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GAMLA MYNDIN

Að þessu sinni eru gömlu myndirnar tvær, fengnar úr safni sem lá hér á bæjarskrifstofunum en lítið er vitað um
uppruna þess. Ljósmyndarinn er óþekktur sem og nákvæm dagsetning. Á myndinni eru þeir Einar Sævar Kjartansson heitinn, Steingrímur Pétursson og Ægir Demus Sveinsson. Myndin er tekin í löndun á loðnuvertíð snemma á 10.
áratug síðustu aldar um borð í Háberginu GK 299, sem liggur þarna við Suðurgarð með fullfermi af loðnu.

2. tbl. 2018 • Ritstjóri: Siggeir F. Ævarsson • Forsíðumynd: Heiða Dís • Prentun og umbrot: Prentun.is – Stafræna prentsmiðjan
Ljósmyndir: Jón Steinar Sæmundsson, Kristín Gísladóttir, Siggeir F. Ævarsson, Smári Jökull Jónsson ásamt myndum úr ýmsum áttum
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AF VETTVANGI BÆJARMÁLA
Samanburður fasteignagjalda
Grindvíkingum hagstæður
Fasteignagjöld í Grindavík á árinu 2018
eru meðal þeirra lægstu á landinu. Þetta má
lesa í niðurstöðum skýrslu Byggðastofnunar sem byggir á útreikningum Þjóðskrár Íslands á fasteignamati og fasteignagjöldum á
26 þéttbýlisstöðum á landinu. Sambærileg
skýrsla hefur verið gefin út undanfarin ár og
nú eru til samanburðarhæf gögn frá árinu
2010 til ársins 2018. Hækkun fasteignamats
var mjög mismunandi milli sveitarfélaganna
á milli áranna 2017 – 2018, eða allt að 43%.
Hækkunin í Grindavík var um 19,3%.
Í skýrslu Byggðastofnunar eru fasteignagjöldin reiknuð út samkvæmt núgildandi
fasteignamati sem gildir frá 31. desember 2017 og samkvæmt álagningarreglum
ársins 2018 eins og þær eru í hverju sveitarfélagi. Heildarmat, sem er samanlagt verðmat fasteignar og lóðar, er mjög mismunandi eftir því hvaða sveitarfélag á í hlut.
Fasteignagjöld samanstanda af fasteignaskatti, lóðarleigu, fráveitugjaldi, vatnsgjaldi og sorpgjöldum. Fasteignaskattur
reiknast sem prósenta af heildarfasteignamati, lóðarleiga prósenta af lóðarmati, fráveitugjald prósenta af heildarmati og sorpgjald fast gjald. Vatnsgjald er ýmist prósenta
af heildarmati eða samsetning fasts gjalds
og notkunar með nokkrum útfærslum. Í því
sambandi má geta þess að fráveitugjald er
lægst í Grindavík af öllum þessum stöðum
og það sama er að segja um vatnsgjald.
Vegna þess hversu mikið fasteignamat
hækkaði í Grindavík milli ára, þ.e. um 19,3%,
hefði að óbreyttu mátt gera ráð fyrir hartnær jafnmikilli hækkun fasteignagjalda
fyrir húseigendur. Bæjaryfirvöld samþykktu
hins vegar, svo sem einnig hefur verið gert
við svipaðar aðstæður á liðnum árum, að

lækka álagningarhlutföll fasteignagjalda
til að milda álögur á íbúana. Hækkunin hjá
Grindavíkurbæ var því 7,36% en ekki 17,6%
eins og annars hefði orðið.

Verstöðin Grindavík í stöðugri
sókn
Fiskistofa hefur nýlega úthlutað aflamarki
fyrir fiskveiðiárið 2018/2019 og er hlutdeild
Grindvíkarvíkur drjúg líkt og undanfarin ár.
Þegar horft er til úthlutana á aflamarki eftir
heimahöfnum kemur í ljós að þrjár hafnir
skera sig úr eins og undanfarin ár. Mest
fer til skipa með heimahöfn í Reykjavík eða
11,6% af heildinni samanborið við 12,3% í
fyrra. Næst mest fer nú til Grindavíkur, eða
11,0% af heildinni en var 10,8% á fyrra ári.
Skip með heimahöfn í Vestmannaeyjum
ráða fyrir 10,6% úthlutunarinnar samanborið við 9,9% í fyrra.
Á heimasíðu Fiskistofu kemur fram að 50
stærstu fyrirtækin fái úthlutað sem nemur
um 88,5% af því aflamarki sem úthlutað
er og er það svipað hlutfall og í fyrra. Alls

fengu 416 fyrirtæki eða lögaðilar úthlutað
aflamarki og þar af fékk HB Grandi mesta
úthlutun eins og í fyrra, næst kemur Samherji með 6,5% og þá FISK Seafood. Í fjórða
og fimmta sæti koma hin öflugu útgerðarfyrirtæki í Grindavík, Þorbjörn hf. og Vísir hf.
og á listanum eru fleiri kraftmiklar útgerðir
í Grindavík.
Sjávarútvegur hefur lengst af verið höfuðatvinnuvegur sveitarfélagsins og afkoma
íbúanna byggst að mestu leyti á sjósókn
og fiskvinnslu. Fleiri stoðum hefur þó verið
verið rennt undir atvinnulífið á undanförnum árum og ferðaþjónustan er til dæmis
orðin mjög öflug atvinnugrein.
Eins og að framan greinir er Grindavíkurhöfn með næst mesta úthlutun
aflaheimilda á landsvísu og ekki er ástæða
til að efast um mikilvægi sjávarútvegs fyrir lífsafkomu Grindvíkinga í framtíðinni,
verði rekstrarumhverfi atvinnugreininni
hagfelld.
Þær miklu endurbætur sem nú er unnið
að við Miðgarð munu bæta aðstæður í
Grindavíkurhöfn verulega. Viðlegukanturinn hefur verið færður út sem nemur fimm
metrum og því stækkar bryggjan umtalsvert. Ekki skiptir minna máli að dýpið utan
kantsins verður aukið sem gerir djúpristari
skipum mögulegt að leggjast að bryggju.
Þá hefur bæjarstjórn nýlega samþykkt
að veita fjármagni til frekari dýpkunar
en til stóð í upphafi. Þegar þessum framkvæmdum lýkur verður höfnin mun betur
í stakk búin til að þjóna þörfum þeirra sem
þangað sækja, bæði skipum heimamanna
sem og annarra sem vilja landa afla sínum
í Grindavík. Endurbæturnar geta líka gefið tækifæri til að laða að nýja viðskiptavini
sem ekki var hægt að sinna áður fyrr.
Fannar Jónasson, bæjarstjóri
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JÁKVÆÐAR NIÐURSTÖÐUR
ÚR YTRA MATI GRUNNSKÓLA
GRINDAVÍKUR
Menntamálastofnun, fyrir hönd Menntaog menningarmálaráðuneytisins, vann
ítarlega úttekt á starfsemi Grunnskóla
Grindavíkur í janúar 2018 og skilaði niðurstöðum að vori. Markmið úttektarinnar
var að leggja mat á starfsemi skólans með
hliðsjón af gildandi lögum, reglugerðum og
aðalnámskrá.
Í janúar 2018 var lagt mat á fjóra þætti,
þ.e. stjórnun, nám og kennsla, innra mat og
skólabrag. Sambærilegt mat var gert í lok
árs 2011 og í kjölfarið lagði starfsfólk á sig
gríðarlega mikla vinna við úrbætur í skólastarfinu. Því var það kærkomið tækifæri að
fá matsaðila aftur til að meta stöðuna eins
og hún er í dag og árangurinn lét ekki á sér
standa.
Úttektin byggir á fyrirliggjandi gögnum tengdum starfsemi skólans, viðtölum
við skólastjórnendur, kennara, foreldra
og nemendur. Auk þess fóru matsaðilar í
heimsóknir í kennslustofur þar sem fylgst
var með kennsluháttum.
Eins og sjá má á yfirlitsmynd í lok greinarinnar þá er óhætt að segja að Grunnskóli
Grindavíkur komi vel út úr þessu mati. Af
þeim 23 þáttum sem lagt var mat á fær
skólinn A í 12 þáttum og B í 8 þáttum.
Styrkleikar skólans eru á mörgum sviðum eins og sjá má á grænu litunum í yfirlitsmyndinni. Hér á eftir verða taldir upp
helstu þættir sem settir eru fram sem
styrkleikar skólans í skýrslu Menntamálastofnunar. Skýrslan í heild sinni verður birt
á vefsíðu Menntamálastofnunar sem og á
vefsíðu skólans.

Stjórnun
Varðandi stjórnun er helst að nefna að
stjórnendur leggja rækt við nemendur,
starfsmenn og foreldra í daglegu starfi
og hafa frumkvæði að og hvetja kennara
markvisst til að efla sig í starfi og auka
við þekkingu sem nýtist. Jafnframt hvetja
stjórnendur kennara markvisst til að auka
gæði náms og kennslu og þeir styðja fag4 JÁRNGERÐUR 2018

lega þróunarvinnu. Stjórnendur reyna að
vera sýnilegir í skólastarfinu og er gott aðgengi að þeim. Stjórnendateymi skólans
skiptir með sér verkum og miðlar upplýsingum sín á milli. Skipurit liggur fyrir sem
og starfslýsingar starfsmanna. Starfsþróunarsamtöl eru regluleg og móttökuáætlun fyrir nýja starfsmenn, ásamt jafnréttisáætlun liggur fyrir.

Nám og kennsla
Faglegt samstarf kennara fer fram í
faghópum, á aldursstigum og/eða árgöngum í samræmi við stefnu skólans og
með hagsmuni nemenda að leiðarljósi.
Kennarar sýna almennt fagþekkingu og
kennslufræðilega hæfni. Samstarf einkennist af jákvæðum samskiptum og gagnkvæmu trausti aðila. Jafningjafræðsla, þar
sem kennarar kynna fyrir hver öðrum það
sem þeir eru að gera, fer fram innan skólans. Allir starfsmenn undirrita skjal um
trúnað og þagnarskyldu.

Símenntunaráætlun styður við umbótaáherslur skólans og miðar að því að efla
kennara í starfi. Skólanámskrá uppfyllir viðmið sem birt eru í aðalnámskrá og endurspeglar áherslu í skólastefnu sveitarfélagsins. Samstarf foreldra við skólann er gott
og leitar skólinn leiða til að auka þátttöku
foreldra og heimsóknir þeirra í skólann.
Teymisvinna í yngri bekkjum styður við
samþættingu námsgreina. Gerð er grein
fyrir námsmati í skólanámskrá og mat á
námi, framförum og árangri fer fram reglulega og á fjölbreyttan hátt. Lestrarstefna
er vel unnin með markmiðum, stefnan er
greinargóð og skýrt fram sett. Leitast er við
að koma til móts við nemendur með stuðningi í námsaðstæðum eða smærri hópum
ef við á. Nemendum elsta stigs standa til
boða fjölbreyttar valgreinar þar sem þeim
gefst kostur á að dýpka þekkingu á námsog áhugasviðum sínum og nám nemenda
utan skóla er metið til valgreina óski foreldrar þess.

Það telst til fyrirmyndar að eldri nemendur hafi val um áherslur í íþróttatímum. Fjöldi nemenda Grunnskóla Grindavíkur stundar nám á framhaldsskólastigi
og fylgist skólinn með námsframvindu
útskrifaðra nemenda sinna. Könnun um
nám og líðan er lögð fyrir nemendur 6.-10.
bekkja árlega og nemendur vita um leiðir
til að hafa áhrif og telja þær árangursríkar.

Innra mat
Innra mat skólans er kerfisbundið og
eru fjölbreyttar aðferðir notaðar við
gagnaöflun og greinargerðir þar að lútandi
eru skýrt fram settar. Umbótaáætlanir eru
birtar á heimasíðu skólans. Til að vinna
með niðurstöður sjálfsmats starfsmanna
um vinnu vetrarins, er útbúin umbótaáætlun sem kynnt er að hausti og unnið er
með næsta skólaár á eftir. Í mati á skólastarfi er einnig horft til skoðana nemenda
sem fram koma á Stuðboltafundum og á
nemendaþingum.

Skólabragur
Skólinn starfar eftir Uppbyggingastefnunni sem leggur áherslu á góð samskipti,
sjálfsaga og sjálfstraust. Jákvæð samskipti
einkenna skólastarfið. Leiðir til að viðhalda
góðum starfsanda og jákvæðum skólabrag eru mótaðar og farið er eftir þeim. Í
stefnu skólans er lögð áhersla á góða líðan
nemenda og góðan skólabrag. Fram kom
í viðtölum að nemendum líður almennt
vel í skólanum. Stuðboltarnir er verkefni
sem eflir nemendaþátttöku og lýðræði og

eiga allir árgangar sína fulltrúa. Fulltrúar
nemenda í stjórn nemendaráðs eru kosnir lýðræðislegri kosningu og nemendur í
rýnihópi telja að í skólanum ríki lýðræði.
Allir nemendur eru velkomnir og taka
virkan þátt í skólastarfi og samskipti og
framkoma nemenda er góð. Nemendaþing eru haldin á hverju ári, stundum með
þátttöku foreldra og/eða starfsfólks. Á
þessum nemendaþingum hefur ýmislegt
verið rætt s.s. valgreinar, félagsstarfið, árshátíðir, námsmat o.fl.
Það er ljóst að styrkleikar Grunnskóla
Grindavíkur liggja á mörgum sviðum og
snerta marga fleti skólastarfsins. Hins
vegar er alltaf tækifæri til úrbóta og er
skólinn okkar þar ekki undanskilinn. Það
verður alltaf sameiginlegt verkefni þeirra

sem starfa við skólann, nemenda, foreldra
og alls samfélagsins að standa vörð um
starfsemi skólans og hafa það að markmiði að hann verði enn betri. Eitt af því
sem við getum öll sameinast um er að efla
námsáhuga nemenda og auka metnað í
námi. Við þurfum að hvetja nemendur til
að gera sitt besta. Við þurfum líka að tala
vel um námið, skólann og skólastarfið svo
nemendur upplifi jákvæðni samfélagsins í
garð skólans. Skólinn er vinnustaður nemenda í 10 ár og þar á þeim að líða vel, í jákvæðu og hvetjandi umhverfi.
Virðing – Vellíðan - Virkni
Guðbjörg M. Sveinsdóttir
skólastjóri Grunnskóla Grindavíkur

Taflan sýnir niðurstöður á þeim þáttum sem til skoðunar voru í ytra mati.
Litirnir sem notaður er í töflunni standa
fyrir eftirfarandi kvarða:
• D
1,0 – 1,5 = rautt – mikil umbótaþörf á flestum eða öllum þáttum.
Óviðunandi verklag, uppfyllir ekki
viðmið um gæðastarf á mörgum mikilvægum þáttum.
• C
1,6 – 2,5 = gult – meiri veikleikar
en styrkleikar. Viðunandi verklag, uppfyllir viðmið um gæðastarf að mörgu
leyti, einhverjir mikilvægir þættir sem
þarfnast úrbóta.
• B
2,6 – 3,5 = ljósgrænt – meiri
styrkleikar en veikleikar. Gott verklag,
flestir þættir í samræmi við lýsingu á
gæðastarfi.
• A
3,6 – 4 = grænt – flestir eða
allir þættir sterkir. Mjög gott verklag
sem samræmist fyllilega lýsingu um
gæðastarf.

JÁRNGERÐUR 2018 5
Það er ljóst að styrkleikar Grunnskóla Grindavíkur liggja á mörgum sviðum og snerta marga fleti
skólastarfsins. Hins vegar er alltaf tækifæri til úrbóta og er skólinn okkar þar ekki undanskilinn. Það

dæmi eru um að nemendur komust úr lágmarskviðmiðum upp í metnaðarfull viðmið
(blá). Mesta stökkið í metnaðarfullum viðmiðum var úr 1,79% í 16,36%. Eins og sjá má á
mynd hér að neðan, yfir niðurstöður frá því í maí 2018 þá eru mun fleiri nemendur
komnir í viðmið 1-3 (gul, græn og blá viðmið).
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(rautt viðmið) þá buðum við einnig upp á lestrarnámskeið í samvinnu við foreldra fyrir þá nemendur sem voru með lágmarksviðmið (gul viðmið).

Hlutföll nemenda eftir frammistöðu samkvæmt viðmiðum Grunnskóla
Grindavíkur,
maí Grindavíkur
2018.
Nemendur
í Grunnskóla
eru að ná landsmeðaltali í viðmiðum eins og sjá
má á myndinni hér að neðan sem sýnir meðaltöl frá því í maí 2018. Landsmeðaltal er
töluvert frá þeim viðmiðum sem Menntamálastofnun hefur sett.
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Skemmst er frá því að segja að þessi samvinna nemanda,
foreldra og kennara tókst mjög vel. Nemendur náðu að hækka
sig í viðmiðum eins og sjá má á næstu mynd. Margir nemendur
komust í úr
lágmarksviðmiðum
(gul)
og í almenn
viðmið
Nemendur
Grunnskóla
Grindavíkur eru að ná
landsmeðaltali
í viðmiðum
eins og(græn)
sjá
og
dæmi
eru
um
að
nemendur
komust
úr
lágmarskviðmiðum
má á myndinni hér að neðan sem sýnir meðaltöl frá því í maí 2018. Landsmeðaltal er
upp í metnaðarfull
(blá). Mesta stökkið
töluvert
frá þeim viðmiðumviðmið
sem Menntamálastofnun
hefur sett.í metnaðarfullum
viðmiðum var úr 1,79% í 16,36%. Eins og sjá má á mynd hér að
neðan, yfir niðurstöður frá því í maí 2018 þá eru mun fleiri nemendur komnir í viðmið 1-3 (gul, græn og blá viðmið).

Meðaltal lesinna orða og viðmið eftir árgöngum Grunnskóla Grindavíkur,
maí 2018.

Nemendur í Grunnskóla Grindavíkur eru að ná landsmeðaltali í
viðmiðum eins og sjá má á myndinni hér að neðan sem sýnir meðaltöl frá því í maí 2018. Landsmeðaltal er töluvert frá þeim viðmiðum sem Menntamálastofnun hefur sett.
Með Byrjendalæsi á yngstu stigum skólans og breyttum áherslum í lestri á öllum skólastigum er í auknum mæli farið að taka tillit til
áhugamála nemandans og reynt er að finna lesefni við hæfi hvers
og eins. Meira er lagt upp úr því að nemendur fari á bókasafnið og
nái sér í lesefni við hæfi frekar en að allir lesi sömu bækurnar eða
bókaflokkana líkt og áður var. Öll endurgjöf til nemenda og foreldra
hefur líka aukist og er skýrari.
Lestrarstefna Grunnskóla Grindavíkur er í stöðugri endurskoðun og uppfærslu og tekur mið af þeim viðmiðum sem Menntamálastofnun hefur sett.
Við höfum fulla trú á að þær umbætur sem skólinn er að vinna
með, ásamt áhuga foreldra við þjálfun nemenda skili sér í auknum
lestri og meiri lesfimi.
Foreldrar eiga stærstan þátt í lesfimi sinna barna því æfingin fer
að mestu leyti fram heima. Foreldrar eru líka góðar fyrirmyndir.
Það skiptir miklu máli fyrir barn sem er að æfa sig í lestri að sjá fullorðna á heimilinu lesa. Mikilvægt er að fullorðnir lesi bækur, blöð
og tímarit og ræði síðan við börnin um það sem þeir lesa auk þess
að ræða það sem barnið les um í sínum bókum. Þannig sér barnið
frekar tilgang í því að kunna að lesa og lesa sér til gagns. Þegar
leshraði eykst þá kemst barnið yfir að lesa meira og þannig eykst
jöfnum höndum orðaforði, málskilningur og málvitund.
Tökum höndum saman og hjálpumst að við þjálfun nemenda í
lestri.
Guðbjörg M. Sveinsdóttir,
skólastjóri Grunnskóla Grindavíkur

SKÓLAÞJÓNUSTA GRINDAVÍKUR

- Nauðsynleg stoðþjónusta í nútíma samfélagi
Við skólaþjónustu Grindavíkur starfa
fimm sérfræðingar þar sem hver og einn
hefur sitt sérsvið sem hann getur miðlað
til skólasamfélagsins og íbúa Grindavíkurbæjar. Í dag starfa hjá skólaþjónustunni
tveir sálfræðingar, talmeinafræðingur,
leikskólafulltrui/sérkennari og sviðsstjóri.
Einnig vinnur skólaþjónustan reglulega í
nánu samstarfi við félagsþjónustu Grindavíkur.
Skólaþjónustan veitir ráðgjafarviðtöl við
nemendur, foreldra og starfsmenn skóla
eftir því sem beiðnir berast, þó viðtöl við
nemendur verði eingöngu veitt eftir að foreldrar hafa gefið samþykki sitt. Markmið
skólaþjónustu er að veita ráðgjöf og aðstoð
til þeirra sem sinna kennslu og uppeldi
barna svo koma megi í veg fyrir íþyngjandi
vanda ef mögulegt er. Í auknum mæli er
horft til þarfa nemenda en ekki sálfræðilegra greininga sem liggja fyrir. Þannig er
unnið markvisst að því að fækka greiningum og veita aukna ráðgjöf og snemmtæka
íhlutun með fræðslu og ráðgjöf til starfsmanna skóla og foreldra.
Sérfræðingar skólaþjónustu hafa fasta
viðveru í skólum ásamt því að vera með
aðstöðu á bæjarskrifstofunni og því auðvelt aðgengi íbúa að þeim. Foreldrar og
starfsmenn skóla geta snúið sér beint til
skólaþjónustu og fengið ráðgjöf eða að foreldrar hafi samband við umsjónarkennara/
deildarstjóra til að fá þjónustu. Oft geta
líka námskeið og fræðsla til starfsmanna
og foreldra gert gæfumuninn þegar erfiðar
aðstæður koma upp.

Foreldrafærni
Haustið 2014 hófst innleiðing á Foreldrafærni hjá Grindavíkurbæ. Í Foreldrafærni
felst að bjóða upp á námskeið og fræðslu til
að gera foreldra enn færari í að hjálpa börnum sínum með það sem þau telja æskilegt.
Hugmyndafræðin er sú að foreldrar þekkja
börnin sín best og eru bestu kennarar
barna sinna. Jafnframt er starfsmönnum
skóla boðin þjálfun í að takast á við erfiða hegðun í skólaumhverfinu og um leið
að efla getu þeirra til að aðstoða foreldra
ef þörf er á. Á þessu skólaári býður skólaþjónustan upp á fjölbreytt námskeið. Sum
eru komin með ákveðnar tímasetningar en
önnur eru sett í gang þegar þörf er á.

Fyrirhuguð námskeið í vetur eru:
• PMTO grunnmenntun fyrir starfsfólk
sem vinna með börnum er kennt í fjögur skipti á tímabilinu október til febrúar.
• Klókir krakkar er meðferðarnámskeið
fyrir foreldra og börn með kvíða. Þar er
unnið með börn á aldrinum 8-12 ára og
verður kennt í Reykjanesbæ á haustönn
og vorönn í Grindavík. Þáttakendur eru
frá báðum sveitarfélögum. Kennt er í 8
skipti á 10 vikum.
• PMTO foreldranámskeið eru tvenns
konar. Styttri námskeiðin eru 7-8 skipti
og lengri í 12-14 skipti. Þar fá foreldrar
nauðsynleg verkfær til að takast á við
fjölbreyttar aðstæður í uppeldinu.
• Færni til framtíðar er fyrirbyggjandi
námskeið ætlað foreldrum ungra barna
og er fjögur skipti.
• Klókir litlir krakkar er foreldranámskeið fyrir foreldra sem eiga varkár
börn eða börn með einkenni kvíða. Þar
læra foreldrar aðferðir til að takast á
við aðstæður og koma í veg fyrir frekari
þróun á kvíða.
• Uppeldi barna með ADHD er 6 skipti
á 8 vikum og ætlað til að gera foreldra
enn færari í að skilja og takast á við einkenni ADHD heima fyrir.
• Snillingarnir eru námskeið fyrir börn
með ADHD. Það er 10 skipti á 5 vikum
þar sem þau eru þjálfuð í að vinna með

veikleika sína, læra leiðir til að takast á við
dagleg samskipti og ýmsar aðstæður.
Það eru fá sveitarfélög með eins öflugt
forvarnarstarf og veita sambærilega þjónustu við foreldra og Grindavíkurbær. Foreldrar hafa verið duglegir að nýta sér þjónustuna í heimabyggð og vonandi verður
svo áfram. Námskeið eru auglýst en líka má
óska eftir þátttöku hjá skólaþjónustu og
verða námskeið sett af stað eftir þörfum.
Með von um áframhaldandi gott og
farsælt samstarf við foreldra og fagfólk í
Grindavík.
Ingibjörg María Guðmundsdóttir,
yfirsálfræðingur skólaþjónustu.
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ÁHRIF TÓNLISTARNÁMS Á
VITRÆNA HUGSUN OG VITUND
Nám við Tónlistarskólann í
Grindavík
Undanfarin ár hefur eftirspurn verið mikil
í tónlistarskóla landsins og færri komast að
en vilja. Það segir okkur að tónlistarnám er
eftirsóknarvert bæði af börnum sem vilja
læra á hljóðfæri og foreldrum ekki síður
sem álíta námið mjög mikilvægt. Á haustin
streyma nemendur í tónlistarskólana um
allt land sem er mjög ánægjulegt og ljúfir
tónar byrja að berast úr öllum kennslustofum. Við hjá Tónlistarskólanum í Grindavík
bjóðum nemendur okkar velkomna til
náms við skólann og vonumst eftir góðu
samstarfi við nemendurna og foreldra/forráðamenn þeirra.

Stuðningur fjölskyldu
Margir nemendur eru að stíga sín fyrstu
skref í tónlistarnámi á meðan aðrir eru að
þjálfa sig upp eftir sumarleyfi. Stuðningur
heima fyrir er eitt mikilvægasta atriðið í tónlistarnámi nemenda. Það skiptir meginmáli
í upphafi náms að áhugi, almenn uppörvun
foreldra og að foreldrar aðstoði barnið við
að skipuleggja heimanámið sem felur í sér
að fylgjast með hvernig og hvenær barnið
æfir sig heima.

Það krefst einbeitningar að læra
á hljóðfæri
Tónlistarnám felur í sér, daglega þjálfun,
einbeitningu, minnisþjálfun, nótnalestur
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og nám í tónfræðagreinum til þess að öðlast færni til að geta flutt verk og komið tilfinningum verksins til skila í flutningnum.
Tónlistarnám krefst aga og þolinmæði.
Aga sem felst í daglegum æfingum og þolinmæði til að endurtaka æfinguna aftur og
aftur uns færni er náð. Daglegar æfingar er
það eina sem skilar árangri.

ir heilsufar einstaklinga. Tónlistin hefur áhrif
á þjálfun minnis og vitundar, eflingu myndrænnar hugsunar, virkjar sköpun og vinnur
gegn depurð og kvíða. (Heimild: Tímarit
Morgunblaðsins, 18. des. 2005 https://
www.mbl.is/greinasafn/grein/1056272)

Mozart – áhrifin, lesblinda,
minni og vitund

Tónlist og stærðfræði eru nátengd. Tónlistin er full af stærðfræðilegum þáttum
dæmi um það er taktur sem t.a.m. er náskyldur brotareikningi. Hjalti Jónsson gerði
rannsókn á nemendum Brekkuskóla árið
2009 þar sem einkunnir nemenda voru
skoðaðar sjö annir aftur í tímann. 44 nemendur sem stunduðu nám við Tónlistarskólann á Akureyri voru settir saman í hóp
og 44 nemendur sem ekki stunduðu tónlistarnám voru settir í samanburðarhóp.
Rannsóknin leiddi í ljós að marktækur
munur var á einkun nemendanna í stærðfræði þar sem tónlistarskólahópurinn var
hærri. Niðurstöðurnar benda því til þess
að sterk tengsl séu milli tónlistarnáms
og meiri stærðfræðilegri getu. (Heimild:
Áhrif tónlistarnáms á námsárangur barna
í stærðfræði og íslensku. Hjalti Jónsson .
2009)
Eitt er þó víst að tónlistarnám eflir
einstaklinginn eykur athygli, sköpun, leikni,
sjálfsaga, þroska ásamt skilningi nemanda
og færni í túlkun og tjáningu.

Áhrif tónlistar á vitræna hæfileika hafa
verið rannsakaðir af fjölmörgum fræðimönnum. Mozart- áhrifin er hugtak sem
lýsir ummyndandi afli tónlistar á líðan,
námshæfileika fólks og heilsufar. Dr. Alfred Tomatis hóf samkvæmt The Mozart
Effect Resource (sem er upplýsingasetur)
skipulagðar tilraunir á heyrnarörvun barna
með samskiptaraskanir og talmein í kring
um 1950.
Síðan hafa margir nýtt tónlist, sinfóníur og fiðlukonserta Motzarts til að hjálpa
börnum sem stama, ásamt lesblindum
börnum. Geisladiskar voru gefnir út til slökunar og heyrnarörvunar, hver og einn með
sérvalinni tónlist sem hentar viðfangsefninu. Einnig fara nú fram rannsóknir á áhrifum tónlistar Mozarts á flogaveiki.
Fræðimenn sem unnið hafa með Mozart
áhrifin hafa ritað fræðigreinar um músíkmeðferð gegn líkamlegum og geðrænum
kvillum. Þar má nefna hvernig tónlistin bæt-

Tónlistarnám hefur áhrif á
námsárangur barna í stærðfræði

HLUTVERK TÓNLISTARSKÓLA

Hlutverk tónlistarskóla er að:

• Stuðla að aukinni hæfni nemenda til
að flytja, greina og skapa tónlist og að
hlusta á tónlist og njóta hennar, m.a.
með því að þjálfa tóneyra þeirra og einbeitningu, veita þeim fræðslu og auka
færni á sviði hljóðfæraleiks, söngs og
tónfræðagreina.
• Búa nemendur undir að geta iðkað
tónlist upp á eigin spýtur, m.a. með
því að veita undirstöðuþekkingu, efla
sjálfsaga og sjálfstæð vinnubrögð
nemenda, jafnframt því að örva þá til
að leika tónlist og syngja, bæði eina og
með öðrum.

Hægt er að læra á eftirfarandi
hljóðfæri:
Klassískan gítar, fiðlu, blokkflautu, altflautu, þverflautu, piccaloflautu, píanó,
rytmískt píanó, hljómborð, trompet, althorn, baritone, euphonium, túbu, rafgítar, rafbassa, trommusett og slagverk
ásamt rytmískum og klassískum söng.
Fræðigreinar eru eftirfarandi:
Tónfræði, tónheyrn, hljómfræði og tónlistarsaga.

Samstarf við aðra skóla
Árið 1995 hófst formlegt samstarf
tónlistarskólans og grunnskólans þar
sem öllum börnum 1. og 2. bekkja var
boðið upp á forskólakennslu innan
veggja grunnskólans. Áður var forskólakennslan, sem er undirbúningskennsla
fyrir hljóðfæranám, kennd í tónlistarskólanum og var þá um gjaldskylt nám

að ræða. Forskólakennsla er fag sem
kennt er eftir námskrá tónlistarskólanna.
Nemendur kynnast undirstöðuatriðum
í blokkflautuleik ásamt söng, hlustun og
tónfræði. Undanfarin ár hefur forskólakennslan verið kennd í 1. – 3. bekk og fer
fram í Hópskóla.
Fyrir nokkrum árum var samstarfið
aukið og 4. bekk boðið upp á hljóðfærakennslu einu sinni í viku sem er á þann
veg að helmingur bekkjar kemur í tónlistarskólann þar sem þau skiptast niður á
þrjú hljóðfæri sem í boði eru og kemur
hinn helmingur bekkjarins síðan annan
dag og skiptist niður á hljóðfæri. Hljóðfærakennslu þessari er skipt niður í þrjár
annir. Nemandi hefur því eftir veturinn
prófað þrjú hljóðfæri.
Enn eykst samstarfið og í vetur verður sú nýbreytni að 5. og 6. bekk er boðið upp á hljóðfæragerð og er það liður í
samvinnu grunnskólans og tónlistarskólans. Nemendur koma eina kennslustund
í senn í sex vikna lotum, þau búa til hljóðfæri sem síðan er markmiðið að að þau
öðlist færni á að nota sér til gagns og
ánægju.
Fjölmargar greinar eru í boði í vali 7.
– 10. bekkja sem kenndar eru í tónlistarskólanum þessar greinar eru breytilegar
á milli ára.

Árið 2009 hófst samstarf við leikskólana sem felst í því að elsti árgangur
leikskólanna kemur í heimsókn í hljóðfærakynningu og fær að prófa hljóðfæri
skólans. Eins fara nemendur tónlistarskólans öðuu hvoru í heimsókn til leikskólanna og spila fyrir nemendur þar.
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GLÆSILEGIR GARÐAR HLUTU
UMHVERFISVERÐLAUN
GRINDAVÍKURBÆJAR 2018
Umhverfisverðlaun Grindavíkurbæjar voru afhent við
hátíðlega athöfn í Gjánni þann 3. september síðastliðinn.
Var þetta í fyrsta sinn sem verðlaunin voru afhent eftir
að formlegar reglur voru samþykktar í bæjarstjórn um afhendingu þeirra, en þau eru nú afhent annað hvert ár. Var
þetta jafnframt í 22. sinn sem verðlaunin voru afhent en
þau hafa verið veitt nokkuð regulega síðan árið 1991.
Líkt og undanfarin ár þá var auglýst eftir tilnefningum um
garða og fyrirtæki á vefsíðu bæjarins og bárust margar góðar
ábendingar, sem nefndarfólk í Umhverfis- og ferðamálanefnd
fór svo yfir. Allir garðarnir voru heimsóttir og skoðaðir vandlega.
Að lokum voru svo fjórir valdir úr sem hlutu viðurkenningu að
þessu sinni, ásamt einu fyrirtæki.

VERÐLAUN FYRIR SNYRTILEGT UMHVERFI FYRIRTÆKIS:

HARBOUR VIEW SMÁHÝSIN

Smáhýsin opnuðu síðastliðið sumar en svæðið var tekið í gegn
með trukki á skömmum tíma og á örfáum vikum voru húsin komin
á sinn stað og búið að ganga frá öllu umróti eftir framkvæmdirnar.
Það er eftirtektarvert hvað það tók þá félaga stuttan tíma að ganga
frá öllu, leggja göngustíga, tyrfa og koma fyrir skemmtilegum
skrautmunum sem tengja smáhýsin við hafið og grindvíska sögu.

VERÐLAUN FYRIR FALLEGAN OG GRÓINN GARÐ:

SKIPASTÍGUR 14, EINAR GUÐJÓNSSON
OG ÁSTRÚN JÓNASDÓTTIR

UNGMENNAÞING

– Umferðaröryggi okkar mál

Ungmennaráð Grindavíkur fékk þá hugmynd í lok árs 2017
að halda ungmennaþing hér í Grindavíkurbæ. Ráðið, í samvinnu
við sviðsstjóra frístunda- og menningarsviðs, sótti um styrk til
Erasmus fyrir verkefninu. Það voru miklar gleðifréttir þegar í ljós
kom að ungmennaráðið fengi góðan styrk til að halda áfram
með hugmynd sína um ungmennaþing í Grindavík.
Ungmennin í ráðinu voru fljót að ákveða að hafa umferðaröryggi sem viðfangsefni þingsins. Núna er undirbúningsvinna
í fullum gangi hjá ráðinu en þingið verður haldið dagana 8.-9.
nóvember 2018. Boð á þingið verður sent á öll ungmennaráð á
suðvesturhorni Ísland.
Ungmennaráð Grindavíkur bindur miklar vonir við ungmennaþingið. Það vonast til að verða leiðandi fyrir önnur ungmennaráð á landinu og að fleiri ungmennaráð muni taka að sér
að sjá um og halda fleiri ungmennaþing.
Fyrir hönd ungmennaráðs,
Karín Óla Eiríksdóttir, formaður.
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Garðurinn að Skipastíg er yngsti garðurinn í hópnum en þar
hafa þau Einar og Ástrún tekið vel til hendinni á skömmum
tíma. Garðurinn er afar snyrtilegur og trjágróðurinn hefur tekið
vel við sér á skömmum tíma og myndar skemmtilegt samspil við
hraunið sem liggur upp að baklóðinni.

VERÐLAUN FYRIR FALLEGAN OG GRÓINN GARÐ:

SELSVELLIR 20, JÓNAS ÞÓRHALLSSON
OG DRÖFN VILMUNDARDÓTTIR

Þegar umhverfisnefndin fór að skoða garðana þá hittum við
akkúrat á Jónas í garðinum sínum að Selsvöllum þar sem hann
var að hirða upp nokkur arfastrá úr trjábeðunum. Garðurinn
hjá Jónasi og Dröfn ber þess glögg merki að eigendur hans hafa
lagt mikla vinnu í að halda honum við og gera hann eins og
hann er í dag.
Umhverfis lóðina að framan er þéttvaxið birki sem hefur vaxið þar upp af afleggjarastigi, grasið myndi sóma sér vel á flöt
á golfvelli, og hvergi er eina einustu misfellu að finna, hvorki
í gróðri né hellum, sólpalli eða öðru sem viðkemur garðinum.

VERÐLAUN FYRIR FALLEGAN OG GRÓINN GARÐ:

HRAUNBRAUT 2, GUÐBJÖRG SÆVARSDÓTTIR
OG SIGFÚS ÆGIR SIGFÚSSON

Að stíga inn í garðinn að Hraunbraut 2 er svolítið eins og að
stíga inn í lítinn grasagarð. Í garðinum er ótrúlegur fjöldi plantna,
bæði tré og blóm, sem hafa vaxið og dafnað undir dyggri handleiðslu Guðbjargar. Guðbjörg sér um plönturnar, Sigfús sér um
smíðavinnuna, og útkoman er glæsilegur og blómstrandi garður þar augljóslega er búið að leggja mikla vinnu í að nostra við
blóm og tré.
Garðurinn lætur kannski ekki mikið yfir sér þegar gengið er
framhjá honum, það má segja að hann lúri svolítið í leyni á
bakvið tré en eins og sést á meðfylgjandi loftmynd liggur heilt
ævintýraland á bakvið trén og kringum allt húsið eins og það
leggur sig.

VERÐLAUN FYRIR FALLEGAN OG GRÓINN GARÐ:

NORÐURVÖR 10, BJÖRN BIRGISSON
OG INGIBJÖRG GUNNLAUGSDÓTTIR

Garðurinn að Norðurvör 10 hefur um árabil vakið athygli fyrir
mikla snyrtimennsku, natni og alúð. Gamlir og nýir íbúar í götunni tala um hvað garðurinn hjá Bjössa og Ingibjörgu hafi alltaf
verið flottur. Þarna er á ferðinni garður sem hefur fengið mikla
ást í langan tíma og ber þess glögglega merki.

Það hefur nú stundum verið sagt að það sé ekkert hægt
að rækta í Grindavík en þessir glæsilegu garðar segja aðra
sögu og rúmlega það. Allir garðarnir eiga það þó sameiginlegt að það hefur verið lögð mikil vinna í þá, og það sést vel
þegar þeir eru skoðaðir að í þá hefur líka verið lögð mikil
ást, áhugi og metnaður.
Við óskum verðlaunahöfum til hamingju með viðurkenningarnar og vonum að þessir garðar verði öðrum Grindvíkingum hvatning til að rækta sína garða og viðhalda.
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LÍF OG FJÖR
ALLA DAGA Í VÍÐIHLÍÐ
Blaðamaður Járngerðar þáði á dögunum heimboð í Víðihlíð. Markmið heimsóknarinnar var tvíþætt, annars vegar
að taka hús á og heyra hljóðið í nýjustu íbúunum í húsinu og hins vegar að
leggja dóm á matinn sem borinn er fram
í hádeginu alla virka daga. Skemmst er
frá því að segja að bæði verkefni voru
afar ánægjuleg.
Allir þeir sem gáfu sig á tal við blaðamann í þessari heimsókn voru ótrúlega
jákvæðir. Átti það jafn við um starfsmenn, íbúa og gesti sem voru mættir
annað hvort til að taka þátt í dagskránni
í Miðgarði eða í hádegismatinn.
Á hverjum degi mæta á bilinu 30-40
manns í mat, sem er eldaður á staðnum. Kokkurinn í eldhúsinu er Valgerður Hlín Ólafsdóttir og þennan dag var
boðið uppá reykt svínakjöt með öllu
mögulegu tilheyrandi, og ís í eftirrétt.
Blaðamaður gerði matnum góð skil líkt
og aðrir matargestir. Meðal utanaðkomandi gesta þennan dag voru hjónin
Edvard Júlíusson og Elín P. Alexandersdóttir og með þeim til borðs sátu önnur
hjón, þau Ísleifur Haraldsson og Pálína
G. Ólafsdóttir.
Þau Eddi og Ella sögðust vera afar
ánægð með matinn og að þau kæmu
alla jafna í mat alla daga og væru alveg hætt að skoða matseðilinn, sem er
birtur á Grindavík.is. Það mætti alltaf
ganga að því sem vísu að það væri góður matur og þá væri félagslegi þátturinn
einnig mikilvægur. Það sést enda glöggt
í matsalnum að drjúgur hluti þeirra sem
mætir í matinn eru eldri íbúar Grindavíkur sem búa ennþá í eigin húsnæði.

Mikil ánægja með nýjar íbúðir
Í sumar voru teknar í notkun sex
nýjar íbúðir í viðbyggingu við Víðihlíð.
Um er að ræða fjórar einstaklingsíbúðir og tvær stærri hjónaíbúðir. Blaðamaður tók hús á íbúum í hvorri gerð.
Á jarðhæðinni í hjónaíbúð býr Sveinn
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Þór Sigurjónsson. Sveinn er 84 ára og
ótrúlega brattur. Hann fer svo til daglega í hjólaferðir um bæinn, og hefur til
afnota bæði bíl og húsbíl. Hann tók það
sérstaklega fram að það fælist ákveðið
frelsi í þessum búsetukosti en á sama
tíma festa og þægindi.
Aðspurður hvernig honum líkaði
íbúðin sagði hann: „Íbúðin er dásamleg, ég gæti ekki hugsað mér neitt
betra. Útsýnið er frábært, þetta er svolítið eins og að vera kominn út í sveit.“
Hann sagði einnig frá því að nágranni
hans á efri hæðinni, Jón á Skála, hefði
sagt að honum liði eins og hann væri
hreinlega kominn í himnaríki. Þegar
Sveinn spurði þá á móti hvort að íbúðin
hans væri helvíti svaraði Jón bara með
hlátrasköllum.
Um lífið í Víðihlíð og starfið í Miðgarði
sagði Sveinn að honum líkaði vistin alveg rosalega vel. Félagsskapurinn skipti
miklu máli og dagskráin væri bæði góð
og fastur punktur í tilverunni.
Í næstu íbúð við Svein býr Þórdís Ásmundsdóttir, sem Grindvíkingar þekkja
sennilega betur sem Dísu á Akri, þar
sem hún bjó í 25 ár, eða allt þar til hún
flutti í Víðihlíð í sumar. Dísa hefur oft

verið betri til heilsunnar en þessa dagana en ber sig þó vel, og segir það alveg
dásamlegt að búa í Víðihlíð. Starfsfólkið
sé yndislegt og vel um mann hugsað.
Aðspurð hvort það hafi ekki verið
erfið ákvörðun að flytja af eigin heimili í töluvert minni íbúð segir Dísa: „Það
mikilvægasta var að taka ákvörðunina
sjálf og vera sátt við breytingarnar. Það
gerði ég og er svo sannarlega sátt og tel
mig heppna að hafa endað á jafn góðum stað og Víðihlíð.“

DAGSKRÁ ELDRI BORGARA – HAUST 2018
Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

06:00-12:00
Ganga – Hópið

06:00-12:00
Ganga – Hópið

06:00-12:00
Ganga – Hópið

06:00-12:00
Ganga – Hópið

06:00-12:00
Ganga – Hópið

9:00-11:30
10:00-10:40
10:00-10:40
10:00-10:40
Útskurður
Lestur í Miðgarði
Stólaleikfimi í Miðgarði
Lestur í Miðgarði
Gamla slökkvistöðin				
10:00-16:00
Billjardstofan útistofu
við Skólabraut
9:30-10:15
Leikfimi
Íþróttamiðstöðinni
		
13:00-15:00
Bridge í Miðgarði

10:00-16:00
Billjardstofan útistofu
við Skólabraut

10:00-16:00
Billjardstofan útistofu
við Skólabraut

10:00-16:00
Billjardstofan útistofu
við Skólabraut

13:00-15:30
14:00-15:00
14:00-17:00
Postulínskennsla,
Bingó
Spil í safnaðarheimili
keramik, handavinna,
2. og 4. miðv.d. í mán.
kortagerð			

10:00-10:40
Stólaleikfimi í Miðgarði
10:00-16:00
Billjardstofan útistofu
við Skólabraut
13:00-14:00
Boccia - Íþróttahús

14:00-15:00
Boccia-íþróttahús

Boccia og leikfimi í íþróttahúsinu byrjar þann 10.sept. Vatnsleikfimi er til 19.sept (mánud og miðvikud kl 16). Ýmislegt annað
verður í boði og verður það auglýst nánar á www.grindavik.is.

Alla virka daga eruð þið velkomin að koma og fá kaffi, spjalla,
lesa blöðin, hittast og einnig er aðgangur að tölvum og fleira.
Kær kveðja, starfsfólk Miðgarðs
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NÝIR STARFSMENN HJÁ
GRINDAVÍKURBÆ
Þó nokkrar breytingar hafa orðið á starfsmannahópi Grindavíkurbæjar síðustu vikur. Sú hefð hefur skapast að kynna til leiks
nýja starfsmenn í stjórnendastöðum hjá
bænum hér í Járngerði og nú kynnum við
þrjá nýja starfsmenn. Tveir nýir sviðsstjórar eru að taka til starfa, Eggert Sólberg
Jónsson verður sviðsstjóri frístunda- og
menningarsviðs en Björg Erlingsdóttir
hefur verið ráðin sveitarstjóri Svalbarðsstrandarhrepps. Þá er Sigurður Ólafsson
að taka við stöðu sviðsstjóra umhverfis- og
skipulagssviðs þar sem Ármann Halldórsson hefur ráðið sig til starfa sem framkvæmdastjóri hjá dönsku verkfræðistofunni Orbicon.
Á leikskólanum Laut hafa líka orðið
breytingar. Lóa Björg Björnsdóttir hefur
tekið við stöðu aðstoðarleikskólastjóra en
Sigríður Guðmundsdóttir Hammer færir sig
alfarið í stöðu deildarstjóra á Haga.

og uppalinn í Borgarnesi. Frá árinu 2010
hefur Eggert búið í Grindavík fyrir utan eitt
ár þar sem hann bjó í Vík og var Forstöðumaður Kötluseturs í Vík í Mýrdal, 2011-2012.
Hann er giftur Þuríði Gísladóttur og á
með henni tvö börn, 6 og 3 ára. Eitt til viðbótar er svo á leiðinni í byrjun nóvember.

Waldorff í húsasmíðum, en seinna hjá
Grindinni og fór síðar á samning hjá Magnúsi Guðmundssyni.
Þá má einnig til gamans geta að Sigurður var afar liðtækur íþróttamaður á sínum
yngri árum og lék með Knattspyrnudeild
UMFG til 1986 og var kosinn Knattspyrnumaður ársins árið 1983. Þá varð hann
einnig Íslandsmeistari í Júdó 1974 undir
leiðsögn Jóhannesar Haraldssonar.
Sigurður er giftur Sigríði Ágústsdóttur og
eiga þau þrjár dætur og fjögur barnabörn.

Sigurður Ólafsson

Eggert Sólberg Jónsson
Eggert kemur til okkar frá Reykjanes
UNESCO Global Geopark sem hann hefur
stýrt frá 2012 ásamt því að sinna öðrum
verkefnum fyrir Samband sveitarfélaga á
Suðurnesjum, m.a. unnið náið með ferðaþjónustuaðilum og að ímyndasköpun
svæðisins.
Eggert er með BA og MA próf í þjóðfræði
frá HÍ 2010, og stúdentspróf frá Fjölbrautaskólanum á Akranesi. Hann er fæddur 1984
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Sigurður er Grindavíkingur í húð og hár,
fæddur árið 1960 og uppalinn í Grindavík.
Síðastliðinn átta ár hefur hann verið leiðbeinandi og kennari við byggingafræðinám hjá VIA University College í Árósum í
Danmörku. Hann lauk dönsku grunnnámi
í kennsluréttindum 2015. Sigurður tók
bóklegt próf í húsasmíði frá FB 1996 með
hæstu einkunn og í framhaldinu fór hann
í nám í byggingafræði árið 1997. Sigurður
lauk námi í byggingafræði með BSc gráðu
frá BTH í Horsens í Danmörku í Desember
2000 og hóf störf hjá Höjgaard & Schultz
a/s (sem seinna varð að MT Højgaard a/s) í
Kaupmannahöfn strax að námi loknu. Var
meðal annars stjórnandi hjá því verktakafyrirtæki við framkvæmdir við undirstöður
fyrir vindmyllur í Norðursjó.
Sigurður hefur fjölbreyttan og breiðan bakgrunn úr atvinnulífinu, bæði sem
smiður og sjómaður. Hann fór til sjós 14
ára gamall sem kokkur hjá föður sínum
heitnum á humarveiðar og á hinum ýmsu
bátum á bæði línu, netum og nótaveiðum.
Árið 1978 byrjaði hann að vinna hjá Þórði

Lóa Björg H. Björnsdóttir
Nýr aðstoðarleikskólastjóri, Lóa Björg
H. Björnsdóttir hefur verið ráðinn við leikskólann Laut frá og með september. Áður
starfaði Sigríður Guðmundsdóttir Hammer
sem aðstoðarleikskólastjóri en hún ákvað
að færa sig alfarið aftur inn á Haga sem
deildarstjóri.
En hver er Lóa? Jú hún útskrifaðist sem
leikskólakennari árið 2001 og hefur starfað
á Urðarhóli, Furuborg og Hraunvallarskóla
ásamt því að ala upp tvo drengi. Fyrir þá
sem ekki vita þá er Lóa gift Grindvíkingnum Guðmundi Birki Agnarssyni. Lóa fluttist
síðan til Grindavíkur árið 2012 og hóf störf
í leikskólanum Laut þar sem að megninu
til hefur starfað sem deildarstjóri á Múla.
Lóa á sér mörg áhugamál, er snillingur í að
hekla, mikil göngugarpur og síðast en ekki
síst yndisleg manneskja.

GRINDVÍKINGAR EIGNAST
FÆRANLEGA RAFSTÖÐ
Almannavarnir Grindavíkur tóku á
dögunum í notkun færanlega rafstöð
af gerðinni Pramac. Vélin gengur fyrir
díselafli og í henni er rúmlega 200 lítra
tankur sem dugar til um 20 klst. notkunar.
Vélin er afar hljóðlát þrátt fyrir mikil afköst en hún er 82 hestöfl og skilar af
sér 60,3 kW.
Ásmundur Jónsson slökkviliðsstjóri
er að vonum ánægður með gripinn
enda hefur hann barist lengi fyrir því að
fá slíkt tæki í tækjabúr almannarvarna
og er vélin lykilþáttur í viðbrögðum við
hverskonar almannavarnavá ef virkja
fjöldahjálparstöð, sem er Hópsskóli
fyrir okkur Grindvíkinga. Þá nýtin vélin
einnig vel fyrir hvers konar minniháttar uppákomur þar sem rafmagnsleysi
kemur við sögu.

Þegar blaðamaður fékk að berja
stöðina augum var hún einmitt tengd
við Hópsskóla, Hægt er að tengja
vélina beint við rafkerfi hússins og
keyra þannig allan rafbúnað hússins,
svo sem eldavélar, ljós og mögulega
nettengingar.
Ásmundur segir að vél sem þessi geti
í raun nýst mjög víða í rafmagnsleysi.
Tengimöguleikar á henni eru margir og
í raun væri hægt að stinga í samband
hvar sem er þar sem búið er að setja
tengibúnað við viðkomandi byggingu
og aðeins tekur örfáar mínútur að
koma henni á staðinn, tengja og setja
stöðina í gang.

STARFSEMI ÞRUMUNNAR
Á FULLT SKRIÐ
Félagsmiðstöðin Þruman byrjaði af
krafti strax í byrjun september. Nýtt
nemenda- og Þrumuráð hefur nú tekið
við og hafa verið haldnir tveir fundir
með ráðinu. Ráðið í vetur lofar mjög
góðu og samanstendur af kraftmiklum
og hugmyndaríkum hóp unglinga. Það
er margt framundan fyrir jól og má þar
m.a. nefna Opnunarpartý Þrumunnar 21. september, Landsmót Samfés,
Halloweenhrylling, leikhúsferð í Gaflaraleikhúsið, félagsmiðstöðvardaginn,
Rímnaflæði, Hæfileikakeppni Samsuð,
jólaballið fræga og margt fleira.
Nýr umsjónamaður hefur tekið við,
en Jóhann Árni fór í árs námsleyfi og
leysir Sigríður Etna hann af á meðan.

Félagsmiðstöðin er opin fjögur kvöld
í viku og sér ráðið um að skipuleggja og
auglýsa kvölddagskrá. Við hvetjum alla,
börn, unglinga og foreldra til að kynna
sér starfsemi Þrumunnar því þar er
ýmislegt í boði fyrir börn og unglinga á
aldrinum 8-16 ára.
Vefsíða Þrumunnar er á leið í loftið á
ný eftir nokkurt hlé, en hana er að finna
á slóðinni www.grindavik.is/thruman
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SUMARUPPGJÖR
VINNUSKÓLANS 2018

Vinnuskólinn fór vel af stað í sumar.
Bærinn leit vel út eins og flest öll sumur og
reynt var eftir bestu getu að halda honum
hreinum og fínum. Vel gekk að fá krakka
með okkur í sumar en ný aðferð var tekin í
gagnið þannig að 9. bekkur byrjaði sumarið
og 8. bekkur tók svo við og kláraði sumarið
með okkur. Þetta fyrirkomulag gekk mjög
vel því þetta árið voru flokksstjórar færri
en við hefðum kosið og því þurfti að vinna
örlítið öðruvísi úr hlutunum en hefur verið
gert síðustu ár.
Alls voru 85 nemendur í vinnuskólanum þetta sumar.
- 8.bekkur - 40
- 9.bekkur - 28
- 10.bekkur - 17
Flokksstjórar voru:
Helga Guðrún Kristinsdóttir
Lena Rut Gunnarsdóttir
Agnes Birtna Jóhannesdóttir
Dagur Ingi Hammer Gunnarsson
Hilmar Andrew McShane
Nemanja Latinovic
Sævar Þór Birgisson
Haukur Arnórsson
Íris Huld Róbertsdóttir

Inga Fanney Rúnarsdóttir var yfirflokksstjóri og Vignir Friðbjörnsson, umsjónarmaður grænna og opinna svæða sá um utanumhald ásamt sviðsstjóra frístunda- og
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menningarsviðs. Líkt og fyrri sumur sóttu
nemendur nokkur námskeið í upphafi sumars, t.d. í skyndihjálp, og voru vel undirbúnir
fyrir sumarið. Einnig hjálpuðu flokksstjórar
til við undirbúning og gæslu á Sjóaranum
síkáta og á 17. júní.

Vætutíð setti strik í reikninginn
Helstu verkefni sumarsins voru sláttur,
beðahreinsun, gróðursetning, ruslatínsla
og almenn umhirða bæjarins. 8. og 9. bekkir sjá vanalega um allt nema sláttinn þar
sem 10. bekkur hefur verið sjálfkrafa sláttuhópur síðustu ár, sem hefur gengið ótrúlega vel. Sumarið var vinda- og vætusamt,
eins og fór sennilega ekki framhjá neinum

og því ekki hægt að ganga í öll störf sem
vinnuskólinn hefur alla jafna sinnt.
Málningarvinna þurfti að sitja hjá þetta
sumarið og slátturinn byrjaði aðeins seinna
en planið var. Erfitt var að halda blómunum
á lífi í beðum og skipt var um helstu staði
eins og hægt var, einnig voru tekin upp þau
blóm sem var vart hugað líf! Þrátt fyrir vætu
voru mörg önnur störf sem vel var hægt að
sinna og því hægt að segja að vinnuskólinn
hafi alltaf nóg fyrir stafni.
10. bekkur hefur vanalega verið sláttuhópur sem slær heimagarða og opin svæði
en breyting var gerð í ár þar sem einkaaðili fór í samstarf með bænum og tók við
slættinum í heimahúsum sem gekk mjög vel.

Codland vinnuskólinn með
breyttu sniði
Vinnuskóli Codlands var því miður ekki
í boði þetta árið vegna framkvæmda.
Því þurftum við að finna upp á einhverju
öðru sniðugu fyrir börnin til að virkja fjölbreytileikann í starfi. Ólöf Helga Pálsdóttir
í Kvikunni tók á móti þeim eina vikuna og
útbjó frábæra dagskrá sem innihélt m.a
starfskynningar, fyrirlestra, ratleik og hópavinnu. Í hópavinnunni stofnuðu krakkarnir
sín fyrirtæki frá grunni og fengu þau allskyns
hugmyndir um fyrirtækjarekstur. Í enda vikunnar kynntu þau svo fyrirtækin sín.

5. júlí hittust krakkar úr Grindavík, Vogum, Sandgerði og Garðinum á svokallaðri
Sumarhátíð vinnuskólana. Þar var farið í
hópefli og krakkarnir sóttu einnig námskeið frá Samtökunum 78 og fleira. Skipt
var í hópa og unnið út frá því. Svo var hátíðinni lokið með glæsilegri grillveislu.
Í lokin ætla ég að benda á aldrei er góð
vísa of oft kveðin. Því vil ég benda á, kæru
bæjarbúar að virkja jákvæðnina í garð
vinnuskólans. Það gekk vel þetta sumar enda hefur það skilað sér að benda
á það! Aðferðafræðin er í sjálfri sér ekki
flókin, þar sem hún snýst um að nýta

hvert tækifæri til að hrósa krökkunum
fyrir vel unnin störf og láta þau finna fyrir
stuðningi og hvatningu frá samfélaginu.
Oft er það þannig að við hrós verður
maður duglegri og það skilar sér. Eins og
flestir þekkja, þá dregur neikvætt viðmót
fólk niður. Það má alltaf gera betur, en í
vinnuskólanum er duglegt fólk sem nálgast verkefni sín af metnaði og vill gera sitt
besta til þess að bærinn okkar líti sem
best út.
Inga Fanney Rúnarsdóttir,
yfirflokksstjóri vinnuskólans
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HUGUR OG HÖND HJÖRTFRÍÐAR

– glæsileg sýning á efri hæð Kvikunnar
Sýninginn Hugur og Hönd Hjörtfríðar var
opnuð í Kvikunni 6. september eftir mikinn
undirbúning. Víða var leitað fanga til að hafa
upp á glæsilegum sérsaumuðum flíkum
Hjörtfríðar sem settu svip sinn á Grindavík
um árabil. Þegar halda átti dansleik, árshátíðir, brúðkaup eða veislur flykktust grindvískar konur til Hjörtfríðar sem hafði lítið
fyrir því að hanna og sauma á þær fatnað
fyrir tilefnið. Þegar best lét áttu sennilega
flestar konur í Grindavík flík eftir Hjörtfríði.
Einnig var Hjörtfríður einn vinsælasti
kjólahönnuður Suðurnesja þegar kom að
sérsaumuðum kjólum þáttakenda í fegurðarsamkeppnum og þóttu kjólar hennar
bera af fyrir fallega og klassíska hönnun,
sem og gæði og glæsileika. Hjörtfríður er
afar auðmjúk kona og var ekki mikið fyrir að
stæra sig af sínum afrekum og því fannst
okkur tilvalið að gera það fyrir hana. Sýningin hefur svo sannarlega slegið í gegn og
voru um 100 manns á opnunni.
Það er stöðugur straumur gesta í Kvikuna þessa dagana til að skoða sýninguna,
og eru í þeim hópi jafnt Grindvíkingar og utanbæjarfólk sem þekkir til verka Hjörtfríðar. Einnig hafa hópar komið sérferðir í Kvikuna til þess að berja þessi listaverk augum.

Um Hjörtfríði:
Hjörtfríður Jónsdóttir er fædd þann 11.
ágúst 1961 á Landspítalanum í Reykjavík.
Foreldrar hennar eru Erna Ósk Guðmundsdóttir frá Þórshöfn á Langanesi, fædd 22.
apríl 1933 og Jón Ólafsson frá Borganesi,
fæddur 1. desember 1926, dáinn 28. apríl 2006. Hjörtfríður á fimm systkini og er
hún þriðja í þeirri röð. Elsta systir hennar
heitir Andrea Dögg, f. 27. júní 1956, annar
í röðinni er Guðmundur Þór, f. 16. febrúar
1958, fjórða er Brynja f. 7. janúar 1963 og
sá yngsti heitir Ólafur Örn, f. 12. september
1970.
Árið 1983 kynntist Hjörtfríður honum
Magnúsi Andra Hjaltasyni. Magnús fæddist
þann 23. júlí 1958 og lést þann 23. október
2017. Þau kynntust á Þórskaffi í Reykjavík
sem var vinsæll skemmtistaður á þessum
tíma. Þau hófu svo búskap 1. apríl 1984 í
Reykjavík en fluttu síðan til Grindavíkur
árið 1990 og bjuggu þar til dagsins í dag.
Þau giftu sig í Grindavíkurkirkju þann 1.
desember árið 1990. Saman eiga þau þrjú
börn, Ernu Rún (f. 26. september, 1985),
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Berglindi Önnu (f. 6. ágúst, 1989) og Hjalta
(f. 16. janúar, 1992). Hjörtfríður á síðan þrjú
barnabörn, nöfnu sína Hjörtfríði (f. 29. júní,
2007) og Árna Jakob (f. 31. janúar, 2012),
börn Ernu Rúnar, og á dögunum bættist
svo þriðja barnarbarnið í hópinn þegar
Berglind Anna eignaðist dreng.
Haustið 1979 hóf Hjörtfríður nám í fataiðn (fatahönnun og tískuteikningu) við
Iðnskóla Reykjavíkur. Þaðan útskrifaðist
hún árið 1982 og fékk meistararéttindi
árið 1985. Að því loknu hóf hún störf á
saumastofunni Hlín hf. sem aðstoðarverkstjóri til haustsins 1984, en þá fór hún yfir til
Hildu hf., sem var ullarútflutningsfyrirtæki
og systurfyrirtæki Hlínar. Hjá Hildu hafði
hún umsjón með hönnunardeildinni og
vann þar við hönnun og sniðagerð. Fylgdu
því starfi töluverð ferðalög bæði hér innanlands og erlendis.
Eftir árin hjá Hildu starfaði Hjörtfríður
sem heimavinnandi húsmóðir ásamt því að
taka að sér saumaskap fyrir fólk og halda

saumanámskeið, sem voru vinsæl í þá daga.
Þegar kom að saumaskap og handavinnu
virtist vera fátt sem vafðist fyrir henni.
Sem dæmi um verkefni sem hún var fengin
má m.a. nefna að sérsauma jakkaföt og
kjóla fyrir fegurðarsamkeppnir, brúðkaup
og önnur tilefni. Árið 1994 byrjaði hún að
kenna handavinnu í forföllum við Grunnskólann í Grindavík og sama ár stofnaði
hún saumastofu sem hét Saumagallerý og
var staðsett í Bræðaraborg við Víkurbraut
í Grindavík. Saumastofan var starfsrækt
til haustsins 1997 en þá lagði Hjörtfríður
hana niður og snéri sér alfarið að kennslu í
grunnskólanum. Árið 2002 útskrifaðist hún
úr Kennaraháskóla Íslands og vann sem
umsjónarkennari við Grunnskóla Grindavíkur allt þar til hún þurfti að hætta störfum
sökum veikinda.

SÖGULEGAR MINJAR
LAGFÆRÐIR Í LÝÐHEILSUGÖNGU
Miðvikudaginn 19. september var farin lýðheilsuganga undir leiðsögn Ómars
Smára Ármannssonar að Efri Hópsvörðu.
Gengið var frá Kvikunni og voru þátttakendur hvattir til þess að hafa með sér góða
hanska enda var eitt markmið göngunnar
að varðveita sögulegar minjar.
Stefnt var á að laga vörðuna og um leið
fræðast um kennileiti og sögu svæðisins og
njóta umhverfisins um leið. Eftir göngu var
svo boðið upp á kaffi og kleinur í Kvikunni.
Harðduglegustu Grindvíkarnir mættu í
gönguna, tóku til hendinni og voru búnir með verkið á innan við klukkustund. Í
bakaleiðinni var m.a. mikilvægi varðveislu
menningarverðmæta fyrir sögu Grindavíkur og Grindvíkinga rifjað upp og lýst
þýðingu sundvarðanna fyrir sjósókn

og sjófarenda fyrri tíma, auk þess sem
skoðuð var forn hlaðin refagildra ofan við
Strandarhól og virkni hennar lýst.

Ómar Smári vill koma á framfæri þökkum til þeirra sem mættu fyrir frábært
handverk.
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ÞÓRKATLA - Í Íslenskum þjóðsögum og ævintýrum Jóns
Árnasonar er að finna söguna af Þórkötlu og Járngerði, sem
bjuggu hér í Grindavík, á Þórkötlu- og Járngerðarstöðum. Hafa
þær stöllur verið mörgum innblástur í gegnum tíðina, þar á
meðal listamanninum Tryggva Hansen sem gerði þessa teikningu árið 1994.

Teikningin er frumskissa að styttu sem Tryggvi sá fyrir sér
að myndi standa við innganginn að Sólarvéinu og gnæfa þar
eina 16-20 metra upp í loft. Ekkert varð þó af þeim plönunum
en teikningin fannst við tiltekt hér á bæjarskrifstofunum fyrir
nokkru. Er kannski kominn tími til að dusta rykið af þessari hugmynd og reisa styttuna?

