
Haustið hefur verið milt á Snæ
fells nesi en kanski finnst okkur 
það bara vegna þess hve fáa 
góða daga sumarið bauð upp á. 

Aðfaranótt þriðjudags byrjaði að 
snjóa í byggð þó að hvítt sé búið 
að vera í fjöllum um nokkurt 
skeið. Á flestum heimilum vakti 

þetta mikla gleði hjá börnunum 
og mjög margir fullorðnir eru 
einnig ánægðir því að með 
snjónum verður bjart ara úti.

Fyrsti vetrardagur er á laugar
daginn svo að segja má að þetta 
sé allt samkvæmt dagatalinu.
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Sunnudaginn 19. október 
var Rauði krossinn á Íslandi 
með lands æfingu í því að opna 
fjöldahjálparstöðvar. Opnaðar 
voru 48 stöðvar á landinu þar 
sem gestum var boðið að koma 
og kynna sér starfsemi fjölda
hjálparstöðvanna og þiggja 
kjötsúpu í leiðinni. Klúbbur 
matreiðslumeistara á Íslandi 
sá um að elda súpuna og sá 
Sigfús Almarsson um að elda 
súpuna fyrir þá sem komu í 
fjölda hjálparstöðina í Ólafsvík. 
Eins og við var að búast þá 
smakkaðist súpan mjög vel. Allt 
hrá efni í kjötsúpuna var gefið af 
fram leiðendum. 

Á starfssvæði Snæ fells
bæjar deildarinnar eru þrjár 
fjöldahjálparstöðvar: í  Grunn
skóla Snæ fells bæjar í Ólafs vík, 

á Hellissandi og á Lýsu hóli. 
Ákveðið var að  opna fjölda
hjálparstöðina í Ólafsvík og 
komu alls 58 manns og eru 
þeim færðar bestu þakkir fyrir 

komuna. Þetta var góð æfing 
í að skrá fólk inn í fjölda
hjálparstöðina og  allt gekk 
snurðulaust fyrir sig. Upp
lýsingunum var síðan eytt 

strax eftir æfinguna. Snæ fells
bæjardeildin vill þakka þeim 
sem komu í fjöldahjálparstöðina 
í Ólafsvík á sunnudaginn.

þa

Rauði krossinn með æfingu



Október er mánuður Bleiku 
slaufunnar, árveknis og fjár
öflunarátaks Krabba meins
félags Íslands gegn krabba mein
um hjá konum.

Starfsfólkið í Brauðgerð 
Ólafs víkur ákvað að taka 
virkann þátt í átakinu með því 
að baka bleikt brauð og halda 
upp boð á því á Bleika deginum 
sem var fimmtudaginn 16. októ
ber, afraksturinn verður svo 
afhentur Krabbameinsfélagi 
Snæ fells ness.

Fjölmargir aðilar og hópar 
buðu í brauðið en að endingu 
fór það svo að Vélsmiðja Árna 

Jóns átti hæsta boðið, 12.500 kr. 
Upphæðin rennur eins og 

áður segir til Krabbameinsfélags 
Snæfellsness en að auki munu 
sumir þeirra sem buðu í brauðið 
ætla að láta sína upphæð renna 
til félagsins.

Starfs fólk Brauðgerðar Ólafs
víkur er mjög ánægt með þátt
tökuna í uppboðinu og þakkar 
þeim sem tóku þátt.

Á myndinni er Ásta Guðrún 
Páls dóttir starfsmaður Brauð
gerðar innar með brauðið 
bleika.
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Snæfellsnesi hlotnaðist 
ný lega sá heiður að vera eitt 
þeirra þrettán svæða sem 
tilnefnd eru til náttúru og 
umhverfisverðlauna Norður
landaráðs árið 2014. Í ár eru 
verðlaunin tileinkuð norrænu 
sveitarfélagi/bæjarfélagi/sam
félagi sem hefur lagt sig fram 
um að draga úr neikvæðum 
umhverfisáhrifum í víðum eða 
þröngum skilningi. Eins og 
íbúar vita hafa sveitarfélögin 
fimm á Snæfellsnesi verið 
framarlega hvað umhverfismál 
svæða varðar og þar spilar 
umhverfisvottun þriðja aðila 
á starfsemi sveitarfélaganna 
mikilvægt hlutverk.

Dómnefnd, sem skipuð er 
þrettán fulltrúum frá Norður
löndunum, hefur þegar tekið 
ákvörðun. Ákvörðuninni er 
þó haldið leynilegri fram að 

verðlaunaafhendingunni sem 
fer fram í Stokkhólmi þann 
29. október næstkomandi. 
Þar verða einnig afhent kvik
mynda, tónlistar, bókmennta 
og barna bóka verðlaun Norður
landa ráðs fyrir árið í ár.

Norðurlandaráð býður 
einum fulltrúa frá hverjum 
þeirra sem tilnefndir eru til þess 
að vera viðstaddur verð launa af
hendinguna í Stokkhólmi, og 
greiðir allan ferðakostnað sem 
af því hlýst. Að sjálfsögðu hefur 
Snæ fells nes þegið það boð. 

Við krossum fingur og vonum 
að umhverfisverðlaun Norður
landa ráðs komi heim á Snæ
fells nes, enda getur slík viður
kenning haft mikla þýðingu 
fyrir svæðið. 

Theódóra Matthíasdóttir, 
umhverfisfulltrúi Snæfellsness

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

      Sandholt 22a, Ólafsvík

      355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími: 436 1617

Bleikt brauð 
á uppboði

Mun Snæfellsnes 
vinna?

Á Facebooksíðu þjóðgarðsins 
Snæfellsjökuls kemur fram 
að aldrei hafa fleiri heimsótt 
gestastofu þjóðgarðsins á 
Hellnum en í sumar, alls 14.808 
gestir. Sumaropnun miðast við 
20. maí  10. september.

Landverðir handtelja gesti 
og má fullyrða að það er frekar 
vantalið en hitt.

Flestir gestir komu í júlí 
eða 4.650, litlu færri komu í 
ágúst eða 4.586, í júní voru 
gestirnir 3.414, í maí 1.306 og 
fæstir gestir komu í september 
eða 852, rétt er að benda á að 
talningin nær aðeins yfir 10 
daga í september og 10 daga 
í maí.

Hér fyrir neðan má sjá 
samanburð áranna 2012  2014.

Ár      Gestafjöldi
2014  14.808
2013  12.331
2012  9.988 

Gestastofan á Hellnum verð
ur opin frá kl. 1216 á virkum 
dögum í október, nóvember 
og alveg fram til 15. desember. 
Hún verður hinsvegar lokuð frá 
16. desember og til 15. janúar 
2015. Frá 16. janúar verður 
gestastofan opin alla virka 
daga, frá kl. 1216 fram í maí 
en þá tekur við sumaropnun.

Gestum gesta
stofu fjölgar

Lokað
�mmtudaginn 23. október.

Ef þörf er á aðstoð vegna trygginga 
er hægt að hringja í síma 440 2390



Talsvert hefur verið um 
úrsagnir úr Þjóðkirkjunni á 
undanförnum árum sem gerir 
það m.a. að verkum að erfiðara 
er að reka kirkjur landsins, 
greiða starfsmönnum laun og 
sinna viðhaldi. 

Þó eru alltaf einhverjir sem 
vilja komast inn og þessi hrafn 

virðist vera einn af þeim, Marinó 
Mortensen var á göngu í síðustu 
viku og tók þá eftir  því að 
hrafninn sat við gluggann og 
bankaði í glerið, enginn svaraði 
eða hleypti honum inn og flaug 
hann því á brott eftir nokkrar 
tilraunir.
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Krummi vill inn

ATVINNA
Starfsfólk óskast í rækjuvinnslu 

Fisk Seafood í Grundar�rði.

Um er að ræða 
1 starfsmann í vinnslu 
og 1 starfsmann í þrif.

Upplýsingar hjá Árna í síma 825 4480 
og hjá Jóhanni í síma 825 4481

Ræstingastarf

Grundar�arðarbær óskar eftir að ráða sem fyrst 
starfsmann til að sinna ræstingu á einni af 
húseignum bæjarins. Um er að ræða 2 klst. á viku. 
Vinnutími er sveigjanlegur.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og Starfs-
mannafélags Dala- og Snæfellsness (SDS).

Nánari upplýsingar eru veittar 
á bæjarskrifstofu í síma 430 8500 eða 
á netfangi grundar�ordur@grundar�ordur.is 

Umsóknarfrestur er til 30. október nk.



Laugardaginn 18. október 
var haldin samæfing í frjálsum 
íþróttum, æfingin er liður í 
samstarfinu á vegum SamVest, en 
að því standa 7 héraðssambönd 
allt frá Kjalarnesi, á Vesturlandi 
og yfir á sunnanverða Vestfirði 
og Strandir, æfingin var haldin 
í nýju frjálsíþróttahöll FH í 
Kaplakrika í Hafnarfirði. 

Það var 11 krakka hópur frá 
SamVest  þar af 2 frá HSH  sem 
naut leiðsagnar þjálfaranna 
Eggerts Bogasonar, Einars Þórs 
Einarsson og Boga Eggertssonar 
frá FH  og Kristínar H. 
Haraldsdóttur frá UMFG/HSH. 

Krakkarnir fengu að prófa 
sleggjukast og kringlukast  
farið var yfir spretthlaup, lang
stökk  og þau fengu að prófa 
stangar stökk  og einhverjir 
völdu grindahlaup og spjótkast. 

Þetta var í fyrsta sinn sem 
samstarfið fær inni í Kaplakrika, 
en þar er búið að koma upp 
glæsilegri innanhússaðstöðu til 
frjálsíþróttaæfinga. 

SamVest stendur fyrir 3 
samæfingum í Reykjavík yfir 
veturinn og á sumrin hafa 
verið haldnar samæfingar 
á starfssvæðinu, eitt stórt 
SamVestmót og sl. sumar 
var fenginn gestaþjálfara af 
höfuðborgarsvæðinu til að 
heimsækja héraðssamböndin. 
Fyrirhugaðar eru æfingabúðir 
á starfssvæðinu í nóvember nk. 

SamVest heldur hópinn á 
Facebook  Iðkendur og for
eldrar þeirra geta sótt um að 
komast í lokaðan hóp, þar sem 
tilkynningar og fréttir af starfinu 
er að finna. 
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SamVest æfir frjálsar

Íbúð til leigu

Grundar�arðarbær hefur til leigu 3ja herbergja 
íbúð í parhúsi. Íbúðin er 90 ferm. og er laus frá 
1. desember nk.

Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu 
í síma 430 8500 eða með því að senda tölvupóst 
á netfangið grundar�ordur@grundar�ordur.is 

Umsóknarfrestur er til 2. nóvember 2014.

Alfredo sem nú heitir Sir 
Alfredo, ekki veit ég hvenær eða 
hvers vegna hann var aðlaður 
(Samþykkti Stína þetta?) 
náði óvænt fyrsta sætinu af 
Grobbelear um síðustu helgi. 
Þá er Sigurdísin farin að sýna 
getu sína og er komin í annað 
sætið (ekki veit ég hvaða dís 
Sverrir er með núna). Þau 
hjú í GömluGroup skutust 
upp um heil 10 sæti enda eini 
hópurinn sem náði 12 stigum 
og er það merkilegt þar sem 
það var Jón Emil sem tippaði. 
Brettagaurarnir byrja betur en 
síðast en duttu þó niður um 3 
sæti núna. Tópas tippaði beint 
frá Spáni þar sem hópurinn er 
í æfingabúðum og það skilaði 
árangri því hópurinn færðist 
upp um 2 sæti.  En Anfield sem 
einnig er í æfingabúðum á Spáni 
datt niður um 1 sæti (kannski 
var driverinn ekki með í för).  
Þeir félagar í S.G. Hópnum 

eru eins og undanfarna 9 
vetur alltaf við miðjuna en 
mismunandi neðarlega við 
hana. Bryggjupollar áttu slæma 
helgi og má ekki minnast á 
þetta við þann hluta hópsins 
sem vinnur í hafnarskúrnum. 
Sæból 30 stökk upp um 3 sæti 
eins og Up the iron sem fór 
nú ekki upp um nema 2 sæti. 
Barbabrellur sýndu nú ekki 
neinar brellur núna og duttu 
niður um 1 sæti  (Gunni ekki 
í stuði eins og í fyrra er hann 
sagðist leggja allt undir eina 
helgina og við skulum ekki 
minnast á árangurinn þá).  
Rauðu djöflarnir byrja ekki 
eins vel og síðast því þeir verma 
botnsætið  aðra helgina í röð.  
Nú Dimmalimm og G42 sigla 
lygnan sjó  einhvers staðar á 
töflunni ásamt Anton Ö.

Gummi Gísla

Ætlar Sörinn að 
taka það?



Börnin á leikskólanum Kríla
koti glöddust mikið þegar þau 
komu í leikskólann á þriðju
dags morgun, ástæðan var sú 
að um nóttina hafði snjóað 
svo að ljóst var að útivistin yrði 
skemmti legri en venjulega.

Þegar  ven jubundnum 
morgun at höfnum var lokið á 
leik skóla num var kominn tími 
til að fara út og njóta snjó
teppisins sem lagst hafði yfir, þó 
að brekkurnar séu ekki langar 
í leik skólagarðinum þá dugðu 
þær til að börnin gátu rennt 
sér og velt upp úr snjónum. 
Oft eru það einföldu hlutirnir 
sem gleðja mest.
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Krakkarnir í æskulýðsfélaginu 
í Snæfellsbæ ætla á landsmót 
Æsku lýðs sambands Þjóð
kirkjunnar á Hvammstanga 
dag ana 24. til 26. október næst 
kom andi. Af því tilefni stóðu 
þau fyrir biblíumaraþoni til að 
safna fyrir ferðinni. Maraþonið 
fór fram í Ólafsvíkurkirkju og 
hófu þau lesturinn klukkan 20 
föstu dags kvöldið 17. október 
og lásu til klukkan 10 morgunin 
eftir eða í 14 tíma. Áður höfðu 
þau gengið í hús og safnað 
áheitum. 

Gekk söfnunin vel og náðu 
þau að safna nánast fyrir allri 
ferðinni og fannst þeim gaman 
hvað bæjarbúar tóku vel á móiti 
þeim. Maraþonið fór þannig 
fram að  í hverjum hóp voru þrjú 

börn, skiptust hóparnir á og 
lásu í hálftíma í einu. Krakkarnir 
sem ekki voru að lesa notuðu 
tímann til að hvíla sig, kíkja á 
bíómynd eða spjalla saman. 
Með börnunum voru þau 
séra Óskar Ingi sóknarprestur 
og Karen Lind sem sér um 
æskulýðsstarfið. Foreldrar stóðu 
einnig vaktina með þeim. Að 
biblíulestrarmaraþoninu loknu 
var búið að lesa stóran hluta Nýja 
testamentsins, öll guðspjöllin, 
postulasöguna og þó nokkur 
bréf. Það voru því dálítið 
þreyttir en ánægðir krakkar sem 
fóru heim til sín um tíu leytið 
á laugardagsmorguninn eftir 
skemmtilegt og velheppnað 
maraþon. 
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Snjórinn gleður leikskólabörnin

Biblíumaraþon
	  

	  

	  

Vegna lagfæringa á  
sundlauginni verður hún lokuð  
frá því kl. 19:00 miðvikudaginn  

22. október en opnar aftur  
mánudaginn 27. október og  

verður þá opin allan þann  
daginn fyrir almenning. 

 
Kveðja starfsfólk 



Þegar þessi pistill ber fyrir augu 
flestra eru nemendur Grunnskóla 
Snæfellsbæjar komnir í vetrarfrí 
sem stendur fram á þriðjudag 
þegar þau mæta aftur í skólann 
endurnærð og kát.  Vetrarfrí 
markar það að um fjórðungur er 
liðinn af skólaárinu.  Þetta skólaár 
hefur farið vel af stað líkt og þau 
síðustu, enda frábær börn sem 
við fáum að vinna með á hverjum 
degi.

Starfsfólk skólans hefur vetrarfrí 
sitt á föstudag, fimmtudagurinn er 
starfsdagur og þann dag verður 
hópurinn í Grundarfirði.  Slíkir 
starfsdagar skipta gríðarlega 
miklu fyrir starf okkar í skólanum, 

þessa daga stillum við fókus okkar 
af og reynum að finna leiðir til 
að ná enn lengra í starfinu, gera 
góðan skóla enn betri.

Undanfarin misseri hefur mest 
þessarar vinnu farið í að aðlaga 
starf okkar að hugmyndum nýrrar 
Aðalnámskrár og svo verður áfram 
í vetur.  Fyrstu verkefnin voru að 
uppfæra almennan hluta nám
skrár innar, hvort sem var um 
að ræða við miðunar stunda skrár, 
reglur og ferla, grunnþætti eða 
það annað sem í þeim hluta birtist.

Meginviðfangsefni síðasta 
skóla árs og þess sem nú er í gangi 
verður greinahluti námskrárinnar, 
þar sem innihald námsins verður 
skipulagt í takti við áherslur 
um lykilhæfni og hæfniviðmið.  
Það verður ein mitt viðfangsefni 
kennara á starfs deginum, að bæta 
við þekkingu um hæfniviðmið, 
náms matið.  Við ætlum okkur 
að gefa út fyrstu drög nýrrar 
skólanámskrár í jan úar næst
komandi og munum í framhaldi 
af því bjóða til funda um innihald 
hennar.

Það er mitt mat að sú námskrá 

sem nú er verið að innleiða sé sú 
besta frá því ég hóf störf í grunn
skólanum fyrir 20 árum síðan.  
Grunn gildi hennar liggja í þeim 
hugsjónum að börnum eigi að líða 
vel í skólanum, þau njóti styrkleika 
sinna og fá fjölbreytt nám við sitt 
hæfi.  Þessum grunngildum er ég 
alger lega sammála.

En það er ekki þar með sagt að 
ein falt sé að framfylgja þessum 
hug sjón um. 

Algert skilyrði fyrir því er að 
sam starf heimilis og skóla sé 
árangursríkt.  Ekki að meðaltali 
eitt eða neitt, heldur samstarf við 
hvert heimili og hvert barn hvers 
heimilis.  Árið 2011, í tengslum 
við útgáfu námskrárinnar var 
gefin út „Reglugerð um ábyrgð 
og skyldur aðila skólasamfélagsins 
í grunnskólum“.  Þar fáum við öll 
sem að námi barna koma býsna 
góðan ramma um okkar hlutverk, 
ramma sem vert er öllum að skoða 
sem vilja láta nám barna varða.

Kjarni samstarfs er alltaf sá sami.  
Hreinskiptin og uppbyggileg 
samskipti, með það að leiðarljósi 
að setja sameiginleg markmið sem 
unnið er eftir.  Þannig samskiptum 
kallar ný námskrá eftir og þau 
erum við í skólanum að tileinka 
okkur. Samskipti sem byggir brú 
milli heimilis og skóla, þá brú 
þarf að byggja og síðan viðhalda 
í sameiningu.

Margs konar rannsóknir eru til 
um árangur skólastarfs og ólíkar 
niðurstöður jafnframt.  Það eru 
þó algerlega einróma niðurstöður 
sem kynntar eru þegar kemur að 
tengingu árangurs skólastarfs 
við samskipti heimilis og skóla.  
Besta námið fer fram þegar slíkt 
samstarf gengur vel.  Það á ekki 
að koma neinum á óvart, börn 
eyða um 18% dagvinnutíma síns á 
ári innan veggja skólans, hin 82% 
þess tíma eru utan okkar ábyrgðar.  
Auk þess eru býsna ólíkir þættir 
sem liggja á bakvið námsárangur 
en það sem fer fram í skólanum.  
Meðfæddir eiginleikar ráða þar 
miklu, umgjörð um nám utan 
skóla og ótal umhverfisþættir 

aðrir hafa áhrif.  Nýlegar kannanir 
hafa gengið svo langt að telja starf 
innan veggja skólans ráða á bilinu 
25  40% um árangur í námi, þeir 
þættir sem ég tel hér upp að 
framan gildi þá meirihluta á móti.

Hvað sem er til í öllum rann
sóknum og könnunum þá er það 
klárlega þannig að árangursríkt 
samstarf í grunnskólanum er sú 
sýn sem ég vill að verði markmið 
allra í Snæfellsbæ.  Samstarf um 
það að nám hvers einstaklings 
verði í mestu mögulegu gæðum.

Þeirri sýn ætlum við að verða 
enn betri í og nýta nám skrár
breytingar nar í þess þágu að við 
náum betri árangri í námi hvers 
og eins.  Ekki að meðaltali.

Okkur langar mikið til að við 
náum öll samhljóm um þessa 
sýn.  Við ætlum að ræða þessa 
sýn í komandi foreldraviðtölum í 
nóvember og þá einmitt fara yfir 
það hvernig við höldum að best 
sé að ná enn betri árangri en áður 
og um leið setja okkur markmið, í 
sameiningu við forráðamenn, um 
hvernig þeim árangri verður náð.

Grunnskóli Snæfellsbæjar er 
stærsti vinnustaður Snæfellsness.  
Í dag mæta þar daglega um 320 
einstaklingar til starfa, fullorðnir 
og börn.  Auga leið gefur að margt 
gerist á vinnudegi svo margra sem 
vert er að ræða og bregðast við.  
Umgjörðin um starf þessa hóps 
er mjög góð og okkur líður vel 
í starfinu.  

En við vitum að við getum gert 
enn betur og það ætlum við að 
gera.  Sú brú sem ég hef nefnt áður 
í þessum pistli er samábyrgð Snæ
fells bæinga og því fleiri sem taka 
þátt í brúargerðinni, því líklegra er 
að afraksturinn verði okkur öllum 
til sóma.

Það er og verður alltaf 
megin mark mið Grunnskóla 
Snæfellsbæjar, að vera sínu 
samfélagi og þegnum til sóma!

Magnús Þór Jónsson
Skólastjóri Grunnskóla 

Snæfellsbæjar.

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 38.400
Heilsíða í svarthv.  25.600
Hálfsíða í svarthv. 16.400
1/4 í svarthv.    10.700
1/8 í svarthv.   7.800
1/16 í svarthv.     4.800

Verðin eru öll með 25,5% vsk

Smáauglýsingar kosta 750,- 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  69.000
Heilsíða í lit  46.000
Hálfsíða í lit 31.000
1/4 í lit  22.700
1/8 í lit  14.700
1/16 í lit    9.900

Öflugt samstarf skilar bættum árangri



Með stofnun Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga í Grundarfirði varð 
breyting í samfélaginu okkar 
hér á Nesinu sem hefur áhrif á 
okkur öll.  Fyrir utan það að fá  
unglingana okkar „heim“ sem 
þýðir m.a. minni kostnaður 
fyrir heimilin þá erum við fyrst 
og fremst að fá „heim“ meiri 
og sterkari unglingamenningu 
inn í samfélagið okkar. Við í 
áhugahópi um  velferð ungs fólks 
á   Snæfellsnesi viljum bregðast við 
á ábyrgan hátt.  Okkar markmið er 
að vakta, fræða og halda utan um 
líf og störf  ungmenna á aldrinum 
13 23 ára og eru búsett á 
Snæfellsnesi.   Þetta er einskonar 
almannaheil lahópur þar 
sem saman vinna fulltrúar 
félagsþjónustu, lögregla, 
kirkjan og heilsugæslan 
auk forvarnafulltrúa, starfs-
mönnum félagsmiðstöðva, full-
trúum bæjaryfirvalda, ásamt 
fulltrúum frá skólakerfinu.

Við höfum nú þegar haldið 
nokkra fundi og finnum mjög 
sterkt fyrir því að það sé gott að 
tala saman og bera saman bækur 
okkar.  Við ræðum það sem 
brennur á okkur varðandi það 
sem er að gerast í heimi barna og 
unglinga á Snæfellsnesi og tengist 
okkar vinnu.  Við skiptumst á 
upplýsingum um það sem betur 
mætti fara og langar að koma á enn 
meiri samvinnu okkar á milli og 

framkvæma sameiginlega fræðslu 
og fyrirlestra fyrir foreldra, börn 
og unglinga þannig að allir græða. 
Við höfum m.a. rætt mögulegan 
samstarfsvettvang fyrir hópinn á 
eftirfarandi sviðum;
•	Sameiginlegir fyrirlestrar 
•	Starfskynningar og meiri 

tenging við fyrirtæki á svæðinu 
– sérstaklega þau sem ráða 
ungt fólk í vinnu.

•	Kortleggja Snæfellsnesið – 
hvað eru unglingarnir okkar 
að gera og hvað geta þau gert 
meira? 

•	Sameiginleg forvarnarstefna 
fyrir allt Nesið, jafnvel 
sameiginlegt fræðslusetur þar 
sem unglingar og foreldar geta 
leitað til fagaðila. 

•	Mannauður á Snæfellsnesi, 
hver er hann? Hvernig getum 
við virkjað hann hann betur í 
þágu unglinga og ungs fólks.

•	Auka þarf hreyfanleika ungs 
fólks á um Nesið þannig að þau 
geti umgengist hvort annað 
eftir skólatíma og um helgar.  

•	Opna FSN enn frekar fyrir ungt 
fólk. FSN er í miðjunni.

•	Bæjarhátíðir –eru einhverjar 
sérstakar reglur? Gætum við 
gert okkur sýnileg þar t.d. í 
samvinnu við lögreglu.

•	Ungmennaráðin – eru þau 
virk? Getum við hjálpað til að 
þau vinni meira saman? 
Til þess að framkvæma þetta 

allt þarf aðkomu bæjaryfirvalda 

í öllum sveitafélögunum á 
Snæfellsnesi og okkur langar 
að huga vel að þeirri aðkomu 
sem væri jafnvel í formi styrkja, 
hagnýtra upplýsinga og góðu 
aðgengi að þeim sem stjórna 
hverju sinni.  

Til þess að þetta gangi upp þurfa 
allir að vinna saman og raddir 
unglinga/ungs fólks og foreldra/
aðstandenda þeirra þurfa að fá að 
heyrast.  Hugmynd er um að stofna 
opinn fésbókarhóp þar sem allir 
gætu séð hvað er að gerast hverju 
sinni og fylgjast þannig betur með 
því sem unglingar og ungt fólk er 
að gera áamt því að koma með 
ábendingar um það sem betur 
mætti fara eða gera.   

Við í velferðahópnum teljum 
það vera eitt af lykilatriðunum 
að samvinna allra sem koma að 
því að vinna með unglinga sé 
best til þess fallin að ná árangri.   
Okkur sem vinnum með ungu 
fólki og komum að þeim með 
einhverjum hætti langar að 
virkja samfélagið allt með okkur 
til þess að unga fólkið okkar 
komi út úr þessum áfanga lífs 
síns ábyrgt, heilbrigt og glaðir 
einstaklingar.  Breyttar aðstæður 
í samfélaginu okkar sem heitir 
Snæfellsnes með grunnskólana 
okkar,  f jölbrautarskólann, 
félagsmiðstöðvar, íþróttafélög, 
skátana, björgunarsveitir og svo 
mætti lengi telja, þetta kallar á 
breyttar áherslur gagnvart unga 
fólkinu okkar og ekki má gleyma 
unga fólkinu sem telst vera 
brottfallsnemendur hvert fara 
þau? Hvað getum við gert fyrir 

þau þannig að þau verði virkir 
samfélagsþegnar sem við getum 
verið stolt af.

Samábyrgð okkar í samfélaginu 
er mikil og ef hlutirnir eru ekki í 
lagi þá eigum við að hafa verkfærin 
klár til að laga það sem laga þarf.  
Velferðarhópur í samvinnu við 
bæjaryfirvöld, foreldrana, unga 
fólkið og alla hina sem vilja láta 
sig málið varða verða því öll að 
vera á tánum um að láta vita!!! 
Látum fagaðila vita ef við sjáum 
eitthvað sem við viljum ekki að 
viðgangist í samfélagi okkar. Við 
höfum fagfólkið til að taka þau mál 
lengra – við eigum ekki að þagga 
niður hluti sem hægt er að kom í 
veg fyrir.  Vinnum saman t.d. gegn 
ofbeldi, útbreiðslu eiturlyfja og 
almennri vanlíðan unga fólksins 
okkar ásamt því að efla það sem 
vel er gert.  Velferðahópurinn er 
ein leið og okkar von er sú að 
við fáum brautargengi til þess að 
vinna á þennan hátt í samfélaginu 
okkar.  Vinnum saman að því að 
gera gott samfélag unga fólksins 
okkar enn betra.

Allar ábendingar eru vel þegnar 
og langar okkur að benda ykkur 
á að snúa ykkur til einhverrar 
þeirra þjónustustofnanna sem 
nefndar eru  hér að ofan með 
ábendingar um það sem betur 
mætti fara í samfélagi okkar eða 
með hugmyndir um eitthvað 
skemmtilegt, fræðandi og 
uppbyggilegt  okkur til handa.

 Áhugahópur um velferð ungs fólks 
á Snæfellsnesi

Frá áhugahóp um velferð unglinga á Snæfellsnesi



sjá um lifandi tónlist fyrir gesti 
að loknu borðhaldi.

Heimalöguð síldarsalöt - Tvíreykt ærfille
Kengúruspjót - Hangikjöt - Grafin ýsa
Kalkúnabringur - Grísapurusteik - Desert borð.

Verð aðeins 8.500 kr. á mann.

Ef þú vilt bæta við gistingu þá kostar gisting með morgunverðar-
hlaðborði og jólahlaðborði 14.900 kr. á mann í tveggja manna 
herbergi. Verð fyrir einn í herbergi er 19.900 kr. á mann.

28. og 29. nóvember, 5. og 6. desember.

Sigursteinn Þór 
og Siggi Gísla

Klettsbúð 9 - 360 Hellissandur - S: 430 8600
hotelhellissandur@hotelhellissandur.is

www.hotelhellissandur.is

·  Afsláttur af tryggingum

·  Stofn endurgreiðsla

·  Vegaaðstoð án endurgjalds

·  Afsláttur af barnabílstólum

·  Ókeypis bílaleigubíll í 7 daga vegna kaskótjóns

·  Frí flutningstrygging innanlands

·  Enginn iðgjaldsauki ef þú lendir í tjóni

·  Nágrannavarsla

   ... og margt fleira

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

ÞÚ FÆRÐ 
MEIRA Í STOFNI

Prentsmiðjan Steinprent í Ólafsvík er umboðsaðili Sjóvá fyrir 
Snæfellsbæ og Grundar�örð. Hafðu samband í síma 436 1617. 


