
Úthlutunarhátíð Upp bygg
ingar sjóðs Vesturlands var haldin 
í félagsheimilinu Klifi föstu
daginn 22. mars, en upp bygg
ingar sjóðurinn veitir styrki til 
menningar verkefna og atvinnu og 
ný sköpunar verkefna. Á hátíðinni 
léku þau Valentina Kay, Evgeeny 
Makeev tónlistarkennarar við Tón
listar skóla Snæfellsbæjar ásamt 
Stefaníu Klöru Jóhannsdóttir 
nemanda við skólann fyrir gesti. 

Tæplega 47 milljónum var 
út hlutað að þessu sinni í 82 af 

130 umsóknum sem bárust  og 
fengu fjölmörg verkefni í Snæ
fellsbæ styrkveitingu. Hlaut 
Sjó minja safnið á Hellissandi 
tvo styrki vegna fyrirhugaðra 
sýninga, Átthagastofa þrjá styrki 
vegna Fjölmenningarhátíðar, fyrir 
skráningu safnmuna og áfram
haldandi endurhleðslu fjárréttar í 
Ólafsvík og hefur Guðrún Tryggva
dóttir umsjón með því verk
efni. Menningarsjóðurinn undir 
Jökli fékk styrk vegna tveggja 
verkefna, Hellnakirkju annars 

vegar og hins vegar tón leika
raðar. Slysavarnadeildin Helga 
Bárðar hlaut styrk til að klára 
endurbætur á styttunni Jöklarar 
sem er í Sjómannagarðinum 
á Hellis sandi. Adela Marcela 
Turloiu fékk styrk til að halda 
áfram með Snæfellsnesspilið 
og Guðni Þorberg styrk vegna 
sýningar um AxlarBjörn sem 
fyrir hugað er að verði sett upp 
í Sam komu húsinu á Arnarstapa. 
Einnig hlaut Frystiklefinn á Rifi tvo 
styrki, annan vegna fyrirhugaðrar 
götulistahátíðar á Hellissandi og 
svo fyrir nýja leiksýningu sem 
frumsýna á í sumar. Jóhann Már 
Þórisson hlaut einnig styrk fyrir 
handverk úr heimabyggð. Þrír 
kórar fengu styrk fyrir kórstarfi 
og tónleikahaldi; Karlakórinn 
Heiðbjört Staðarsveit, Kirkjukór 
Ólafsvíkur og Karlakórinn Kári.

Einnig má nefna að fleiri verk
efni sem tengjast Snæfellsbæ 
á einn eða annan hátt fengu 
styrk veitingu og má þar nefna 
Svæðis garðinn Snæfellsnes, kvik
myndahátíðin Northern Wave 
Film Festival sem haldin er í Rifi og 
samlistasýningin Umhverfing sem 

halda á á Snæfellsnesi í sumar. 
Fjöldi styrkja fór einnig í 

Grundarfjörð og sem dæmi má 
nefna að Grundarfjarðarbær 
fékk þrjá styrki sem tengjast 
annarsvegar Bæringssafni og 
hinsvegar útiljósmyndasýningu, 
Signý Gunnarsdóttir fékk tvo 
styrki, annar var vegna IceSilk og 
hinn vegna ljósmyndasýningar á 
Sjómannadag. Fræðslumiðstöð 
íslenska hestsins fékk styrk 
og Rútuferðir ehf fékk styrk í 
verkefni sem kallað er Shark & 
Lava á Snæfellsnesi. Listvinafélag 
Grundarfjarðarkirkju hlaut styrk 
vegna tónleikaraðar í kirkjunni, 
tónleikar stúlknabandsins MÆK 
voru styrktir og Aðalgeir Gestur 
Vignisson fékk styrk í verkefni sem 
ber nafnið Féhirðir.

Af allri þessar upptalningu 
má sjá að mikið er um að vera 
í menningarlífinu á Snæfellsnesi 
og ýmis konar atvinnusköpun 
og sérlega ánægjulegt hversu vel 
er stutt við þessa hluti og munu 
styrkirnir vonandi verða til þess 
að þau verkefni sem fengu þá 
muni blómstra.

þa

870. tbl - 19. árg. 28. mars 2019

47 milljónir til 82 verkefna
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Síðastliðna helgi gerðu 
krakkar í félagsmiðstöðvum 
á landinu sér ferð suður til 
Reykjavíkur á Samfestinginn. 
Samfestingurinn er hátíð á vegum 
Samfés sem er haldin árlega og 
er einskonar uppskeruhátíð 
fyrir félagsmiðstöðvar á landinu. 
Samfestingurinn er gríðarlega 
stór hátíð í Laugardalshöllinni 
en 3.950 unglingar komu þar 
saman í ár og 390 starfsmenn 
úr félagsmiðstöðvum hringinn í 
kringum landið sáu um gæsluna. 

Ballið byrjaði um sexleytið og 
stóð til 23 um kvöldið. Listamenn 
á borð við Flóna, Joey Christ, 
Röggu Hólm og Stuðlabandið 
stigu á svið og var ekki hægt að 
sjá annað en að allir hafi skemmt 
sér stórvel. Að vanda höguðu 
krakkarnir okkar sér vel og engar 
uppákomur, sem má vel monta 
sig af þegar 4000 unglingar koma 
saman. Á föstudagkvöldið voru 
þau 41 sem mættu úr Snæfellsbæ 
og 18 úr Grundarfirði. Eftir ballið 
brunuðu Grundfirðingarnir 
vestur en unglingarnir úr 
Snæfellsbæ gistu í aðstöðu sem 
félagsmiðstöðin Elítan á Álftanesi 

útvegaði þar sem við áttum tvo 
fulltrúa í söngkeppni Samfés sem 
fór fram daginn eftir.

Strax snemma um morguninn 
var ræs, gengið frá og drifið 
hópinn í sund til að skola af 
sér svitann frá kvöldinu áður. 
Davíð Svanur Hafþórsson og 
Hjörtur Sigurðsson mættu svo 
upp í Laugardalshöll þar sem 
farið var í hljóðprufu, förðun og 
greiðslu fyrir viðburðinn sem var 
sýndur í beinni á Rúv. Strákarnir 
fluttu frumsamið lag sem þeir 
tileinkuðu mæðrum sínum vegna 
þess hve þeir elska þær og vildu 
sýna þeim hvað þeir eru þakklátir 
fyrir þær, en lagið heitir Takk fyrir. 
Stemmingin í salnum var gríðarleg 
og strákarnir hæstánægðir með 
frammistöðuna. Þegar öll 30 
atriðin höfðu stigið á svið voru 
úrslitin kynnt og fengu strákarnir 
okkar verðlaun fyrir flottasta 
frumsamda textann. Við erum 
gífurlega stolt af þeim og vitum 
að þessir tveir eiga eftir að ná 
langt en þeir hafa nú þegar náð 
3. sætinu í Rímnaflæði og flottasta 
frumsamda textann á söngkeppni 
Samfés.

sj

Mikið fjör á 
Samfestingnum

Einn af vorboðunum eru 
lömbin og er þeirra alltaf 
beðið með óþreyju þegar maí 
mánuður nálgast enda byrjar 
sauðburður ekki almennt fyrr en 
þá. Það eru þó alltaf einhverjar 
ær sem láta dagatalið og veðrið 
sig engu skipta. Á myndinni 
er Guðmundur Ólafsson með 

fyrsta lamb vorsins sem kom 
óvænt í heiminn í síðustu viku er 
þetta að minsta kosti mánuði fyrr 
á ferðinni miðað við venjulega 
tíma. Guðmundur er með um 
30 kindur á húsi og á hann von 
á því að sauðburður byrji hjá 
honum um 25. apríl og taki um 
það bil 10 daga.

þa

Fyrsta lamb 
vorsins

Stekkjarholt 4, Ólafsvík 
Einbýlishús á einni hæð, 137,5fm með bílskúr sem er 40,5fm alls 178fm. Húsið skiptist 
í forstofu með góðum skápum, eldhús með góðri innréttingu, hol, þrjú herbergi, tvær 
rúmgóðar stofur og baðherbergi sem er �ísalagt í hólf og gólf með sturtu inni. Á 
forstofu eru líka �ísar og á herbergum, stofum, eldhúsi og holi er parket. Í tveimur 
herbergjum eru skápar og úr annari stofunni er gott aðgengi út á rúmgóðan sólpall 
og í stofunni er arinn. Y�r loftinu er rúmgott geymsluloft og undir gól� hússins er 
skriðkjallari þar sem gott er að komast að bæði vatns- og neysluvatnslögum. Við húsið 
er 40,5fm rúmgóður bílskúr sem byggður var 1985 með góðu aðgengi.
Lóðin umhver�s húsið er vel gróin og fullkláruð. Þetta er einbýlishús í góðu standi og 
er á mjög góðum stað í Ólafsvík. 

Verð: 38,5 millj.

Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarsson löggilltur fasteignasali á Valhöll sími 588 4477. 
EinnigPétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is

Valhöll fasteignasala kynnir:



Í Bændablaðinu sem kom út 
fyrr í mánuðinum er sagt frá 
því að á opnum fagráðsfundi í 
sauðfjárrækt sem haldinn var í 
Bændahöllinni föstudaginn 1. 
mars voru ræktendum þeirra 
sæðingastöðvahrúta sem skarað 
hafa fram úr veitt verðlaun. Dreki 
frá Hriflu (13 953) í Þingeyjarsveit 
var útnefndur besti reyndi 
kynbótahrúturinn og Mávur frá 
Mávahlíð (15 990) í Fróðárhreppi 
var valinn besti lambafaðirinn.

 Fyrir Máv tóku þau Herdís 
Leifsdóttir og Emil Freyr Emilsson 
á móti verðlaunum.

Í rökstuðningi faghópsins 
segir m.a.:

Valið á Mávi byggir á niður
stöðum úr lambaskoðunum og 
kjötmati haustið 2018.

Mávur var fenginn til notkunar á 
sæðingastöðvunum haustið 2017 
að aflokinni afkvæmarannsókn 
fyrir úrvals hrúta á Snæfellsnesi 
sem fram fór að Gaul í Staðarsveit. 
Mávur sýndi þar mjög skýra 
yfirburði sem lambafaðir. Mávur 
hefur verið tvo vetur í notkun á 

stöðvunum og bæði árin verið 
meðal þeirra hrúta sem bændur 
hafa sótt mikið í að nota.

Afkvæmi Mávs er ákaflega jafn
vaxin og sameina afar vel góða 
gerð, hóflega fitu og ágætan 
vænleika. Allmörg þeirra hafa erft 
hreinhvíta og kostaríka ull föður 
síns og hann því einnig öflugur 
kynbótahrútur hvað ullargæði 
varðar. Mávur stendur nú í 116 
stigum í kynbótamati fyrir gerð og 
118 stigum fyrir fitu. Í uppgjöri 

fjárræktarfélaganna 2018 fær 
hann 119 í fallþungaeinkunn 
fyrir afkvæmi sín. Mávur er frábær 
lambafaðir gagnvart öllum helstu 

eiginleikum sem horft er til við 
líflambaval og ber með sóma 
nafnbótina „besti lambafaðirinn“ 
framleiðsluárið 2018.

Besti lambafaðir sæðingastöðvanna

Mávur frá Mávahlíð Páll Stefánsson frá Sauðfjársæðingastöð Suðurlands, Árni BrynjarBragason, 
Herdís Leifsdóttir, Emil Freyr Emilsson og Eyþór Einarsson.



Minnispunktar:
Vinsamlegast bókist sem fylgiskjal með fundargerð 
bæjarstjónar 21/2 2019.

   
Það kom Handverkshóp Pakkhússins algjörlega í opna skjöldu þegar 

okkur barst til eyrna utan úr bæ! ákvörðun bæjarstjórnar frá fundi þann 31/1 
s.l. að semja ætti við annan aðila um starfsemi í Pakkhúsinu frá 1/3 2019.

Handverkshópurinn stóð í þeirri meiningu að hann yrði með sömu 
starfsemi í Pakkhúsinu sumarið 2019 eins og undanfarin 10 12 ár. Öll 
þessi ár hefur heiðursmannasamkomulag staðið um þetta samstarf, milli 
hópsins og bæjarins.

Þann 3/10 2018 boðaði starfsmaður SNB Rebekka Unnarsdóttir hópinn 
á fund, þar sem hún tilkynnti okkur að starfsemi Pakkhússins yrði með 
óbreyttu sniði hvað handverkshópinn varðaði sumarið 2019. Rétt er að taka 
það fram að skipulagið á verklagi Pakkhússins hefur verið eins og bærinn 
hefur lagt til ár hvert.

Það vakti athygli okkar hvað menningarnefndin „samkvæmt 180. 
fundargerð 30/1 2019“ afgreiddi erindið fljótt, án þess að afla sér upplýsinga 
um starfsemi Pakkhússins. Hefði nefndin átt að vita um það samstarf sem 
hefur verið við handverkshópinn í Pakkhúsinu til margra ára.

Er handverkshópurinn afar óánægður með þessa ákvörðun bæjarstjórnar. 
Við höfum ekki vitað annað en bærinn væri sáttur við þetta samstarf. Finnst 
okkur við vera illa svikin.

Það er okkar upplifun í gegnum öll þessi ár að það þykir sérstakt að geta 
keypt handverk beint af handverksfólkinu sjálfu, án milliliða. Er það orðið 
mjög sjaldgæft í dag. Fólk leitar sérstaklega uppi svona staði.  Höfum við marg 
oft upplifað ánægju ferðamanna með okkar verk eins og sölutölur sanna. 
Oft vill fólk fá að taka myndir af okkur með vöruna og sendar eru þakkir 
til okkar fyrir fallega unnið handverk. Þetta hefur hvatt okkur til verka og 
munum við sakna þessara samskipta. Finnst okkur þetta hafa verið jákvæð 
og góð auglýsing fyrir Snæfellsbæ.

Ákvörðun um sölu handverks er tekin með löngum fyrirvara því langan 
tíma tekur að vinna alla þessa hluti sem seldir eru á sumrin. Eftir fundinn 

í október s.l.  hófst hópurinn handa við gerð handverks fyrir sumarið 
2019.  Sem dæmi má geta þess að í byrjun sumars í fyrra áttum við ca. 100 
lopapeysur við opnun Pakkhússins, og var bætt við allt sumarið. Þannig að 
þarna liggur mikil vinna að baki.

Vissu þið bæjarfulltrúar þegar þið tókuð þessa ákvörðun, að hópurinn 
greiddi umsýslugjald til SNB af seldu handverki  síðast liðið sumar að 
upphæð 646,033.kr.? og að heildarsala Pakkhússins væri 8,641,681.
kr. þar af er okkar handverk 7,239,348.kr. 

Vissu þið bæjarfulltrúar að handverkshópurinn hefur einn séð um að 
hafa Pakkhúsið opið um helgar og hátíðisdaga ?   að við unnum 570 
tíma um helgar og hátíðisdaga. Og unnu alltaf tvær saman. Miðað 
við grunnlaun um helgar 2,790.kr. á tímann og með launatengdum 
gjöldum gerir það alls 1,908,360.kr.                                             

Til að gæta réttlætis getum við sagt að önnur hafi verið fyrir Handverkshópinn 
og hin fyrir bæinn. Má þá segja að með þessu fyrirkomulagi hefur SNB sparað 
sér laun starfsmanns að upphæð 954,180.kr. Ef við tökum þessa liði saman, 
umsýslugjald og áætluð laun er niðustaðan fyrir SNB. 1,600,213.kr. Af 
samstarfi við hópinn sumarið 2018. 

Að lokum;
Við höfum virt þetta gamla hús og ekki hróflað við neinu, enda fengum 
við skýr fyrirmæli um að við mættum ekki negla nagla, kveikja á kertum 
né breyta neinu þar sem húsið er friðlýst frá 31/8 1970.
Við þökkum fyrir gott samstarf á liðnum árum og það traust sem 
hópnum hefur verið sýnt til að vera í Pakkhúsinu. Höfum við virkilega 
notið þess að vinna í Pakkhúsinu og átt margar góðar stundir þar, sem 
við munum sakna mjög.

     
Ólafsvík 21/2 2019

Handverkshópur Pakkhússins

Að gefnu tilefni

Víkingur tók á móti Fylki 
í lengju bikarnum 16. mars, 
var þetta 2. leikurinn í ár sem 
Víkingur spilar á heimavelli. Vel 
var mætt á völlinn miðað við 
árstíma en veður var gott, sól 
en kalt. Heimamenn byrjuðu 
leikinn ekki vel og fengu þeir á sig 
mark á 11. mínútu leiksins þegar 
Hákon Ingi Jónsson skoraði fyrir 

Fylki. Víkingar tóku sig þó saman 
í andlitinu og varð leikurinn jafn 
upp úr þessu. Víkingar náðu þó 
ekki að skora og fóru Fylkismenn 
því með sigur af hólmi. 

Víkingur er í 6. og síðasta sæti 
í riðli 2 í A deild lengjubikarsins. 
Þeir eiga eftir einn frestaðan leik 
við ÍBV.

þa

Fylkir hafði betur

Að gefnu tilefni þykir okkur rétt að birta opinberlega minnispunkta sem voru afhentir á bæjarstjórnarfundi þann 21.02.2019. Ekki hafa komið 
neinar athugasemdir við minnispunktana. Kom fram að bæjarfulltrúar höfðu ekki kynnt sér hverjar tekjur bæjarins væru af handverkshópnum.  
Rétt er að taka fram að bæjarstjóri baðst afsökunar fyrir sína hönd, en það kom  ekki fram í fundargerð fundarins.



- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður

Þann 20. mars síðastliðinn var 
mjög áhugaverður fyrirlestur á 
Klifi á vegum Velferðarnefndar 
og öldrunarráðs Snæfellsbæjar. 
Fyrirlesari var Janus Guðlaugsson 
frá Janus heilsueflingu og fjallaði 
hann um heilsueflingu fyrir 
íbúa 60 ára og eldri. Í fyrirlestri 
sínum fjallaði Janus sem er PhD
íþrótta og heilsufræðingur, um 
verkefnið Fjölþætt heilsuefling 
65+ í sveitarfélögum en það 
er byggt á doktorsverkefni 
hans. Verkefni þetta hefur nú 
þegar verið innleitt í tveimur 
sveitarfélögum hér á landi í 
Reykjanesbæ og Hafnarfirði með 
mjög góðum árangri. Sagði Janus 
að árangur af verkefninu bæði í 
Reykjanesbæ og Hafnarfirði hafi 

verið einstaklega góður það 
sem komið er en þetta verkefni 
hefur einnig verið innleitt á 
Spáni og Litháen í samráði 
við Evrópuráðið og Embætti 
landlæknis og hefur það vakið 
mikla athygli. Eftirfylgnin í 
verkefninu er mjög mikil og 
hefur það haft áhrif á lífsgæði 
og aukið heilsu eftir því sem 
fram  kom. 

Fyrirlesturinn var vel sóttur en 
á milli 60 og 70 manns mættu á 
hann og voru þeir sem mættu 
mjög ánægðir með fyrirlesturinn 
og jákvæðir yfir því sem þar var 
sagt frá. Vonandi verður framhald 
á þessu en það er Snæfellsbæjar 
að taka ákvörðun um það.

þa

Fundur um 
heilsueflingu

Alls var landað 688 tonnum í 
57 löndunum í Snæfellsbæ dagana 
18. til 24. mars 382 tonnum í 23 
löndunum í Rifshöfn og 306 tonnum 
í 34 löndunum í Ólafsvíkurhöfn. 
Eitthvað færri bátar lönduðu þetta 
tímabil miðað við það síðasta en 
aðeins hefur dregið úr fiskeríi og 
farið að bera á loðnu. 

Hjá dragnótabátunum landaði 
Guðmundur Jensson SH 62 tonnum 
í 4, Magnús SH 61 tonni í 4, Egill SH 
56 tonnum í 3, Gunnar Bjarnason 
SH 32 tonnum í 3, Sveinbjörn 
Jakobsson SH 31 tonni í 2, Leynir SH 
31 tonni í 3, Matthías SH 26 tonnum 
í 2, Rifsari SH 26 tonnum í 2 og Esjar 
SH 22 tonnum í 2 löndunum. 

Þrír handfærabátar lönduðu 
Herdís SH 1 tonni í 1, Hilmir SH 
1 tonni í 1 og Katrín II SH 1 tonni 
í 1 löndun. 

Hjá litlu línubátunum landaði 
Gullhólmi SH 22 tonnum í 2, 
Stakkhamar SH 17 tonnum í 3, 
Bíldsey SH 6 tonnum í 2, Álfur SH 
4 tonnum í 1, Tryggvi Eðvarðs SH 
4 tonnum í 1 og Lilja SH 5 tonnum 
í 1 löndun. 

Hjá stóru línubátunum landaði 
Tjaldur SH 113 tonnum í 2, Hamar 

SH 44 tonnum í 1, Rifsnes SH 
24 tonnum í 1 og Örvar SH 16 
tonnum í 1 löndun. Þrír netabátar 
lönduðu Bárður SH 38 tonnum í 6, 
Ólafur Bjarnason SH 24 tonnum í 
4 og Arnar II SH 23 tonnum í 4 
löndunum.  þa

Aflabrögð



Þann 30. mars næstkomandi 
verður hinn árlegi og alþjóðlegi 
umhverfisviðburður Earth Hour, 
eða Jarðarstund, haldinn í 12. 
skipti þar sem milljónir jarðarbúa 
koma saman til þess að vekja 
athygli á loftslagsbreytingum. Að 
því tilefni munu sveitarfélögin 
á Snæfellsnesi, í samstarfi við 
RARIK, taka þátt með því að 
slökkva á götuljósum klukkan 
20:3021:30 sem og ljós á 
stofnunum sínum. Þetta er í 
þriðja sinn sem sveitarfélögin 
taka þátt og hefur viðburðurinn 
vakið lukku meðal íbúa og gesta.  
Einnig munu nokkrir veitinga 
og samkomustaðir á Snæfellsnesi 
bjóða upp á myrkvaða stemningu 
í tilefni Jarðarstundar sem tilvalið 
væri að nýta sér.

Jarðarstund gefur okkur tæki
færi til að njóta samveru stundar 
með fólkinu í kringum okkur 
sem og að huga að loftslags
breytingum af manna völdum. 
Geymum venjur nútímans – 
leggjum snjallsímann frá okkur, 
slökkvum á sjónvarpinu og á 
ljósum, jafnvel þvottavélinni, og 
leggjum áherslu á það sem færir 
okkur hamingju og heilbrigt líf. 
Heilbrigðir og hamingjusamir 
íbúar eru mikilvæg auðlind 
fyrir sjálfbært samfélag. Ein 
jarðarstund er stuttur tími, en 
þann tíma skulum við gefa okkur 

til að vera jarðbundin og njóta 
þess sem við höfum.

Guðrún Magnea Magnúsdóttir, 
verkefnastjóri 

Nafn og aldur 
Steinar Henry Oddsson 2. bekkur

Hvernig bækur finnst þér 
skemmtilegast að lesa?
Múmíuráðgátan er mjög 
skemmtileg. Ráðgátubækur 

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast? 
Múmíuráðgátan 

Hver er uppáhaldsbókin þín ?
Mér finnst mjög margar bækur 
skemmtilegar 

Hver er uppáhalds 
rithöfundurinn þinn ?
Martin Widmark höfundur 
ráðgátubókanna 

Nafn og aldur 
Hjördís María Vilbergsdóttir 5. 
bekk 

Hvernig bækur finnst þér
skemmtilegast að lesa?
Spennandi bækur 

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast?
Þitt eigið tímaferðalag 

Hver er uppáhaldsbókin þín ?
Þín eigin hrollvekja 

Hver er uppáhalds 
rithöfundurinn þinn ?
Ævar Þór Benediktsson (Ævar 
vísindamaður). 

Nafn og aldur 
Jóhanna Magnea Guðjónsdóttir 
10. bekk 

Hvernig bækur finnst þér 
skemmtilegast að lesa?
Alls konar unglingabækur 

Hvaða bók varstu að lesa 
síðast? 
Áður en ég dey eftir Jenny 
Downham

Hver er uppáhaldsbókin þín ?
Eleanor og Park eftir Rainbow 
Lowell 

Hver er uppáhalds 
rithöfundurinn þinn ?
Gunnar Helgason

Lestrarhestar vikunnar

Verjum einni 
jarðarstund

HSH hélt sundnámskeið í sam
starfi við Sundsamband Ís lands 
í sundlaug Snæfellsbæjar sunnu
daginn 10. mars s.l. Þjálfari 
námskeiðsins var Ágúst Júlíus
son frá Akranesi. Ágætis þátt taka 

var á námskeiðinu hjá börnum 
og unglingum og allir höfðu 
gaman af. Upphaflega stóð einnig 
til að vera með nám skeið fyrir 
fullorðna en það þurfti að aflýsa 
því vegna dræm rar skráningar. 

Sundnámskeið

Mjög áhugaverður fundur um 
lífeyrismál var haldinn í Klifi 
þann 12. mars. Að fundinum 
stóðu SDS, Verkalýðsfélag Snæ 
fell inga og Landssamtök líf eyris
sjóða. Bar fundurinn yfir skrift
ina „Eru lífeyrismálin leiðin leg 
eða Nauðsynleg?“, á fund inum 
fóru þær Þórey S. Þórðar dóttir, 
framkvæmdastjóri Lands sam taka 
lífeyrissjóða og Rakel Flecken
stein Björnsdóttir, verkefna stjóri 

yfir lífeyrismálin með fundar
gestum ásamt því að svara þessari 
spurningu og fleirum. 

Vel var mætt á fundinn mátti 
heyra á fundargestum að hann 
hefði verið mjög gagnlegur þar 
sem þær stöllur fóru yfir málin 
á mjög skiljanlegan hátt, bentu 
fundargestum á þá staði sem hægt 
er að finna ganglegar upplýsingar 
og svöruðu spurningum skil
merkilega.  þa

Fræðst um 
lífeyrismál



Eins og lesendur hafa orðið 
varir við eru Grunnskóli Snæf ells
bæjar og Jökull komin í formlegt 
samstarf. Nemendur og starfsfólk 
skólans skrifa fréttir úr skólalífinu 
í blaðið og birt eru viðtöl við 
Lestrarhesta vikunnar. Við erum 
mjög ánægð með þetta samstarf 
og finnst byrjunin lofa góðu.

Skólastarfið þessa dagana ein
kennist af undirbúningi fyrir 
árshátíðir skólans sem eru fjórar 
talsins. Í þessari vikur eru þrjár 
þeirra. Unglingarnir riðu á vaðið 
á miðvikudagskvöldið með sína 
árshátíð sem var í Röstinni. Mið
stigið er svo daginn eftir á Klifi 
og árshátíð Lýsuhólsskóla verður 
á laugardaginn. Árshátíð yngsta 
stigs, norðan Heiðar, verður 
fimmtudaginn 11. apríl í Klifi. 
Undirbúningur gengur vel og eiga 
allir sem koma að undirbúningi 
og framkvæmd hrós skilið fyrir 
gott starf.

Það óhapp átti sér stað í Lýsu
hólsskóla, helgina 16.17. mars, 
að sía á vatnslögn fyrir heitt vatn 
fór að leka. Sían er stað sett í 
kjallara hússins, þar er loft ræsti
kerfið er einnig staðsett. Gufa 
úr kjallaranum barst í gegnum 
loftræstikerfið inn í sal félags
heimilisins. Aðkoman á mánu
deginum var mjög slæm og ekki er 
að fullu ljóst hverjar skemmdirnar 
verða. 

Í 8.10. bekk, norðan Heiðar 
eru valtímar í tvær kennslustundir 
á viku. Nemendur geta valið um 
að vera í tæknivali, skólahreysti, 
prjóni og hekli, pólsku, mynd
mennt og knattspyrnu. Tæknival 
og knattspyrna eru nýtt val hjá 

okkur og mælist vel fyrir. Þess 
má geta að knattspyrnuvalið er 
á fimmtudagsmorgnum kl. 6:50! 
Í síðustu viku fór fram keppni í 
Skólahreysti ( Vesturlandsriðli) á 
Ásvöllum í Hafnarfirði. Liðið okkar 
var skipað þeim Eiri Fannars
dóttur, Kristófer Mána Atlasyni, 
Benedikt Gunnarssyni og Söndru 
Kuczynska. Varamenn voru þau 
Maciej Zaborski og Nikolina 
Kuczynska. Vegna forfalla hlupu 
nýir keppendur í skarðið á síðustu 
stundu. Liðið okkar stóð sig með 
miklum ágætum, fékk 28 stig og 
lenti í sjötta sæti. Keppendur eiga 
hrós skilið fyrir þátttökuna. 

Síðustu ár hefur skólinn verið 
að innleiða teymiskennslu með 
það að markmiði að auka gæði 
kennslunnar. Í síðustu viku var 
Ingvar Sigurgeirsson, prófessor 
við Háskóla Íslands, í heimsókn 
hjá okkur í tvo daga. Hann fylgdist 
með kennslu í nokkrum kennslu
stundum, stýrði umræðufundi 
kennara um teymis kennslu auk 
þess að funda sérstaklega með 
kennurum á unglingastigi og 
með stjórn endum. Þá átti hann 
óformlegar samræður við starfs
fólk og nemendur.

Hans niðurstaða var sú að:
„... mjög jákvæð skólaþróun sé 

í Grunnskóla Snæfellsbæjar. Því 
miður var Lýsuhólsdeild skólans 
ekki heimsótt að þessu sinni, en 
ég hef heimsótt hana áður og 
orðið þar vitni að námsvinnu sem 
er til fyrirmyndar. 

Grunnskóli Snæfellsbæjar 
hefur áður vakið almenna 
athygli fyrir margvíslegt starf. 
Má þar meðal annars nefna átt
haga fræðinámskrá skólans, starf 

í snillismiðju og vinnu með 
upplýsinga tækni og ýmis verkefni 
í Lýsu hóls skóla sem tengst hafa 
sam félagi, nærumhverfi og 
ný sköpun.   

Miklar vonir má binda við áfram
haldandi innleiðingu teymis
kennslu í skólanum. Reynslan 
sem þegar er fengin lofar góðu 
og sóknarfæri augljós, bæði á 

mið og unglingastigi. Hið sama 
gildir um upplýsingatæknina og 
þá kennsluhætti sem kenndir eru 
við Fimmuna. Á þessum sviðum 
getur Grunnskóli Snæfellsbæjar 
orðið leiðandi.“

Þetta er góð umsögn um starfið 
í skólanum okkar og fyrirheit um 
að gera enn betur.

Þemadagar í átthagafræði



verður haldinn mánudaginn 15. apríl kl 17.00 
á skrifstofu félagsins 

að Borgarbraut 16, Grundarfirði.

Venjuleg aðalfundarstörf.

                                               Stjórnin.


