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Hver er Grindvíkingur ársins 2016?

Heimasíðan stendur fyrir vali á Grindvíkingi
ársins 2016. Grindvíkingar eru hvattir til þess
að senda tilnefningar á heimasidan@
grindavik.is. Vinsamlegast sendið jafnframt
með rökstuðning fyrir því af hverju
viðkomandi ætti að vera valinn Grindvíkingur
ársins.
Valið er fyrst og fremst gert til þess að vekja
athygli á því sem vel er gert í Grindavík. Valið
verður kunngjört á heimasíðunni strax eftir
áramót en hægt er að senda tilnefningar til
30. desember. Fimm manna dómnefnd mun
fara yfir tilnefningarnar og velja Grindvíking
ársins með tilliti til þeirra. Verðlaunin verða
svo afhent á þrettándagleðinni.

Grindvíkingar liðinna ára:

2009 Davíð Arthur Friðriksson og Sigurður
Halldórsson.
2010 Ásta Birna Ólafsdóttir.
2011 Matthías Grindvík Guðmundsson.
2012 Útsvarslið Grindavíkur; Agnar
Steinarsson, Daníel Pálmason og Margrét
Pálsdóttir.
2013 Otti Sigmarsson.
2014 Alexander Birgir Björnsson og
fjölskylda.
2015 Þorgerður Elíasdóttir.
Grindavíkur ársins 2015 Þorgerður Elíasdóttir
ásamt Kristínu Maríu Birgisdóttur
bæjarfulltrúa

Kjör íþróttamanns og íþróttakonu ársins 2016

Kjör á íþróttafólki ársins í Grindavík fer venju
samkvæmt fram á gamlársdag. Athöfnin fer
fram í Gjánni, félagsaðstöðu UMFG og
Kvenfélags Grindavíkur og hefst kl. 13:00.
Um veglega athöfn er að ræða þar sem veitt
eru verðlaun og viðurkenningar í ýmsum
aldursflokkum og íþróttagreinum. Athöfnin
er öllum opin og eru allir bæjarbúar sérstak
lega velkomnir.
Þá verður stuðningsmaður eða stuðnings
menn ársins einnig verðlaunaðir en hægt er
að senda tilnefningar til þeirra verðlauna á
kosning@umfg.is til 22. desember

Gamla myndin
að þessu sinni er úr Ljósmynda
safni Reykjavíkur. Var hún tekin
í kringum 1940, efst á Vestur
brautinni eins og sennilega flestir
Grindvíkingar sjá í hendi sér.
Börnin á myndinni hafa ekki verið
nafngreind en þó hafi margir giskað
á að stúlkan vinstra megin sem
stendur sé Bryndís Dagbjartsdóttir
(Binna) og sú stutta við hlið hennar
Edda María Einarsdóttir.
Ljósmyndari: Einar Einarsson.
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Þakklæti

Þetta er síðasti pistill sem ég skrifa í Járngerði.
Fyrsta pistilinn skrifaði ég í fyrsta tölublaðið
aldamótaárið 2000, en það vita það kannski
ekki allir að ég var fyrsti ritstjóri Járngerðar
og að nafnið er frá mér komið. Þá var ég
ferðamála- og markaðsfulltrúi Grindavíkur
bæjar og Einar Njálsson, þáverandi bæjar
stjóri, bað mig að koma á fót blaði með
upplýsingum um sveitarfélagið. Mér þykir því
sérstaklega vænt um Járngerði.
Járngerður er aðeins eitt dæmi um verkefni
sem ég hef fengið tækifæri til að vinna í
Grindavík. Grindvíkingar hafa alltaf verið
mér góðir og reiðubúnir að gefa mér tækifæri.
Fyrir það er ég afar þakklátur.
• Árið 1996 gaf Gunnlaugur Dan mér
tækifæri til að spreyta mig við kennslu í
Grunnskóla Grindavíkur, þá aðeins
tvítugur. Þar lærði ég mjög margt, ekki síst
af starfsfólkinu sem tók mér afar vel og
leiðbeindi.

• Árið 1999 gaf bæjarráð Grindavíkur mér
mitt fyrsta tækifæri eftir nám, með því að
ráða mig í starf ferðamála- og markaðs
fulltrúa sem var eldskírn fyrir ungan mann
að stíga fyrstu skref í stjórnsýslu.
• Árið 2010 gaf bæjarstjórn Grindavíkur mér
tækifæri til að vera bæjarstjóri. Það hefur
verið afar gefandi starf.
Ég er líka þakklátur fyrir að strákarnir mínir
fengu að alast upp í þessu umhverfi. Elsti
sonur minn er fæddur í Grindavík, og þeir
yngri komu hingað ungir að árum. Þeir hafa
búið í Grindavík á mikilvægum mótunar
árum. Þeir líta á sig sem Grindvíkinga og eiga
rætur sínar hér. Ég kynntist líka ástinni minni
í Grindavík. Þó ekki á balli í Festi!
Á þessum árum í Grindavík, ekki síst
síðustu sex árum, höfum við unnið mörg
verkefni. Flest þeirra hafa gengið vel og skilað
árangri fyrir bæjarbúa í Grindavík, sem alltaf
er markmiðið. Grindvíkingar eru ánægðastir

íbúa á Suðurnesjum með sinn bæ, og í hópi
ánægðustu bæjarbúa landsins. Ég er þakklátur
fyrir að hafa fengið tækifæri til að taka þátt í
því ásamt góðu fólki, bæði starfsmönnum og
stjórnmálamönnum. Þrátt fyrir að endir
samstarfsins hafi ekki verið eins og best verði
á kosið, standa verkefnin eftir og góðar
minningar. Fyrir það er ég þakklátur.
Ég geng stoltur frá borði og hlakka til að
koma sem oftast í Grindavík að heilsa upp á
góða vini, og upplifa sigra í Mustad höllinni.
Ég þakka fyrir mig og óska Grindvíkingum
velfarnaðar.
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Ritstjóri: Siggeir F. Ævarsson
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Forsíðumynd: Jón Steinar Sæmundsson
Prentun og umbrot: Litróf

Róbert Ragnarsson, bæjarstjóri
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Kristín María Birgisdóttir, kennari og bæjarfulltrúi, veitti Grænfánanum viðtöku fyrir hönd grunnskólans á vorgleði hans 2. júní síðastliðinn

Allir skólar bæjarins
flagga Grænfána
Allir skólar í Grindavík eru nú Grænfána
skólar. Heilsuleikskólinn Krókur vinnur nú að
sínum fimmta fána og leikskólinn Laut að
sínum fjórða. Að auki hóf Grunnskólinn í
Grindavík þátttöku fyrir nokkrum árum og
flaggaði sínum fyrsta fána síðastliðið vor.
Grænfáninn er alþjóðleg umhverfisviður
kenning sem nýtur virðingar víða í heiminum
sem tákn um árangursríka fræðslu og um
hverfisstefnu í skólum. Með þátttöku í
verkefninu eykst vitund nemenda, kennara og
annarra starfsmanna skólans um um
hverfismál. Lögð er áhersla á að bæta dag
legan rekstur skóla og draga úr sóun og neyslu.

Alþjóðlegt verkefni
Grænfánaverkefnið gengur ýmist undir heitinu
Skólar á grænni grein eða einfaldlega Græn
fáninn. Verkefnið er alþjóðlegt og hefur það að
markmiði að að auka umhverfismennt og
styrkja menntun til sjálfbærni í skólum. Um
hverfisverndarsamtökin Landvernd hafa haft
umsjón með þessu verkefni á Íslandi í 15 ár og
taka um 230 skólar þátt í verkefninu, jafnt leikgrunn- og framhaldsskólar.
Að baki fánanum liggur mikil vinna en hann
er endurnýjaður á tveggja ára fresti. Til að fá að
flagga fána þarf skóli að hafa tekið sjö skref í átt
að aukinni umhverfisvitund og sjálfbærni.

Með þátttöku í Grænfánaverkefninu eru
innleiddar raunhæfar aðgerðir í umhverfis
málum og sjálfbærni innan skóla. Verkefnið
hefur ekki einungis jákvæð áhrif á um
hverfisvitund nemenda og starfsfólks, heldur
hefur reynslan sýnt að skólar sem taka þátt í
verkefninu geta sparað talsvert í rekstri.

Fjölbreytt viðfangsefni
Unnið er með fjölmörg þemu í verkefninu en
öll eiga þau það sameiginlegt að tengjast
sjálfbærni á einhvern hátt. En hvað merkir
þetta orð sjálfbærni?
Sjálfbærni merkir að við högum lífi okkar á
þann hátt að við göngum ekki svo á auðlindir
jarðarinnar að við skerðum tækifæri þeirra
sem á eftir okkur koma til að nýta þær. Það er
ljóst að við erfum ekki jörðina frá formæðrum
og forfeðrum okkar, heldur höfum við hana
aðeins að láni frá afkomendum okkar.
Sjálfbærni snýst því ekki einungis um að
flokka rusl, heldur tekur hún til mun fleiri
þátta eins og þemu Grænfánans bera skýrt
merki um. Þemun eru orka, úrgangur, átt
hagar, samgöngur, landslag, lýðheilsa, loft
lagsbreytingar, neysla, hnattrænt jafnrétti,
náttúruvernd og vistheimt (m.a. landgræðsla).
Grænfánaverkefnið er í sífelldri í þróun og
hefur mikilvægi þess aukist ekki síst með

innleiðingu aðalnámskrár 2011, þar sem
sjálfbærni var skilgreind sem einn af grunn
þáttum menntunar og með nýjum heims
markmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálf
bæra þróun.

Lýðræðisleg vinnubrögð
Verkefnið hefur jákvæð áhrif á lýðræðisleg
vinnubrögð. Nemendur taka aukna ábyrgð á
sínu nánasta umhverfi og taka einnig þátt í
ákvarðanatöku sem snertir skólana þeirra.
Áhersla á lýðræðisleg vinnubrögð minnir
okkur á að við höfum öll völd til að breyta
heiminum og börnin finna fyrir því að á þau
sé hlustað. Það er ósk okkar að sem flestir
leggi hönd á plóg, að Grænfánaverkefnið
haldi áfram að blómstra og sem flestir í
samfélaginu taki þátt í að gera Grindavík að
umhverfisvænu sveitarfélagi.

Skrefin 7
1. Umhverfisnefnd.
2. Mat á stöðu umhverfismála.
3. Áætlun um aðgerðir og markmið.
4. Eftirlit og endurmat.
5. Verkefni og tenging við aðalnámskrá.
6. Að upplýsa og fá aðra með.
7. Umhverfissáttmáli.
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Útsýnispallurinn í smíðum á gólfinu á verkstæðinu hjá ÍAV í Reykjanesbæ

Uppbygging við Brimketil
Þeir Grindvíkingar sem keyrt hafa Nesveginn
undanfarnar vikur hafa tekið eftir fram
kvæmdum í Mölvík, nánar tiltekið við Brim
ketil. Þar er unnið að því bæta úr aðstöðu
fyrir heimamenn og gesti sem skoða vilja
ketilinn og brimið.
Framkvæmdum við nýtt bílastæði er að
mestu lokið en lokafrágangur er eftir. Þá
hefur ÍAV sett upp aðstöðu þar en til stendur
að setja upp útsýnispall nú í desember. Verkið
hefur gengið vel þrátt fyrir að vera flókið enda
aðstæður einstakar.

Hvað er svona merkilegt við
Brimketil?
Brimketill er sérkennileg laug í sjávarborðinu
vestast í Staðarbergi. Á sólríkum degi minnir
grjótmyndunin helst á heitan pott. Brimketill
og katlarnir í nágrenni hans urðu til vegna
stöðugs núnings brims við hraunklettana. Þar
hefur ytra álag smátt og smátt mótað bolla og
katla í basalthraunið.
Hafið hefur mikil áhrif á landmótun á
Reykjanesi. Með því að fylgjast með brimi
skella á klettunum í nágrenni Brimketils má
sjá þann kraft sem býr í Norður-Atlantshafnu.
Aldan vinnur á föstu berginu með því að
þrýsta þétt saman lofti í rifum og sprungum.
Við útsogið dregur sjórinn loftið með sér. Þá

verður til undirþrýstingur. Þessi ferill brýtur
bergið smám saman. Við bætist svo rof vegna
bergbrota þegar aldan skellur á sjávarkletta
og laust grjót, og auk þess frostveðrun þegar
vatn í glufum þenst út við að harðna, og
jafnvel sandblástur.
Hraunið umhverfs Brimketil er gróft,
sprungið og með háum úfnum jöðrum og
yfrborði. Líklega hefur það runnið í
Reykjaneseldum á árunum 1210-1240.

Þjóðsagan um nátttröllið
Þjóðsaga ein segir frá nátttröllinu Oddnýju

sem bjó í Háleyjabungu, rétt vestan við
Brimketil, ásamt Hróari manni sínum og syni
þeirra Sölva. Eina nóttina fór hún út að
Ræningjaskeri rétt austan við Brimketil til að
ná í hvalhræ sem hafði rekið að landi. Í
bakaleiðinni hvíldi hún sig og baðaði í
Brimkatli. Þegar hún hélt loks heim á leið
komst hún ekki langt þar sem sólin kom upp
um það leyti. Varð hún því að steini og sást
þarna lengi sem hár bergdrangur, allt þar til
sjórinn braut hann smám saman niður.
Brimketill hefur því einnig verið nefndur
Oddnýjarlaug í höfuð á nátttröllinu.

Tölvugerð mynd af svæðinu eins og það verður þegar pallurinn verður kominn upp

6

JÁRNGERÐUR

Laut leggur land undir fót
- ferðasaga frá Piteå

Sveppaskógur
Leikskólinn Laut hlaut styrk frá Ersamus + í
febrúar 2016 vegna samstarfsverkefnis við
leikskóla í Piteå í Svíþjóð, en Piteå er vinabær
okkar Grindvíkinga. Um er að ræða svokallað
Job shadowing sem felur í sér að starfsmaður
fylgist með starfinu, skrá niður, spyr og
ígrundar. Nú um miðjan september fóru
undirritaðar, starfsmenn Lautar, til Piteå til
vikudvalar og hér kemur smá ferðasaga frá
þessari ferð.
Í raun eru þetta þrír leikskólar í Bergsvikens
förskoleområde sem allir eru á sömu lóðinni.
Einungis einn leikskólastjóri sér um alla þrjá
leikskólanna en á milli 120-150 börn eru
nemendur í þessum þremur leikskólum.
Einnig er grunnskóli á sama stað. Um það bil
1/3 starfsmanna eru leikskólakennarar og
aðrir starfsmenn eru leikskólaliðar. Opnunar
tími leikskólans er frá kl. 06:00-18:30 og
kennarar vinna á þrem vöktum til þess að
dekka þennan langa opnunartíma. Foreldrar
geta nýtt sér allan tímann eða minna en borga
eingöngu eitt gjald en þurfa að láta vita fyrir
hvern mánudag hvað vistunartíma þeir ætla
að nýta. Aftur á móti þeir foreldrar sem eru
atvinnulaustir eða í fæðingarorlofi fá ein
göngu 15 tíma vistun á viku en þessi hópur
borgar ekki nein vistunargjöld.
Fyrsta daginn vorum við á leikskóla sem
ber heitið Krumeluren en þar eru fjórar
deildir sem eru aldursskiptar líkt og á hinum

leikskólunum. Tvær deildar fyrir 1-2 ára, ein
3-4 ára og ein fyrir 4-5 ára. Þessi leikskóli er
kominn til ára sinna og til stendur að byggja
nýjan. Við vorum mjög hrifnar af því hversu
stórt húsnæðið var og skipt niður í margar
litlar einingar. Fyrir vikið skapaðist mikil ró
hjá barnahópnum og við urðum ekki varar
við fjölda barnanna.
Nú síðan um kvöldið var boðið til veislu og
okkur boðið að borða Palt sem er mjög
vinsæll réttur í norður Svíþjóð en hann
samanstendur aðalega af kartöflum,vatni,
hveiti og salti. Smakkaðist svo sem ágætlega
en við vorum sammála að við myndum nú
líklega ekki biðja um uppskriftina.
Síðan á öðrum degi vorum við í leikskóla
sem ber heitið Gula längan sem er þriggja
deilda og þar eru einnig börn frá 1-5 ára.
Síðan eftir hádegi fórum við á kynningu hjá
CMIT sem er einskonar skólaskrifstofu þeirra
í Pitea. En þar fengum við kynningu á hvernig
staðið var að spjaldtölvuvæðingu leikskólanna
ásamt því hvernig hægt er að nýta sér ýmsa
tækni í leikskólastarfinu.
Nú síðan á miðvikudeginum var ferðinni
heitið til Luleå til að hitta Susanne Westman
sem er forstöðumaður leikskólasviðs við
háskólann í Luleå. Áttum við gott samtal við
hana og líkt og hér á landi hafa verið miklar
breytingar á námi leikskólakennara en samt
sem áður hafa Svíarnir ekki breytt náminu í

mastersnám líkt og gert var hér. Einnig
fengum við leiðsögn um mjög skemmtilegt
safn, Teknikens hus sem hefur verið marg
verðlaunað. Við hreinlega gleymdum okkur í
safninu og urðum aftur börn enda er þetta
mjög gagnvirkt safn. Við t.d. gátum prufað að
setjast í sæti lestarstjóra, leitað að gulli,
stjórnað flugvél og margt fleira. Einnig geta
kennarar komið með hópa bæði úr leik- og
grunnskólanum og fengið leiðsögn um safnið
og gert ýmsar vísindatilraunir.
Síðar um daginn sátum við fund þar sem að
grunnskólakennarar í Piteå sátu sem kenna í
1. bekk í grunnskóla en undanfarin ár hefur
verið lögð mikil áhersla á stærðfræði og hittist
þessi hópur reglulega til þess að deila reynslu
sinni og þróa áfram starfið. Kom okkur
reyndar á óvart að 1. bekkur í grunnskóla telst
ekki sem skólaskylda líkt og hér á landi en
samt sem áður eru um 99 % barna sem eru í
1. bekk.
Á fimmtudeginum vorum við í leikskóla
sem heitir Röda huset. Við fórum í vett
vangsferð með þeim út í skóg en leikskólarnir
eru alveg í skógarjaðrinum og stutt fyrir litla
fætur að fara. Markmiðið í þetta skiptið var
að finna efnivið í skóginum til þess að lita
með. Börnin voru ekki lengi að því og nýttu
sér bæði sandsteina sem þau fundu á jörðinni
sem og bláber og mold.

Bensín og þvottastöð fyrir þríhjólin
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Vetenskapens hus

Ferðafélagarnir ásamt leikskólastjóranum
Gitte, Susanne aðstoðarleikskólastjóra og Moa
sem að var okkur innan handar allann
tímann

Andrea leitar að gulli í Teknikens hus
Nú var síðasti dagurinn runninn upp og
hófst hann á því að við sátum fund þar sem að
fulltrúar allra leikskólanna sátu, einskonar
leshringur. Markmiðið að þessu sinni var að
rýna í bókakost leikskólanna og skoða með
kynjagleraugum, eru strákar söguhetjurnar
eða stelpur? tilfinningar, klæðnað og fleira

sem að finna má í bókunum. Síðan settumst
við niður og tókum saman vikuna og um
kvöldið var okkur boðið út að borða.
Við vorum sammála því stöllurnar að við
höfðum lært mikið, séð margt sniðugt og
nytsamlegt . En einnig gafst líka gullið tæki
færi til þess að máta þeirra starf við okkar. Við

komumst að þeirri niðurstöðu að við værum
vel sett að mörgu leyti en síðan eru alltaf
tækifæri til að gera betur. En til þess var jú
þetta verkefni, skoða okkar starf sem og
annarra með rannsóknargleraugum og
vonandi verður það til þess að starfið í leik
skólanum Laut eflist enn meira. Því við erum
bara rétt byrjuð en tveir aðrir starfsmenn fara
utan í júní á næsta ári og svo munu fjórir til
viðbótar fara 2017 og 2018.
Með Lautarkveðju!
Andrea Jónsdóttir, fagstjóri í listaskála og
Fríða Egilsdóttir, leikskólastjóri.
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Þruman 30 ára

Miðvikudaginn 9. nóvember síðastliðinn hélt
félagsmiðstöðin Þruman uppá 30 ára afmæli
sitt. Stofnun félagsmiðstöðvar í Grindavík má
rekja allt til haustmánaða ársins 1986 en þá
var samþykkt á fundi æskulýðsráðs Grinda
víkur að nýta ætti húsnæði Kvenfélagshússins,
eða Kvennó, undir starfsemina. Tilgangurinn
með stofnun félagsmiðstöðvarinnar var að
auka við og útvíkka félagstarf eldri árganga
Grunnskóla Grinda
víkur í samráði við
skólann.
Afmælishátíðin fór fram úr okkar björtustu
vonum og var mæting bæjarbúa frábær. Fullt

var út að dyrum frá kl. 18:00 til 22:00 og
viljum við þakka öllum kærlega fyrir komuna.
Bæjarbúar fengu góða innsýn inn í það flotta
og faglega starf sem í boði er fyrir börn og
unglinga í Grindavík. Margir foreldrar tóku
leik við unglingana í borðtennis, kassa og
fúsball. Auk þess var keppt í kappáti þar sem
Svanur Sigurpálsson, kappátsmeistari, stóð
uppi sem sigurvegari. Gömul myndaalbúm
vöktu mikla lukku eldri nemenda Grunnskóla
Grindavíkur. Þeir lágu yfir gömlum
myndunum og hlógu margir dátt þegar þeir
sáu gamlar myndir af sjálfum sér og vinum.

Leikhópurinn úr leikritinu Stefán Rís mætti
einnig á staðinn og sýndu okkur brot úr
leiksýningunni.
Í tilefni afmælisins bjó blaðanefnd
Þrumunnar til afmælisblað, sem dreift var í
öll hús fyrir afmælið. Vill Þruman nýta
tækifærið og þakka blaðanefndinni fyrir vel
unnin störf. Blaðið er einnig aðgengilegt á
vefsíðu Grindavíkurbæjar.
Starfsmenn Þrumunnar og nemenda- og
Þrumuráð voru sammála um að afmælis
veislan hafi tekist vel, og vilja koma á framfæri
einlægum þökkum til allra sem að veislunni
komu.
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Auglýst eftir tilnefningum til
menningarverðlauna 2017
Samkvæmt venju verða menningarverðlaun Grindavíkurbæjar afhent í Menningarvikunni sem haldin
verður 11.-19. mars næstkomandi. Ábendingar þurfa að hafa borist frístunda- og menningarnefnd í
síðasta lagi 1. febrúar næstkomandi. Hægt er að senda
ábendingar á netfangið heimasidan@grindavik.is
Verðlaunin geta verið veitt einstaklingi, stofnun eða samtökum sem viðurkenning fyrir eftirtektarvert
framtak á sviði lista og menningar. Hlutverk verðlaunanna er m.a. að vera almenn hvatning til eflingar
menningar- og listastarfs í sveitarfélaginu. Tilnefningunni skal fylgja rökstuðningur.

Frístunda- og menningarnefnd Grindavíkur útnefnir annað hvert ár Bæjarlistamann Grindavíkur og
annað hvert ár Menningarverðlaun Grindavíkur.
Bæjarlistamaður Grindavíkur:
2014 - Halldór Lárusson
2016 - Helga Kristjánsdóttir

Menningarverðlaun Grindavíkur:
2010 - Ómar Smári Ármannsson og Saltfisksetur Íslands
2011 - Bryggjubræður, Aðalgeir og Kristinn Jóhannssynir
2012 - Þorbjörn hf.
2013 - Einar Lárusson
2015 - Harpa Pálsdóttir
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Frá stjórnendadeginum 2016 sem haldin var í Vogum

Að halda í góða starfsmenn
Öll fyrirtæki og stofnanir byggja starfsemi
sína á að hafa gott starfsfólk í vinnu. Það á
ekki síst við um sveitarfélög. Launakostnaður
Grindavíkurbæjar er tæplega 1,5 milljarðar á
ári, eða um 60% af útgjöldum. Vinnuveitenda
hlutverk bæjarstjórnar er þar af leiðandi viða
mikið. Grindavíkurbær er með um 200
starfsmenn í rúmlega 160 stöðugildum, og
starfa flestir þeirra í þjónustu við börn. Lang
samlega stærsta verkefni Grindavíkurbæjar
er að veita börnum á aldrinum 18 mánaða til
16 ára þjónustu, en á hverjum degi eru um
700 börn að nota þjónustu bæjarins í leik- og
grunnskóla, tónlistarskóla, íþróttamann
virkjum, félagsmiðstöð sem og aðrar þjónust
ur bæjarins.
Þar að auki býður Grindavíkurbær upp á
fjölbreytta þjónustu sem nær allt frá móttöku
á flutningstilkynningum á skrifstofu til mót
töku stórra flutningaskipa við höfnina. Frá
því að tæma ruslatunnur við gangstíga til þess
að reka umfangsmikla veitustarfsemi. Frá því
að afgreiða umsóknir um húsaleigubætur, til
þess að útvega fólki félagslegt leiguhúsnæði
og allt þar á milli. Ekkert verkefni er merki
legra eða ómerkilegra en annað.
Svo fjölbreytt þjónusta kallar á fjölbreytta
hæfni starfsmanna sem eru tilbúnir að takast
á við fjölbreyttar og síbreytilegar aðstæður.
Sem betur fer hefur Grindavíkurbær búið að
þeim mannauði. Eftir Hrunið var mjög
eftirsóknarvert að koma til starfa hjá sveitar
félögum og gekk mjög vel að manna stöður,
ekki síst við kennslu. Eftir Hrun voru flestar
kennarastöður í Grunnskóla Grindavíkur
mannaðar fólki með kennsluréttindi.

Starfumhverfi og stjórnun
Árið 2011 ákvað bæjarstjórn að efla mann
auðsmál hjá Grindavíkurbæ til að gera starfs
umhverfið betra og eftirsóknarverðara.
Bæjar
stjórn var ljóst að Grindavíkurbær
myndi ekki ná að keppa við laun á almennum
vinnumarkaði ef álíka uppsveifla yrði og var
fyrir Hrun. Því væri nauðsynlegt að grípa til
annarra ráða. Rannsóknir sýna að þegar fólk
tekur ákvörðun um að skipta um starf, þá eru
það ekki launin sem eru ráðandi. Starfsum
hverfið, svo sem stefna stofnunarinnar,
virðing stjórnar fyrir starfseminni, vinnu
staðamenning, aðbúnaður og tæki, verkefnin
og stjórnun á vinnustaðnum hafa mun meiri
áhrif en laun.
Í því ljósi var ákveðið að kalla alla starfs
menn Grindavíkurbæjar saman til að fá fram
þeirra sjónarmið og tillögur. Það var gert á
fyrsta Starfsmannadegi Grindavíkurbæjar,
sem haldinn var í Eldborg. Sá viðburður
hefur verið haldinn árlega síðan og hefur
orðið fyrirmynd fyrir önnur sveitarfélög. Á
grunni þeirra upplýsinga sem þar komu fram
var ákveðið að:
• Setja gildi fyrir starfsemi Grindavíkurbæjar,
sem eru Jafnræði, Jákvæðni, Þekking,
Framsækni og Traust
• Endurvekja árshátíð Grindavíkurbæjar sem
glæsilegan viðburð
• Gera Starfsmannadaginn að árlegum við
burði þar sem starfsmenn koma saman til
að njóta endurmenntunar og efla tengslin
við Grindavíkurbæ sem einn vinnustað
• Halda Stjórnendadag árlega í janúar, þar
sem stjórnendur fá fræðslu um starfsmanna
mál

• Starfsmannasamtöl fari fram árlega fyrir
alla starfsmenn
• Gera starfslýsingar fyrir alla starfsmenn
• Taka Vinnuverndarmál fastari tökum, bæði
sálfélagslega sem og aðbúnað og tæki
• Bæta tækjakost og vinnuaðstöðu á nokkrum
starfsstöðvum
• Taka upp Samgöngustyrki fyrir þá sem
koma fyrir eigin ,,vélarafli“ til vinnu
• Auka stuðning við sí- og endurmenntun
starfsmanna
• Gera jólagjöf bæjarins til starfsmanna veg
legri og eiga möguleika á að bregðast við vel
unnum störfum með því að veita umbun
Flest þessi verkefni hafa gengið vel. Því miður
höfum við ekki mælingu á starfsánægju fyrir
aðgerðirnar, en í starfsmannasamtölum hefur
komið fram að starfsánægja er með ágætum.
Niðurstöður starfsánægjukönnunar frá árinu
2014 gefa sömu vísbendingar.

Getur verið dýrt að slá slöku við
Þegar sýslað er með skattfé, heyrast ávallt
varúðarraddir. Skattgreiðendur vilja fullvissu
fyrir því að vel sé farið með þeirra fé, og voru
aukin útgjöld til mannauðsmála gagnrýnd.
Bæjarfulltrúar svöruðu þeirri gagnrýni á
sínum tíma og var haldið áfram við þróun
mannauðsmála. Það er hlutverk okkar sem
tökum ákvarðanir að setja þær í það samhengi
sem nauðsynlegt er, svo allir skilji mikilvægi
ákvörðunar. Aukin útgjöld til mannauðsmála
skila sér margfalt til baka. Ekki ósvipað og
forvarnarmál meðal barna og unglinga. Út
gjöldin jukust á síðasta kjörtímabili sem
nemur um það bil einu stöðugildi. Það er lítið
þegar horft er til þess að stöðugildin eru um
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Jógaæfingar með mögulegum framtíðarstarfsmönnum Grindavíkurbæjar
160. Á þessu kjörtímabili hafa litlar breytingar
orðið í starfsmannamálum og áhugi á
mannauðsmálum dvínað.
Að mínu mati er afar mikilvægt að Grinda
víkurbær sé framsækinn hvað mannauðsmál
varðar og hafi metnað til að nýta sterka stöðu
sína til að halda í gott fólk. Skattgreiðendur
verða fljótir að finna fyrir versnandi þjónustu
ef við missum gott starfsfólk. Kyrrstaða eða
samdráttur í útgjöldum og verkefnum til
mannauðsmála eru ekki vænleg til árangurs.
Mannabreytingar geta verið mjög kostnaðar
samar, bæði beint og óbeint.
Ríkisendurskoðun áætlar að kostnaður

vegna 20% starfsmannaveltu í 50 manna
ríkisstofnun sé á bilinu 17–56 m.kr. á ári. Ef
við setjum þá tölu í Grindvískt samhengi, þá
má þrefalda þessa tölu ef veltan 20% ári, eða
að milli 30 og 40 starfsmenn skipti um starf
hjá Grindvíkurbæ á ári. Þessar tölur endur
spegla mikilvægi þess að vandað sé til
ráðninga og að vel sé haldið utan um
mannauð bæjarins.
Til að halda í gott fólk þarf starfsumhverfið
að vera gott, eins og ég sagði hér að ofan. Það
þarf líka að vera hægt að umbuna hæfum
starfsmönnum. Það er flókið í rekstri sveitar
félaga, þar sem kjarasamningar eru miðlægir.

Umbunin þarf þó ekki í öllum tilvikum að
vera í formi launa. Hún getur líka verið í
formi hvatningar, ábyrgðar, virðingar og
jafnvel glaðnings við hátíðleg tækifæri. Starfs
menn þurfa að finna að þeir hafi notið fullrar
sanngirni við mat á frammistöðu þeirra.
Hvatning hverskonar mun alltaf skila sér í
aukinni starfsánægju starfsmanna, sem skilar
sér áfram til íbúa Grindavíkurbæjar í formri
traustrar, jákvæðrar og framsækinnar
þjónustu. Það er því allt að vinna.

Jólaball Grindavíkur 2016 verður haldið í
Gjánni þriðjudaginn 27. desember kl.
16:00-18:00. Söngkonan góðkunna Helga
Möller flytur jólalög, jólasveinar kíkja í
heimsókn með góðgæti, dansað verður í
kringum jólatré og foreldrar geta fengið

sér köku.
Ókeypis aðgangur og allir velkomnir.

Róbert Ragnarsson, bæjarstjóri

Nýir starfsmenn
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Björg Erlingsdóttir

Soffía Snædís Sveinsdóttir

Björg Erlingsdóttir ráðin sviðsstjóri
frístunda- og menningarsviðs
Björg Erlingsdóttir hefur verið ráðin svið
stjóri frístunda- og menningarsviðs hjá
Grindavíkurbæ, en hún tekur við starfinu af
Þorsteini Gunnarssyni, sem á dögunum var
ráðinn sveitarstjóri í Skútustaðarhreppi. Björg
kom að fullu til starfa 1. desember síðast
liðinn.
Björg hefur undanfarin ár verið sviðsstjóri
miðlunarsviðs Listasafns Íslands en áður var
hún 7 ár á Höfn í Hornafirði sem forstöðu
maður Menningarmiðstöðvar Hornafjarða,
framkvæmdastjóri Jöklasýningar og Jökla
seturs, auk þess að vera einn af framkvæmda
stjórum sveitafélagsins. Menningar
mál,
atvinnumál, ferðaþjónusta og félagsmiðstöð
heyrðu undir hennar starf fyrir austan.
Björg er með BA-próf í þjóðfræði frá
Háskóla Íslands og master ásamt sérnámi í
safnafræðum frá háskólanum í Lundi í Sví
þjóð. Þá er hún einnig með diplómapróf MPA
frá HÍ í opinberri stjórnsýslu.

Soffía nýr starfsmaður launadeildar
Soffía Snædís Sveinsdóttir er nýr deildarstjóri
launadeildar en hún kom til starfa 21.
nóvember síðastliðinn. Soffía tekur við starfi

Valgerður Söring Valmundsdóttir

Þorgerðar Guðmundsdóttur sem starfað
hafði hjá Grindavíkurbæ í 23 ár áður en hún
söðlaði um og starfar nú sem launaráðgjafi
hjá Applicon.
Soffía er viðskiptafræðingur að mennt, út
skrifuð frá Háskólanum í Reykjavík árið
2009, hún hefur víðtæka reynslu af launa
útreikningum og bókhaldi. Eftir útskrift
starfaði hún á fjármálasviði Íslandsbanka en
undanfarin ár hefur hún starfað sem launa
fulltrúi hjá Einhamri Seafood hér í Grinda
vík.
Soffía hefur nú þegar tekið við öllum þeim
verkefnum sem Þorgerður sinnti áður og
hefur fasta viðveru á Víkurbraut 62 á skrif
stofutíma. Hægt er að beina erindum til
hennar á netfangið soffia@grindavik.is.

Valgerður er nýjasti hafnarvörður
Grindavíkur
Valgerður Söring Valmundsdóttir tók við
stöðu hafnarvarðar á Grindavíkurhöfn 1.
september síðastliðinn en hún hefur unnið
við afleysingar á höfninni síðan 1999. Guðgeir
Helgason lét þá af störfum eftir að hafa starfað
hjá Grindavíkurhöfn í um áratug.
Valgerður er gift Herði Sigurðssyni og eiga
þau tvö börn.

Menningarvika 2017 undirbúin

Vignir Friðbjörnsson

Vignir tekur við opnum- og grænum
svæðum
Vignir Friðbjörnsson hefur tekið við starfi
umsjónarmanns grænna- og opinna svæða
hjá Grindavíkurbæ, en Hjalti Guðmundsson
hvarf á braut í haust og gegnir nú sömu stöðu
hjá Reykjanesbæ. Vignir, sem er garðyrkju
fræðingur að mennt og hefur einnig lokið
námi í jarðlagnatækni, hefur mikla og góða
reynslu í faginu. Hann hefur undanfarin sex
ár verið hjá sveitarfélaginu Vogum í sama
starfi og þar áður í 12 ár hjá Nesprýði. Vignir
mun starfa áfram að hluta til hjá Vogum en
hann er í 70% stöðu hjá okkur og 30% hjá
Vogamönnum.
Vignir kom til starfa 1. nóvember og að
sögn leggst starfið vel í hann sem hlakkar til
að fást við þau spennandi verkefni sem bíða í
Grindavík við að halda bænum okkar áfram
fögrum og snyrtilegum. Vignir er ekki að öllu
ókunnur í Grindavík en hann hefur starfað
töluvert hér í bæ í gegnum árin, og vann
t.a.m. bæði við lóðina hjá Laut og grunn
skólanum.
Vignir er fæddur 1975, fæddur og uppalinn
í Keflavík en búsettur í Vogum. Hann er
fjölskyldumaður, giftur Margréti Salóme
Sigurðadóttur og eiga þau saman sex börn.

Undirbúningur fyrir Menningarviku 2017 er að komast á fullt skrið. Opinn kynningarfundur verður haldinn á næstunni
og verður auglýstur nánar á heimasíðu bæjarins þegar nær dregur.
Menningarvikan að þessu sinni verður dagana 11. – 19. mars og hefst að vanda á Safnahelgi á Suðurnesjum. Áherslan
á Menningarvikunni að þessu sinni verður á söguna, söfnun hennar, miðlun og varðveislu. Hvernig varðveitum við
söguna okkar og hverju við söfnum.
Nánar upplýsingar um Menningarvikuna veitir Björg Erlingsdóttir sviðsstjóri í gegnum tölvupóst: bjorg@grindavik.is

PMTO foreldraþjálfun
Félagsþjónustu-

og

fræðslusvið

Grindavíkurbæjar

býður

upp

á

PMTO

foreldranámskeið á nýju ári. Um er að ræða 14 vikna hópþjálfun þar sem 10-16
foreldrar fá ráðgjöf frá PMTO meðferðaraðila á vikulegum 1,5 klst fundum og
vinna verkefni heima á milli funda. Þjálfunin hefst í byrjun janúar og lýkur fyrir
páska. Hún fer fram á mánudögun í fundarsal á bæjarskrifstofu að Víkurbraut 62.

Kostnaður á fjölskyldu er 10.000 kr. Lagt er upp úr samvinnu foreldra og því

áhersla á að báðir foreldrar mæti ef það er mögulegt.

Kennarar eru Sigrún Pétursdóttir, Thelma Björk Guðbjörtsdóttir

og

Ingibjörg María Guðmundsdóttir PMTO meðferðaraðilar.

Nánari upplýsingar og skráning hjá Ingibjörgu í síma 420-1100 eða netfang
ingamaria@grindavik.is

Þjónustugjaldskrá 2017
Leikskólagjöld
Tímagjald 3.280
Tímagjald, einstæðir foreldrar og
námsmenn 2.470
Viðbótar 15 mín, fyrir 1.110
Viðbótar 15 mín, eftir 1.110
9. tíminn, almennt gjald 8.190
9. tíminn, einstæðir foreldrar 8.020
Afsláttarreglur, gilda með skólaseli og
vistun hjá dagforeldri
Systkinaafsl. 2. barn 35%
Systkinaafsl. 3. barn 70%
Systkinaafsl. 4. barn og fleiri 100%
Afsláttur er af tímagjaldi greitt er fyrir mat
og hressingu
Séu báðir foreldrar í fullu námi greiða þau
forgangsgjald
Hressing (morgun/síðdegi) 2.610
Hádegismatur 4.930
Niðurgreiðslur vegna vistunar barna
hjá dagmæðrum
8 tíma vistun 55.000
þ.e. 6.875 kr. hver vistunarstund
8 tíma vistun, einstæðir foreldrar 65.000
þ.e. 8.125 kr. hver vistunarstund
Tónlistarskólagjöld, gilditaka 1. ágúst
.2017
Fullt hljóðfæranám 70.850
Hálft hljóðfæranám 42.660
Fullt söngnám 82.410
Hálft söngnám 54.240
Fullt aukahljóðfæri 47.280
Hálft aukahljóðfæri 27.980
Blásarasveit 19.470
Hljóðfæraleiga, minni hljóðfæri 8.745
Hljóðfæraleiga, stærri hljóðfæri 11.000
Hljóðfæranámskeið, hópur 18.810
Söngnámskeið, hópur 54.950
Systkinaafsláttur 2. barn 50%
systkinaafsláttur 3. barn 75%
Sundlaug
Stakt gjald barna 300
Stakt gjald fullorðinna 950
10 miða kort, börn 2.350
10 miða kort, fullorðnir 3.780
30 miða kort fullorðnir 9.290
Árskort, fullorðnir 20.400
Árskort fjölskyldu 30.600
Árskort barna 6 - 18 ára 2.660
Börn 0- 5 frítt 0
Aldraðir og öryrkjar 290
Fríkort send út til þeirra sem hafa
lögheimili í Grindavík
Leiga á handklæðum 540
Leiga á sundfatnaði 540
Magnkaup árskorta
250 eða fleiri árskort (pr. stk. árskorts)
10.800

Leikjanámskeið
Tveggja vikna námskeið 1/2 dagur 7.650
Tveggja vikna námskeið allan daginn
Leiklistarnámskeið, 1/2 dagur 7.650
Pössun milli 8-9 og 16-17, kr. barn 2.550
Systkinaafsláttur 2. barn 0,50
systkinaafsláttur 3. barn 0,75
Bókasafn
Árgjald/aðildarskírteini (18-67 ára) 2.000
Börn og unglingar undir 18 ára aldri, 67
ára og eldri og öryrkjar greiða ekki fyrir
skírteini
Nýtt skírteini fyrir glatað 500
Dagsektir
Bækur og önnur gögn 40
Dagsektahámark 10.000
Viðmiðunargjald fyrir glötuð og eyðilögð
gögn
Bækur og hljóðbækur 3.500
Tímarit yngri en 6 mánaða Innkaupsverð
Tímarit 7-24 mánaða Hálft innkaupsverð
Tímarit eldra en 24 mánaða 200
Annað
Ljósrit og útprentun A4, pr. blað 40
Ljósrit og útprentun A3, pr. blað 70
Ljósrit og útprentun A4, 50-100 bls. pr.
blað 30
Ljósrit og útprentun A4, 100 bls. eða
meira pr. blað 30
Taupokar 500
Millisafnalán 1.000
Grunnskóli
Skólamáltíðir, hluti foreldra
innkaupsverði 65%
Samkomusalur, hálfur dagur 16.150
Samkomusalur, heill dagur 26.900
Skólastofur, hálfur dagur 7.540
Skólastofur, heill dagur 10.770
Gisting, pr mann 1.100

af

Skólasel
Gjaldflokkur
Flokkur 1 6.810
Flokkur 1,1 8.140
Flokkur 2 12.230
Flokkur 2,1 12.230
Flokkur 2,2 12.230
Flokkur 2,3 14.920
Flokkur 3 17.910
Flokkur 4 26.850
Síðdegis 210
Hægt er að kaupa 15 mínútur aukalega á
tímabilinu frá 14:00 - 16:00 . 130
Tíminn frá kl. 16:00 - 17:00 er á hærra
gjaldi. 460
Tjaldsvæði
Gistinótt pr einstakling 1.389
Gistináttagjald pr. gistieining 111

Fjórða hver nótt frí
Yngri en 14 ára frítt
Rafmagn á sólarhring 1.020
Þvottavél 510
Þurrkari 510
Útleiga á þjónustuhúsi
Hálfur dagur 15.610
Heill dagur 26.010
Hljóðkerfi
Sólarhringur 31.220
Kvennó
Leigugjald húsnæðis pr klst 5.470
Íþróttamannvirki
Verð pr klst
Hópið 13.670
Íþróttahús:
Stóri salur, allur 6.530
Stóri salur, hálfur 3.470
50% álag vegna leikja 3.520
Litli salur 3.220
Skemmtanir pr. Klst. 12.860
Við bætast stefgjöld sem miðast við
gestafjölda
Vinnuskóli
Sláttur fyrir aldraða og öryrkja 1.500
Aldraðir og öryrkjar sem fá afslátt af
fasteignaskatti fá sama afslátt af slætti
Sláttur er ekki í boði fyrir húsfélög
fjölbýlishúsa
Slökkvilið
Tækifærisleyfi 10.110
Tækifærisleyfi með skoðun 30.300
veitingaleyfi 10.110
Veitingaleyfi með skoðun 30.300
Brennuleyfi 10.110
Brennuleyfi með skoðun 30.300
Flugeldasala 10.110
Flugeldasala með skoðun 30.300
Gistiheimili 10.110
Gistiheimili með skoðun 30.300
Hótel 10.110
Hótel með skoðun 30.300
Eldvarnareftirlit 10.110
Vinna pr. klst 10.110
Slökkvibíll 24-131 29.860
Slökkvibíll 24-132 29.860
Slökkvibíll 24-151 tankur m / dælu
29.860
Slökkvibíll 24-171 tækjabíll 10.350
Körfubíll 36.490
Lausar dælur bensín 4.760
Lausar dælur rafmagn 4.760
Vatnsuga 9.130
Rafstöð 9.130
Hleðsla á lofthylkjum fyrir kafara 1.390
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Fjárhagsáætlun 2017-2020
Áfram góður rekstrarafgangur, miklar framkvæmdir og
engin lántaka
Á bæjarstjórnarfundi þann 29. nóvember sl. var fjárhagsáætlun
Grindavíkurbæjar og stofnana tekin til síðari umræðu og var hún
samþykkt.
Fjárhagsáætlun ársins 2017-2020 er unnin út frá markmiðum sem
bæjarstjórn hefur sett sér en þau eru:
Rekstur A-hluta sveitarfélagsins verði í jafnvægi, þ.e. skatttekjur og
þjónustutekjur standi undir rekstri málaflokka og sjóða A-hluta.
Jákvæð rekstrarniðurstaða samstæðu, þ.e. A- og B-hluta. Engar
vaxtatekjur verði nýttar til rekstrar, eingöngu til fjárfestinga eða til að
auka við handbært fé Grindavíkurbæjar. Sem þýðir þá að
rekstarafgangur þarf að vera meiri eða jafnmikill og vaxtatekjur.
Framlegð A- og B-hluta sé 15%.
Handbært fé verði ekki undir einum milljarði.
Helstu niðurstöðutölur áætlunarinnar eru þessar:
Rekstrarniðurstaða A-hluta árið 2017, fyrir fjármagnsliði og afskriftir,
er áætluð 252,4 milljónir króna og er það 9,9% af heildartekjum. Í Aog B-hluta er rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir 397,2
milljónir króna og er það 10,4% af heildartekjum .
Áætluð rekstrarniðurstaða áranna 2017-2020 er þessi í milljónum
króna:

2017

2018

2019

2020

Samtals

A-hluti

121,4

113,5

98,7

92,5

426,1

A- og B-hluti

137,5

121,3

105,0

104,4

468,2
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Heildareignir í samanteknum reikningsskilum eru áætlaðar í árslok
2017, 8.644,4 milljónir króna. Þar af er áætlað að handbært fé verði um
1.123,5 milljónir króna. Heildarskuldir og skuldbindingar eru áætlaðar
1.452,9 milljónir króna. Þar af er lífeyrisskuldbinding um 561,7
milljónir króna. Langtímaskuldir eru áætlaðar um 654,2 milljónir
króna í árslok 2017. Þar af eru langtímaskuldir við lánastofnanir 206,2
milljónir króna. Skuldahlutfall Grindavíkurbæjar og stofnana sem
hlutfall af heildartekjum er 54,2%.
Veltufé frá rekstri áranna 2017-2020 er eftirfarandi í milljónum króna:

2017

2018

2019

2020

Samtals

A-hluti

312,2

319,2

319,4

315,4

1.266,2

A- og B-hluti

417,1

417,5

413,4

411,1

1.659,1

Afborganir langtímalána eru að jafnaði um 30 milljónir á árunum
2017-2020 sem gerir alls um 120 milljónir króna á þessu fjögurra ára
tímabili.
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum áranna 2017-2020 er
þessi milljónum króna:

2017

2018

2019

2020

Samtals

A-hluti

222,8

306,5

207,0

190,8

927,1

A- og B-hluti

510,7

415,0

304,0

297,9

1.527,6

Til fjármögnunar framkvæmda og afborgana af langtímalánum,
umfram það sem reksturinn stendur undir, á þessu 4 ára tímabili, mun
þurfa að taka 39,1 milljón króna af bankainnistæðu. Í upphafi árs 2017
er gert ráð fyrir að handbært fé verði um 1.259,6 milljónir króna. Á
tímabilinu 2017-2020 mun markmið um að handbært fé verði aldrei
lægra en 1.000 milljónir nást og í árslok 2020 er handbært fé áætlað
1.220,5 milljónir króna.
Jón Þórisson, sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs.

Fréttir frá
tónlistarskólanum
Skólastarfið
Starfsemin fór vel af stað í ár. Kennararnir
komu allir til vinnu af fullum krafti með
margar nýjar hugmyndir í farteskinu fyrir
veturinn. Fyrstu mánuðina hefur verið heldur
minna pláss en venjulega þar sem fram
kvæmdir eru í gangi innan veggja skólans, en
það kemur ekki að sök. Þrátt fyrir aðeins
tveggja mánaða starf þennan veturinn hefur
ýmislegt verið gert.

Eftirfylgniaðferðin
Kennarar eru komnir á fullt í kennslu og nýta
eftirfylgniaðferðina sem er einmitt sérstaða
tónlistarskólans í Grindavík. Aðferðin var
þróuð af Ingu Þórðardóttur, skólastjóra
tónlistarskólans. Margir tónlistarskólar eru
nú að innleiða þessa aðferð eftir að hafa
komið og kynnt sér aðferðina hjá okkur í
tónlistarskólanum.

Hljóðfærakennsla 4. bekkja
Kennarar tónlistarskólans kíktu í heimsókn
til nemenda 4. bekkja grunnskólans í byrjun
september. Tilgangur heimsóknarinnar var
að sýna nemendum hljóðfæri og leyfa þeim
að prófa. Þau fengu meðal annars að prófa
fiðlu, gítar, altflautu, þverflautu, trompet og
trommur. Heimsóknin var afar skemmtileg
og voru nemendur mjög áhugasamir og
spenntir. Í kjölfarið völdu nemendur

hljóðfæri eftir áhugasviði og fær hver og einn
að prófa að læra á þrjú hljóðfæri yfir veturinn.

Sönghópur tónlistarskólans
Sönghópur tónlistarskólans hefur tekið til
starfa á ný og eru tveir samsöngshópar, eldri
og yngri deild, starfandi við tónlistarskólann
á vegum tónlistarskólans og Grindavíkur
kirkju. Stjórnendur eru þau Bjartur Logi
Guðnason og Rósalind Gísladóttir. Í eldri
deildinni eru nemendur úr 7.-10. bekk og í
yngri deild eru nemendur úr 3.- 6. bekk.
Hóparnir æfa á föstudögum, eldri hópur frá
kl. 14:10 - 14:50 og yngri hópur æfir frá 14:3015:10. Nemendur eru að æfa raddaðan söng

og fá þjálfun í raddtækni og samsöng. Við
hvetjum alla sem gaman hafa af söng að slást
í hópinn með krökkunum.

Valgreinar 8. – 10. bekkja
Gítarnámskeið og tónlist og tölvur 1&2
Á haustönn var boðið upp á gítarnámskeið í
vali fyrir 8. -10. bekk og var þar farið í grunn
atriði í gítar, vinnukonugrip, áslátt og fleira.
Krakkarnir, sem voru átta, lærðu einföld lög
og í lok námskeiðisins reyndi hópurinn að
leika lögin sem þau höfðu lært. Einnig var
boðið upp á tónlist og tölvur 1 og 2 þar sem
nemendur læra að setja saman lög í tölvum
og grunnatriði í hljóðupptökum.
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Námskeiðin mælast vel fyrir hjá krökkunum
og virðast vera kærkomin viðbót í val
greinarnar hjá þeim.

Foreldraviðtöl
Foreldraviðtöl fóru fram vikuna 26.-30.
september með nemendum í hljóðfæratímum.
Foreldraviðtölin eru mikilvæg í skólastarfi
tónlistarskólans, en þar fer fram umræða um
tilhögun náms, námsframvindu, líðan
nemenda og samvinnu heimilis og tónlistar
skóla.
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Tónfundir
Tónfundir nemenda tónlistarskólans voru
haldnir í Víðihlíð þann 18. október og 24.
nóvember síðastliðinn. Tónfundirnir gengu
vel og nemendurnir sem fram komu stóðu sig
vel.

fengu allir að prófa. Nemendur elstu deildar
frá leikskólanum Króki heimsóttu einnig tón
listarskólann í 24. nóvember og 1. desember.
og fengu þau sömu kynningu og prófuðu þau
einnig hljóðfærin.

Tendrun jólatrés
Nemendur tónlistaskólans komu fram þegar
kveikt var á jólatré Grindavíkurbæjar við
Gjánna, laugardaginn 3. desember. Léku
nemendur nokkur jólalög og sungu.

Leikskólaheimsókn

Jólatónleikar tónlistarskólans

Fastur liður er að skólahópar leikskólanna
sæki tónlistarskólann heim einu sinni á hvorri
önn. Börnin frá leikskólanum Laut heimsóttu
tónlistarskólann 3. og 4. nóvember. Börnin
fengu kynningu á hljóðfærunum og síðan

Þegar Járngerður var á leið í prentun var
undirbúningur á fullu fyrir jólatónleika tón
listarskólans, sem haldnir voru laugardaginn
10. desember í Grindavíkurkirkju. Vonandi
sáum við sem flesta þar!
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Gleðileg jól í Grindavík
Nú nálgast óðum jólahátíðin og í undir
búningi hennar er mikilvægt að staldra við og
huga að fjölskyldu, vinum og vandamönnum
um leið og við hugum að velferð samferða
manna okkar. Hefðir og siðir mótast innan
fjölskyldna og jólaundirbúningurinn er oft í
föstum skorðum. En þótt þessi tími einkennist
mjög af rótgrónum hefðum er þetta einnig
tími til að efla samheldni og samhug, jafnt
innan fjölskyldunnar og samfélagsins okkar
hér í Grindavík.
Rannsóknir sýna að ungmennin okkar vilja
að fjölskyldan verji meiri tíma saman og sjálf
vilja þau leggja sitt af mörkum til þess. Í þessu
ljósi hvetur samráðshópur um forvarnir í
Grindavík alla Grindvíkinga til að huga að
heilbrigðri og innihaldsríkri samveru, sleppa
snjallsímunum, taka sér hlé frá samfélags
miðlum og huga betur að samveru við okkar
nánustu. Hugum vel að börnum okkar og
ungmennum. Mikilvægi sterkra tengsla milli
unglinga og foreldra verða seint ofmetin. Við
hvetjum stórfjölskylduna til þess að rækta
samskiptin við hvert annað, ekki síst yngri
börnin t.d. í formi lesturs, að spila, leika
saman eða einfaldlega spjalla saman. Ræðum
við börnin okkar og setjum skýrar reglur.
Verum ábyrg og vakandi gagnvart mann
lífinu í kringum okkur. Við hvetjum ykkur til
að standa vörð um hagsmuni íbúanna og um
leið bæjarfélagsins á þessari jólahátíð. Við
hvetjum alla foreldra til að vera vakandi fyrir
því hvað unglingarnir taka sér fyrir hendur í

kringum jólahátíðina. Leyfum ekki eftirlits
laus partý, virðum lögboðin útivistartíma og
verum vakandi fyrir skilaboðum sem ganga á
milli ungmennanna. Það orð sem fer af
bænum okkar veltur á hegðun okkar og fram
göngu. Meginmarkmið forvarna er heilbrigði
og hamingja barna, ungmenna og fjölskyldna
þeirra. Til þess að Grindvík standi undir
nafni sem fjölskylduvænt bæjarfélag þurfum
við öll að vinna saman. Það er stefna
Grindavíkurbæjar að styrkja fjölskylduna og
treysta samheldni hennar og velferð. Grinda
vík er fjölskylduvænn bær og hér er gott að
búa og við, sem hér búum, erum andlit
bæjarins út á við
Með von um gleðilega jólahátíð.
Björg Erlingsdóttir
Sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs

Fríða Egilsdóttir
F.h. leikskólans Laut
Hulda Jóhannsdóttir
F.h. leikskólans Króks
Eggert Sólberg Jónsson
F.h. foreldrafélags leikskólanum Króki
Sigurður Bergmann
F.h. lögreglunnar
Laufey Birgisdóttir
F.h. Heilsugæslunnar
Halldór Einir Smárason
F.h. Golfklúbbs Grindavíkur
Sr. Elínborg Gísladóttir
F.h. Grindavíkurkirkju

Nökkvi Már Jónsson
Sviðsstjóri félagsþjónustu og fræðslusviðs

Þórunn Alda Gylfadóttir
F.h. Frístunda- og menningarnefndar

Sigurður Enoksson
Formaður UMFG

Otti Sigmarsson
F.h. Björgunarsveitarinnar Þorbjarnar

Petrína Baldursdóttir
F.h. Grunnskóla Grindavíkur

Hilmar K. Larsen
F.h. Hestamannafélagsins Brimfaxa

Helga Jóna Traustadóttir
F.h. foreldrafélags leikskólans Laut

Eva Björg Sigurðardóttir
F.h. foreldrafélags Grunnskóla Grindavíkur
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Viðgerðarferð á Þorbjörn í
desemberblíðunni!

Laugardaginn 10. desember síðastliðinn
héldu nokkrir vaskir kappar úr björgunar
sveitinni Þorbirni upp á fjallið sem sveitin var
nefnd eftir við stofnun hennar þann 2.
nóvember 1930. Tilgangur ferðarinnar var að
lagfæra stóra ljósaskiltið sem logað hefur um
jól og áramót uppi á Þorbirni síðan um jólin
1999.
Skiltið skemmdist töluvert í ofsaveðri
síðastliðinn vetur og ljóst að ekki yrði kveikt
á því í ár nema viðgerð færi fram. Það er nú
ekki algengt að hitta á einmuna veðurblíðu í
desember á Íslandi, 8° hita og algjört snjóleysi,
en þessi vetur hefur víst ekki verið alveg hefð
bundin hjá okkur veðurfarslega séð. Í ljósi
aðstæðna var því ákveðið að drífa í vinnuferð
á fjallið enda ekki á vísan að róa með veðrið
þó svo að það hafi verið gott hingað til. Að
laga skiltið er heilmikil aðgerð enda hver
tölustafur um sex metra hár og þriggja metra
breiður.
En við búum svo vel hér í Grindavík að eiga
öfluga björgunarsveit sem virðist geta tekið

að sér næstum hvaða verk sem er og að laga
eitt risastórt ljósaskilti afgreiddu þeir af stakri
snilld. Í björgunarsveitinni starfa eingöngu
sjálfboðaliðar. Þeir fórna bæði frí- og vinnu
tíma til þess að hjálpa þeim sem á þurfa að
halda og gera það endurgjaldslaust. Lang

stærsta fjáröflunarleið björgunarsveitarinnar
er flugeldasalan um áramótin. Gleymum ekki
björgunarsveitinni um jól og áramót, því þeir
gleyma okkur aldrei. Verslum okkar flugelda
í heimabyggð.

Skuteczne
wychowanie
Zapisy i informacje w j. polskim pod adresem e - mail :
donatah@vortex.is
Sala w Urzędzie Miasta Grindavík
Víkurbraut 62

Wtorki

17.01- 07.02

godz. 18:00 - 20:00
Cena: 3000 kr.

Jak:
• Uniknąć problemów z
zachowaniem?
• Pomóc dzieciom wykształcić u
siebie poczucie bezpieczeństwa,
samodzielność i pozytywne
postawy?
• Utrwalić swoje mocne strony i
kompetencje jako rodzic?
• Korzystać z dyscypliny w
pozytywny i skuteczny sposób?
• Uczyć dzieci zachowań
pożądanych?
• Radzić sobie z typowymi
problemami w wychowaniu?

