjavíkur og
stundaði þar nám hjá Reyni Sigurðssyni á
slagverk ýmis konar. Einnig stundaði hann
einkanám hjá Birni Björnssyni á trommur
samhliða því. Halldór lék á þessum árum
t.a.m. með Sinfóníuhljómsveit æskunnar og
ýmsum bílskúrshljómsveitum. 15 ára gamall
var hann farinn að leika með sér miklu eldri
tónlistarmönnum, t.d. á sveitaböllum út um
landið. Einnig lék hann trommandi hermann
í þekktri uppfærslu Íslensku Óperunnar á La
Bohéme í Þjóðleikhúsinu 1980. Hann kom
fram í kvikmynd Friðriks Þórs Friðrikssonar
Rokk í Reykjavík og lék sína fyrstu tónleika í

Laugardagshöll 16 ára gamall. Halldór hóf að
leika með Bubba Morthens 1985, þá 21 árs.
Eftir það lék hann með ýmsum tónlistarmönnum m.a. Bjartmari Guðlaugssyni,
Rúnari Júlíussyni, hljómsveitinni Júpíters,
Valdimar Flygenring ásamt mörgum fleirum.
Árið 1995 fluttist hann til Hollands þar sem
hann starfaði sem tónlistarmaður út um alla

Evrópu til ársins 2000 er hann fluttist aftur
heim til Íslands. Mest starfaði hann með
Gíneumanninum Seydouba Soumah. Síðan
þá hefur hann komið víða við í tónlistinni og
kennt á trommur og slagverk m.a. í tónlistarskólunum á Álftanesi, Garði, Grindavík og
Sandgerði þar sem hann starfar nú einnig sem
skólastjóri.

Ný= hjarta íþró=aiðkunar í Grindavík

Framkvæmdir við viðbyggingu íþróttamannvirkja í Grindavík ganga vel. Verktaki er
Grindin ehf. í Grindavík og er áætlað að
mannvirkið verði tilbúið um áramót.
Útisvæðið verður tekið í áföngum fram á
næsta sumar. Hið nýja íþróttamannvirki er
hugsað sem öflug viðbót við íþróttamannvirkin á svæðinu.
Byggingin er í raun miðstöð eða hjarta sem
tengir saman íþróttahús, sundlaug og íþróttasvæði utanhúss. Byggingin mun örva samnýtingu og tengsl húsanna sem fyrir eru um
leið og hún er mikilvæg viðbót í æskulýðs- og
unglingastarfi bæjarins og aflgjafi fyrir almenna íþróttaiðkun. Íþróttamiðstöðin verður
nýtt hjarta íþróttaiðkunar í Grindavík.
Þetta er fyrsti áfangi í framtíðaruppbyggingu
á íþróttasvæði Grindavíkur. Með endurskipulagningu og nýbyggingum á íþróttasvæði
Grindavíkur er áætlað að bæta verulega
aðstöðu til íþróttaiðkunar, keppnishalds og
félagsstarfs í Grindavík. Í hönnun aðstöðunnar er tekið tillit til mismunandi þarfa ólíkra
íþróttagreina, skólastarfs, starfsmanna og
gesta án þess að það komi niður á fjölnota
möguleikum byggingarinnar.
Nýbyggingin er um 1.730m² að stærð, á einni
hæð.
Í meginhlutum er hægt að skipta byggingunni

Hér sést tengigangurinn frá nýrri íþróttamiðstöð og yfir í gamla sundlaugarhúsnæðið þar sem verður glæsileg líkamsræktaraðstaða.

upp í tvo húshluta:
• A - Forsalur með afgreiðslu og starfsmannakjarna, búningsklefar sem þjóna íþróttasal,
knattspyrnuvelli og sundlaug ásamt tengigangi að núverandi sundlaugarbyggingu.
• B - Samkomusalur með móttökueldhúsi og
skrifstofur sem tengjast íþróttafélögunum og
fleira.
Um leið um nýja mannvirkið verður tekið í

notkun, sem hýsir m.a. nýja búningsklefa fyrir
sundlaugina, verður ráðist í að hreinsa út úr
gamla sundlaugarmannvirkinu og þar verður
innréttaður glæsilegur líkamsræktarsalur og
jafnframt verður þar aðstaða fyrir hreyfitíma.
Samið hefur verið við Gymheilsu ehf. um
áframhaldandi rekstur á líkamsræktarsalnum.
Áætlaður heildar kostnaður við bygginguna er
um 600 milljónir króna.
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Laut 35

Blómakot

Fjölmargar ábendingar bárust um fallega garða í ár. Allir áttu
þeir það sameiginlegt að vera vel grónir og margir afar snyrtilegir og vel við haldið en okkur þótti þó einn bera af öllum hinum.
Margir garðeigendur sem við heimsóttum voru frekar afsakandi
og vildu sem minnst gera úr sínum görðum. Sögðu vætutíð hafa
stoppað garðvinnu og að við værum að heimsækja á versta tíma.
Vonandi fáum við örlítið meiri sól næsta sumar en það eru vissulega fjölmargir glæsilegir garðar í Grindavík og verður spennandi að sjá hvaða garðar koma best undan vetri næsta sumar.
Viðurkenningu í ár fyrir fallegan og gróinn garð fengu hjónin Ólína
Þorsteinsdóttir og Sigurður Gunnarsson í Laut 35. Var dómnefndin
sammála um að þeirra garður bæri af öðrum sem tilnefndir voru í ár.
Aðkoman að húsinu er snyrtileg og stílhrein, þar sem fjörugrjót leikur
stórt hlutverk. Á baklóðinni er svo búið að rækta upp hina ýmsu runna
og blóm og allt sem vel snyrt, vandlega skipulagt og vel við haldið. Allt
þetta hefur verið gert á undra skömmum tíma, enda hverfið í Laut enn
að slíta barnaskónum.
Dómnefndin í ár ákvað að breyta aðeins til og veita verðlaun fyrir einstakan garð, sem er þó einnig vissulega fallegur. Viðurkenningu í ár fyrir
einstakan garð fékk Þórdís Ásmundsdóttir, Akri. Þar er á ferðinni einstakur garður í Grindavík en þar er að finna glæsilegt steinasafn með
steinum frá öllum hornum landsins og nokkrum erlendum líka. Fannst
okkur vel við hæfi að veita Þórdísi viðurkenningu fyrir frumlegan og
öðruvísi garð, og um leið vekja athygli á safninu hennar sem er í raun eini
vísirinn að byggðasafni sem við eigum hér í bænum. Þá er húsið sjálft að
verða 100 ára gamalt og lítur mjög vel út miðað við aldur og fyrri störf.
Garðinn prýða ýmsir munir og skúlptúrar og gefur hann nærumhverfi
sínu ævintýralegan og lifandi blæ.

Viðurkenningu fyrir vel heppnaðar endurbætur á gömlu húsi var nánast
sjálfvalin. Nokkrar ábendingar bárust og voru þær allar um sama húsið.
Viðurkenninguna hlýtur Friðrik Ingi Friðriksson eigandi Þorvaldsstaða,
eða Vesturbrautar 2.
Í fyrstu atrennu bárust engar ábendingar um snyrtileg fyrirtæki í
bænum. Þegar kallað var eftir þeim á ný bárust nokkrar og tók dómnefnd að lokum ákvörðun um að veita Blómakoti viðurkenningu fyrir
snyrtilegt umhverfi í kringum sína verslun. Þess má geta að gestir hafa
gjarnan orð á því hversu snyrtileg fyrirtæki bæjarsins eru og þess vegna
var kannski erfitt að benda á eitt sem skarar fram úr en dómnefndin var
sammála um að Blómakot væri vel að viðurkenningunni komið. Það er
ávallt snyrtilegt í kringum verslunina og frábært að starfsemi fari fram í
svona gömlu húsi í hjarta bæjarins.
Einnig var veitt viðurkenning frá Skógræktarfélagi Grindavíkur, en undanfarin ár, nánar er fjallað um þá afhendingu á bls. 18.
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Til vinstri er ca. 15 ára
gömul mynd af Þorvaldsstöðum. Húsið var
mun verr farið áður en
Friðrik Ingi og fjölskylda
tók húsið í gegn.

grindavik@grindavik.is
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