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Frá sviðsstjóra 

Óhætt er að segja síðustu misseri hafi verið viðburðarrík á frístunda- og menningarsviði 
Grindavíkurbæjar, bæði þegar kemur að starfseminni og uppbyggingu nýrrar aðstöðu. Nýtt 
bókasafn var tekið í notkun sumarið 2014, ný félagsmiðstöð fyrir unglinga haustið 2014 sem 
samnýtist með grunnskólanum og ný íþróttamiðstöð sem tekin var í gagnið í vor en vígð í 
haust. Þá var 40 ára afmæli bæjarins 2014 og í ár voru fjölmargir skemmtilegir viðburðir eins 
og Menningarvika, Sjóarinn síkáti, Hreyfivikan, gönguhátíð, þrettándagleði, jónsmessuganga, 
kjör íþróttamanns- og konu ársins og margt margt fleira.  

Þegar litið er yfir árið 2015 er mér ýmislegt ofarlega í huga. Í fyrsta lagi samþykkt Íþróttastefnu Grindavíkur 2015 til 
2020 og samþykkt Frístundastefnu Grindavíkurbæjar 2015-2020. Í öðru lagi opnun nýja íþróttamannvirkisins og 
endurnýjun samninga við UMFG, Golfklúbb Grindavíkur og Hestamannafélagið Brimfaxa. Í þriðja lagi öflugt 
menningarlíf með fjölbreyttum viðburðum og nýtt sameiginlegt almennings- og skólabókasafn sem hefur vaxið 
ásmegin og blómstrar sem hluti af Iðunni og er án nokkurs vafa lyftistöng fyrir menningar og listalíf. Í fjórða lagi 
mörg frábær forvarnarverkefni sem við erum að vinna að eins og Hjólakraftur og Netið, svo eitthvað sé nefnt. 

Ég segi það enn og aftur að frístunda- og menningarsvið sé með skemmtilegustu málefni bæjarins á sínum snærum. 
Snertifletirnir við almenning eru svo margir, fjölbreyttir og skemmtilegir. Ég kýs jafnframt að líta á starfsemi sviðsins 
sem verkefnastofn, þ.e. samansafn fjölmargra verkefna sem tengjast á margan hátt, sem þarf að vinna á forsendum 
verkefnastjórnunar á faglegan hátt.   

Hér getur að líta yfirlit starfsáætlunar fyrir frístunda- og menningarsviðs fyrir árið 2016. Starfsáætlunin hefur verið 
einfölduð og gerð markvissari en áður og gefur vonandi góða heildarsýn yfir sviðið. Í hverjum málaflokki er fyrst 
farið almennt yfir sviðið, þá hvernig gekk 2015og helstu verkefni 2016. 

Ég vil þakka þeim fjölmörgum sem hafa lagt hönd á plóginn við hina ýmsa viðburði, fyrir frábært samstarf. Einnig 
frístunda- og menningarnefnd fyrir virkilega faglega og góða nálgun á málaflokkunum tveimur og samstarfsfólki 
mínu fyrir gott samstarf. 

Árið 2016 verður viðburðarríkt að vanda á frístunda- og menningarsviði þar sem menning, íþróttir, forvarnir, listir og 
ýmislegt fleira verður í öndvegi.  Góða skemmtun! 

 
     Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs 

 

Frístunda- og menningarnefnd 

Frístunda- og menningarmál heyra undir frístunda- og menningarnefnd. Nefndin er stefnumarkandi og ráðgefandi í 
viðkomandi málaflokkum í Grindavík. Sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs er starfsmaður nefndarinnar. 
Hlutverk frístunda- og menningarnefndar er m.a.  að gera tillögur til bæjarstjórnar um stefnu í frístunda- og 
menningarmálum og hafa eftirlit með að stefna bæjaryfirvalda á hverjum tíma sé haldin. Nefndin fundar ávallt fyrsta 
miðvikudag í hverjum mánuði kl. 17:00. 

Frístunda– og menningarnefnd: 
Aðalmenn: 
D-listi. Atli Geir Júlíusson 
S-listi. Sigurður Enoksson 
G-listi. Kristín María Birgisdóttir. Formaður.  
G-listi. Þórunn Alda Gylfadóttir 
B-listi. Ágústa Inga Sigurgeirsdóttir. 

Varamenn: 
D-listi. Sigríður Berta Grétarsdóttir, G-listi. Aníta Björk Sveinsdóttir, G-listi. Helgi Þór Guðmundsson, S-listi. Sigríður Jónsdóttir, 
B-listi. Anton Guðmundsson 

Fulltrúi UMFG og fulltrúi Ungmennaráðs hafa einnig leyfi til að sitja fundi nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétt. 
Samþykkt fyrir frístunda- og menningarnefnd má lesa hér: http://www.grindavik.is/gogn/2015/Samykkt_fyrir_Fristunda-
_og_menningarnefnd_Grindavikur_-_lokautgafa_januar_2015.pdf  

http://www.grindavik.is/gogn/2015/Samykkt_fyrir_Fristunda-_og_menningarnefnd_Grindavikur_-_lokautgafa_januar_2015.pdf
http://www.grindavik.is/gogn/2015/Samykkt_fyrir_Fristunda-_og_menningarnefnd_Grindavikur_-_lokautgafa_januar_2015.pdf
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MENNING 
Menningarmál tilheyra frístunda- og menningarnefnd sem er stefnumarkandi og ráðgefandi á sviði menningarmála í 
Grindavík. Sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs er starfsmaður nefndarinnar. 

Í Grindavík er öflugt menningar- og listalíf. Samkvæmt þjónustukönnun sveitarfélaga ríkir mikil ánægja á meðal 
bæjarbúa með menningarlífið. Grindavíkurbær hefur markað sér menningarstefnu þar sem lögð er mikil áhersla á 
fjölbreytni. Bærinn styður við bakið á menningarlífi eins og kostur er og stendur sjálfur fyrir ýmsum viðburðum eins 
og Menningarviku, Sjóaranum síkáta og margt fleira. Þá hefur vinabæjarsamstarf við Piteå blómstrað, svo eitthvað sé 
nefnd. 

Samkvæmt fjárhagsáætlun  2016 fara um 91 m.kr.  króna í menningarmál.  Þar af fara tæpar 40 m.kr. í rekstur 
bókasafnsins, 27 m.kr. í rekstur Kvikunnar og tæpar 14. m.kr. í hátíðarhöld. 

 

Bókasafnið  

Bókasafn Grindavíkur starfar á grundvelli 
bókasafnslaga nr. 150 frá 2012.  Það er sameiginlegt 
almennings- og skólabókasafn. Bókasöfn eru 
þjónustustofnanir sem starfa í þágu almennings og 
eigenda sinna og eru ekki rekin í hagnaðarskyni. 
Sameiginlegt markmið bókasafna, sem undir lög 
þessi falla, er að veita aðgang að fjölbreyttu safnefni 
og upplýsingum á mismunandi formi. Þau skulu efla 
menningar- og vísindastarfsemi, menntun, 
símenntun, atvinnulíf, íslenska tungu, ánægjulestur 
og upplýsingalæsi. 
Hlutverk bókasafna er jafnframt að jafna aðgengi að 
menningu og þekkingu. Áhersla skal lögð á að 
safnkostur bókasafna endurspegli sem flest 
sjónarmið.   

Stöður á nýju sameiginlegu safni árið 2015 eru 2,70 
sem 3 starfsmenn vinna. Einnig er starfsmaður í 25% starfi í verkefninu „Atvinna með stuðningi“. 

Hlutverk Bókasafns Grindavíkur  

- Að vera  upplýsinga- og menningarstofnun, sem veitir öllum, börnum og fullorðnum, fyrirtækjum og 
stofnunum aðgang að bókum, dagblöðum, tölvum og öðrum gögnum og upplýsingum á ýmsu formi.   

- Að faglegur metnaður móti allt starf og þjónustu. 
- Að örva börn og unglinga til yndislesturs, m.a með upplestri og ljóðakeppni. 
- Að notandinn finni ávallt bók við hæfi.  
- Að styðja og efla símenntun með góðri aðstöðu og aðgengi að upplýsingum. 

Leiðarljós: Bókasafnið er staður þar sem allir finna eitthvað við sitt hæfi og eru ávallt velkomnir.  
  

Starfsárið 2015 

Eftir miklar breytingar á starfsemi bókasafnsins sumarið 2014 eftir sameiningu við skólabókasafn Grunnskóla 
Grindavíkur í nýju húsnæði við Ásabraut, hefur starfsemin verið að þróast og taka á sig mynd. Nokkrar breytingar 
urðu á starfsmannahaldi. Í upphafi árs var Viktoría Róbertsdóttir grunnskólakennari ráðin á safnið í fullt starf en hún 
hefur m.a. umsjón með safnkennslu og barnastarfi.  

Í byrjun apríl lét Margrét R. Gísladóttir formlega af störfum sem forstöðumaður bókasafnsins og Andrea Ævarsdóttir 
tók við. Margrét lét  af störfum eftir 17 ára farsælt starf hjá Grindavíkurbæ og þökkum við henni kærlega fyrir vel 
unnin störf. Jafnframt bjóðum við Andreu velkomna til starfa.  



STARFSÁÆTLUN FRÍSTUNDA- OG MENNINGARSVIÐS 2016 
 

 3 

Andrea er fædd 1977 og er með BA í bókasafns- og upplýsingafræði og nemur uppeldis og menntunarfræði, hún er 
þó í námshléi eins og er, til að ná sem bestum tökum á nýju starfi. Hún hefur starfað sem upplýsingafræðingur og 
skjalastjóri hjá Borgarsögusafni Reykjavíkur, embætti landlæknis og innanríkisráðuneytinu. Nú síðast starfaði hún sem 
bókasafnsfræðingur á skólabókasafni Ingunnarskóla í Reykjavík.    

Helstu verkefni 2016: 

Sömu árlegu verkefnunum verður sinnt, svo sem þátttöku í menningarviku, sumarlestri, Hreyfiviku, bókasafnsdegi og 
rithöfundaheimsóknum. Einnig verður Landsfundur Upplýsingar, félags bókasafns- og upplýsingafræða, haldinn á 
Suðurnesjum í september 2016 og tekur bókasafnið fullan þátt í undirbúningi hans.  

Aukið rými veitir okkur tækifæri til að bjóða uppá fjölbreyttari viðburði, t.d.  málverkasýningar og nýta glerskápana til 
sýninga.   

- Námsmenn fái að nýta safnið utan afgreiðslutíma, þ.e. ómannað.  
- Bjóða eldri borgurum að læra á eigin fartölvu með aðstoð sjálfboðaliða. 
- Leita til eldri borgarar og/eða nemenda skólans, sem sjái um sögustundir. 
- Gefa tækifæri – að efla sjálfstraustið – upplestur/flutningur á eigin efni. 
- Bjóða uppá klúbbastarfsemi – t.d. skáldsögu-, vampíru- eða ævintýrasöguklúbb! 
- Bjóða íbúum að efla kynni sín á milli með spjalli yfir dagblöðum og öðru, sem þeir hafa áhuga á að 

kynna/gera og mögulegt er innan starfseminnar. 
- Bjóða uppá gæðatíma fyrir foreldra (afa og ömmur) með ung börn, til að skoða og lesa fyrir börnin. 
- Hafa meiri samvinnu við aðrar stofnanir/fyrirtæki bæjarins – m.a. kynningar og upplýsingar. 

 

  

 

2011 2012 2013 2014 

2015  

(til 31. okt) 

Starfmannafjöldi (atvinna með stuðningi 
innan sviga) 3 (+1) 3 (+1) 3 (+1) 3 (+1) 

  

 3 (+1) 

Stöðugildi (atvinna með stuðningi innan sviga) 2 (+0,25) 1,75 1,75 1,75/2,50 
  
 2,70 (0,25) 

Meðalstarfsaldur á safninu 9,27 10,27 11,27 12,27 

  

 4,5 

Stærð húsnæðis í fm.  125 125 125 125/443 

  

 443 

Fjöldi tölva fyrir gesti/nemendur 1 1 1 3 

  

3 

Hlutfall starfsmanna sem fóru í 
starfsmannasamtal/viðtal 0% 100% 100% 100% 

  
75%  ^ 

Fjöldi útlána 14700 13900 13500 20000+ 
 
22.916**** 

Fjöldi virkra lánþega (gild skírteini í kerfinu 
um áramót) 1021(676) 825(507) 968 (504) 921 í nóv. 

901**** 

Fjöldi heimsókna + menningarvikan 10000 10200+800 10000+500 9500+480 
8.930*** 

Fjöldi afgreiðsludaga á ári 260 260 260 260/272 
 277** 

Fjöldi nýrra gagna 895 973 1349 ? 
 923****^^ 
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Fjöldi afskráðra gagna 234 432 1065 ? 

 

2149**** 

Heildarfjöldi gagna 18821 19448 19455  ? 
 27.441**** 

Fjöldi auglýstra viðburða 6 6 3 (+2) 4 
 8* 

Fjöldi samvinnuverkefna við önnur söfn/aðila 3 2 3 2 

  

2^^^ 

Fjöldi samvinnuverkefna við stofnanir 
sveitarfélagsins 0 0 0 

1 

 
2***** 

 

* Fjöldi auglýstra viðburða jókst við meiri notkun á facebook síðu safnsins. Einnig voru viðburðir í öðrum söfnum á suðurnesjum auglýstir hjá 

okkur þar sem „Bókmenntaspjall“ er samstarfsverkefni allra safna á suðurnesjum.  

** Þessi tala er miðuð við allt árið með þeim forsendum að lokað verði á aðfangadag, annan í jólum og gamlársdag. 

*** Þessi tala er fundin með vikulegri talningu í hverjum mánuði. Vikan er lögð saman, í samtöluna er svo deilt með 6/5 (opnir dagar í viku) og 

margfölduð með fjölda opinna daga í mánuði. Nemendur grunnskóla eru ekki taldir með, aðeins gestir almenningssafnsins. Miðað er við 31. 

Desember 2015 og eru tölur fyrir nóvember og desember áætlaðar út frá meðaltali fyrri mánaða. Reikniaðferð gæti hafa breyst á milli 

forstöðumanna. 

**** Miðað er við stöðuna 30. október 2015 

***** Hreyfivikan, menningarvikan 

^ Nýr forstöðumaður fór ekki í starfsmannaviðtal 

^^ Ef skólabækur eru teknar með í reikninginn voru 3089 bækur nýskráðar eða tengdar fram til 30. október.  

^^^ Bókmenntaspjall, Landsfundur Upplýsingar 

 

Viðburðir 

Hluti af starfsemi frístunda– og menningarsviðs er framkvæmd á ýmsum viðburðum allt árið um kring og einnig í 
samstarfi við ýmsa aðila.  Hér yrði of langt mál að fjalla um hvern viðburð fyrir sig en yfirlit yfir viðburðina má sjá 
hér að neðan. Einnig er sérstaklega fjallað 
um tvo stærstu menningarviðburði ársins. 

Helstu viðburði ársins 2015: 
Menningarvika 14.-22. mars  
Menningarverðlaun 14. mars 
Sjóarinn síkáti 5.-7. júní 
17. júní 
Hreyfivika í byrjun október 
Íþróttamaður og íþróttakona ársins 
Grindvíkingur ársins 
Sumardagurinn fyrsti 
Árshátíð Grindavíkurbæjar 
Friðarganga 
Þrettándagleði 
Safnahelgi á Suðurnesjum 
Gönguhátíð með Bláa Lóninu 
Gönguhátíð með Sögu– og Minjafélaginu   
Jónsmessuganga 
Vígsla nýrrar íþróttamiðstöðvar 
Vígsla Iðunnar 
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Menningarvika:  

Menningarvika Grindavíkur var haldin 14.-
22. mars s.l. og nú í sjöunda sinn. Formleg 
setning hátíðarinnar var í Grindavíkurkirkju 
laugardaginn 14. mars kl. 17:00. Eftir 
setninguna var gestum boðið í Gjána í 
fjölmenningarlegt veisluborð. Harpa 
Pálsdóttir danskennari fékk 
Mennningarverðlaun Grindavíkurbæjar 
2015. Þetta var einróma samþykkt í 
frístunda- og menningarnefnd en Harpa 
hefur með þrautseigju staðið fyrir 
danskennslu hér í Grindavík hartnær fjóra 
áratugi. Menningarverðlaunin sem Harpa 
fær, eru veitt einstaklingi, stofnun eða 
samtökum sem viðurkenning fyrir 
eftirtektarvert framtak á sviði lista og 
menningar. Hlutverk verðlaunanna er einnig 
að vera almenn hvatning til eflingar 
menningar- og listastarfs í sveitarfélaginu. 
Harpa Pálsdóttir hefur kennt 
Grindvíkingum að dansa í rúm 40 ár. Harpa 
er ættuð frá Siglufirði en uppalinn í 
Reykjavík í átta systkina hópi. Það má segja 
að dansinn sé eitthvað sem fjölskyldan hefur 
í blóðinu en allar þrjár systur Hörpu eru 
menntaðar danskennarar. Sjálf útskrifaðist 
Harpa úr Dansskóla Heiðars Ástvaldssonar, 
hálfbróður síns, árið 1974 og hefur kennt 
dans um allt land allar götur síðan.  

Dagskrá Menningarvikunnar var að vanda fjölbreytt. Að þessu sinni var lögð áherslu á fjölmenningu. Meðal annars 
var sett á laggirnar fjölmenningarráð sem skipulagði tvo skemmtilega viðburði, ekki síst fyrir Grindvíkinga til þess að 
kynna sér menningu fjögurra landa; Póllands, Tælands, Filippseyja og Serbíu. Þá var kynning á rithöfundum á 
bókasafninu frá þessum löndum.  
Sem fyrr var uppistaðan í Menningarvikunni framlag heimafólks auk þess sem landsþekkt tónlistarfólk, listafólk og 
skemmtikraftar heimsækja Grindavík.  Af öðrum viðburðum má nefna tónleika Jóns Ólafssonar, Af fingrum fram, 
með afmælisbarninu Gunnari Þórðarsyni. Sameiginlegir tónleikar með listafólki frá Grindavík og vinabænum Piteå í 
Svíþjóð.  Færeyjakvöld Norræna félagsins í Grindavík. Traktors- og bílasýningu Hermanns í Stakkavík. 
Málverkasýningar Helgu Kristjánsdóttur og Pálmars Guðmundssonar. Ljósmyndasýning Tinnu Hallsdóttur. 
Myndasýningar, gönguferðir o.fl á vegum Minja- og sögufélagsins. Glæsileg dagskrá í tilefni þess að konur fengu 
kosningarétt fyrir 100 árum. Nýtt íþróttamannvirki var til sýnis.  Þá má nefna léttmessu, pottaspjall bæjarfulltrúa, 
námskeið í að skapa tónlist í snjalltækjum, matreiðslunámskeið, Siggi stormur kom í heimsókn, fréttaskot úr 
fortíðinni var skemmtilegur viðburðum með gömlum fréttamyndum Viðars Oddgeirssonar, handavinnusýning, 
árshátíð bæjarins, kútmagakvöld Lions, konukvöld, blústónleikar og margt fleira. Þá voru stofnanir í Iðu, þ.e. 
grunnskólinn, bókasafnið, tónlistarskólinn og Þruman með opið hús og öfluga dagskrá.  

2016:  

Sérstök áhersla verður lögð á handverk á Menningarvikunni á næsta ári sem haldin verður 12.-20. mars. 
Undirbúningsfundur var haldinn í nóvember. Vonast er til góðrar þátttöku heimafólks sem vinnur að handverki, 
stefnt er að því að halda námskeið og halda svo handverkssýningu í Gjánni. Að vanda verða málverkasýningar, 
listasýningar, tónleikar og margt fleira á dagskrá Menningarvikunnar á næsta ári.  
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Sjóarinn síkáti 

Sjóarinn síkáti fór fram í Grindavík helgina 5.-7. júní. Á 
bilinu 25-30 þúsund gestir lögðu leið sína til Grindavíkur 
þessa helgi og skartaði bærinn sínu fegursta í sólinni, 
vandlega skreyttur í hverfalitunum. Á föstudeginum fór 
litaskrúðgangan fram þar sem leiðin lá niður á bryggju 
þar sem Ingó og veðurguðirnir héldu uppi rífandi 
stemmingu með brekkusöng og bryggjuballi fram eftir 
nóttu. Bekkirnir voru þétt setnir og mikil og góð 
stemming myndaðist, bæði hjá þeim sem vögguðu sér á 
bekkjunum og hjá þeim sem tóku sporið við sviðið. 

Sjóarinn síkáti hefur nú fest sig rækilega í sessi sem 
bæjarhátíð okkar Grindvíkinga og koma gestir til okkar 
hvaðan æfa af landinu til að taka þátt í gleðinni sem er 
nánast orðin stanslaus í fjóra daga. Tjaldstæðið var þétt 
setið og einnig var tjaldað á gamla rollutúninu. Fullt var 
út úr dyrum á veitingastöðum og hjá öðrum 
þjónustuaðilum en Grindvíkingar kippa sér nú lítið upp 
við smá vertíðarstemmingu í verslun og þjónustu og 
stóðu vaktina með bros á vör. 

Á laugardeginum var mikið um að vera. Glæsileg dagskrá 
á hátíðarsviðinu við Kvikuna fyrir unga sem aldna, 
kraftakeppnin Sterkasti víkingur í heimi fór fram á 
bryggjunni og leiktæki frá Sprell vöktu mikla lukku. Þá 
var Vísir hf. með glæsilega dagskrá í tilefni afmælis 
fyrirtækisins. Um kvöldið voru svo tónleikar með 
Skonrokki í íþróttahúsinu og böll og skemmtanir útum 
allan bæ. Sunnudagurinn er svo auðvitað stóri dagurinn, Sjómannadagurinn sjálfur, og var áfram nóg um að vera á 
bryggjunni. Hátíðardagskrá Sjómanna- og vélstjórafélagsins, koddaslagur, sædýrasýning, barnaskemmtun og margt 
fleira. Sérstaklega mæltist sædýrasýningin vel fyrir. 

Undanfarin ár hefur sú skemmtilega hefð myndast hér í bæ að skipta bænu m upp í fjögur litahverfi, appelsínugult, 
rautt, grænt og blátt. Íbúar taka sig svo til að skreyta hús sín og götur í litum hverfanna og keppast margir við að slá 
nágrönnum sínum við í skreytingum enda verðlaun í boði fyrir bestu skreytingarnar. 
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Skreytingarnar í ár voru hver annarri glæsilegri og skemmtilegri. Margir lögðu greinilega umtalsverða vinnu og hugsun 
í sínar skreytingar og útkoman er oft á tíðum bæði frumleg og skemmtileg og setja þessar skreytingar mikinn svip á 
bæinn meðan á Sjóaranum síkáta stendur. 

Veitt eru verðlaun fyrir bestu skreytingarnar. Í ár voru flokkarnir og verðlaunahafar eftirfarandi: 
Góð samvinna í götu: Heiðarhraun 27-33 (Græna hverfið) 
Best skreytta húsið: Ásvellir 7 (Rauða hverfið) 
Skemmtilegasta skreytingin í garði: Dalbraut 3 (Bláa hverfið) 
Frumlegasta skreytingin: Suðurhóp 3 (Appelsínugula hverfið) 

Líkt og undanfarin ár heiðraði Sjómannadagsráð Grindavíkur aldna grindvíska afreksmenn úr sjómannastétt á 
Sjómannadeginum. Er þessi hefð nú orðin 45 ára gömul en Sjómanna- og vélstjórafélagið gaf út veglegt tímarit í ár til 
að minnast þessara tímamóta og þeirra einstaklinga sem hafa verið heiðraðir í gegnum árin. 

2016: Sjóarinn síkáti á 20 ára afmæli á næsta ári og Sjómanna- og vélstjórafélagið fagnar 60 ára afmæli. Því stendur til 
að bæjarhátíðin Sjóarinn síkáti verði með glæsilegasta móti á næsta ári.    

 

Kvikan  

Starfsemi Kvikunnar var með hefðbundnum hætti í 
ár. Þar er rekin upplýsingamiðstöð. Líkt og 
undanfarin misseri eru starfræktar þrjár sýningar um 
auðlindir í Grindavík í húsinu:  Saltfisksetur Íslands, 
Jarðorkan og  Guðbergsstofa.  Aðsókn var betri en 
undanfarin ár og skýrist það fyrst og fremst af því að 
ferðaskrifstofan Atlantik kom reglulega með hópa af 
skemmtiferðaskipum í Kvikuna í allt sumar. Var þetta 
ánægjuleg viðbót. Þá var Kvikan í hringiðunni í 
hátíðarhöldum Sjóarans síkáta. 

Í Kvikunni var einnig Þekkingasetrið 
Codland sem er fyrirtækjaklasi í tengslum við 
fullvinnslu. Codland var á efri hæðinin en sagði upp 
leigunni í vor og flutti starfsemi sína til Reykjavíkur. 

Opnunartímar: 
Sumar (14. maí til 31. ágúst): 10.00-17.00 alla daga vikunnar 
Vetur: Lau. og sun. 11.00-17.00 og samkv. samkomulagi aðra daga. 

Í undirbúningi eru breytingar á starfsemi Kvikunnar. Stjórnin og bæjarstjórn hefur samþykkt að setja húsnæðið á 
sölu. 

  

Vinabæjarsamskipti  
 

Grindavík á opinberlega fimm vinabæi í dag. Þeir eru  
Piteå í Svíþjóð, Jonzac í Frakklandi, Penistone í 
Bretlandi, Rovaniemi í Finnlandi og Ílhavo í Portúgal. 

Undanfarin misseri hafa vinabæjarsamskipti aðallega 
verið við Piteå og verður framhald á því á þessu ári. 
Meðal annars kom sendinefnd frá Piteå í 
Menningarvikuna þar sem innanborðs var 
tónlistarfólk og málari. Jafnframt komu fulltrúar Piteå 
í vor í aðra heimsókn til að kynna nýjan 
alþjóðafulltrúa sveitarfélagsins og koma honum í 
samband við vinabæinn Grindavík. Þá voru tveir 

http://www.grindavik.is/kvikan/saltfisksetur
http://www.grindavik.is/kvikan/jardorka
http://www.grindavik.is/kvikan/gudbergur
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nemendur úr grunnskólanum sendir á sænsku námskeið í Piteå en þetta var gert í samvinnu við Norræna félagið í 
Grindavík. Í janúar hefur Piteå boðið Halldóri Lárussyni bæjarlistamanni að fara til Piteå til þess að halda tónleika í 

tengslum við menningarviðburði á sænska meistaramótinu í skíðaíþróttum en Piteå er mikill vetraríþróttabær. 

Helstu samstarfsverkefni Grindavíkurbæjar og Piteå eru: 

 

 

FRÍSTUNDIR 
Frístunda tilheyra frístunda- og menningarnefnd sem er stefnumarkandi og ráðgefandi á sviði frístundamála. Í 
Grindavík er öflugt íþróttalíf, forvarnar- og frístundastarf er einnig blómlegt og mikið um að vera á þeim vettvangi 
allan ársins hring.   Samkvæmt fjárhagsáætlun  2016 fara um 405 m.kr.  króna í æskulýðs- og íþróttamál.  

 

Félagsmiðstöðin Þruman 

Yfirumsjón með starfsemi Þrumunnar er á höndum sviðsstjóra 
frístunda- og menningarsviðs. Frá haustinu 2013 hefur 
frístundaleiðbeinandi verið í 100% starf og er það sameiginlegt 
verkefni Þrumunnar og grunnskólans.  Helstu verkefni 
frístundaleiðbeinanda eru að vinna með Þrumuráði/nemendaráði, 
halda utan um skipulagningu dagskrár og hafa umsjón með 
félagsstarfi ungmenna í Grindavík þ.m.t. opnu húsi, klúbbnum 
o.fl. Starfsmannafundir eru að öllu jöfnu 2-3 á önn.  

Hugmyndir að verkefnum / projektidéer Nánari lýsing / beskrivning Markmið / mál Staðan / situationen Ábm /ansvarig Tímarammi / tidsplan Næstu skref / fortsättning

Ungmennaráð – lýðræði, menning og listir / 

Ungdomar, demokrati, konst

Hugmyndir frá Satu í commenti / 

idéer från Satu i comment

Efla samskipti og þekkingu á 

menningu og listum hjá 

ungmennum / Öka Samarbete i 

ungdomskultur

Skoða hvar finnast peningar. 

ESB? - Mona sérfræðingurinn? / 

Kolla var finns pengar. EU? 

Mona är specialist?

Þorsteinn - 

Göran/Satu/Mona 

Lundström

2017

 Mynda vinnuhóp í Grindavík og 

Piteå / Arbetsgrupp från 

Grindavik och Piteå

Tónlistarskóli - Muskiskola
Sjá tölvupóst frá Halldór / se email 

från Halldor

Samstarf tónlistarfólks / samarbete 

musiklärare

Tónlistarskólinn athugar, 

Halldór er hættur / Musikskolan 

i Grindavik kollar, Halldor har 

slutat

Inga rektor ???? 2016 - 2017

Verður í sambandi við Bosse á 

Framnäs / Musikskkolan i 

Grindavik kontakar Bosse i 

Framnäs

Menningarvika í Grindavík - Tónlistarhátíð í Piteå / 

Kulturveckan i Grindavik - Musikspelen i Piteå

Heimsókn tónlistar- og listafólks frá 

Piteå - og Grindavík til Piteå / Besök 

från musikanter och konstnärer till 

Piteå och frán Grindavik

Kynna sænska-íslenska menningu. 

Samstarf. / kultur utbytte

Árleg sendinefnd, eða annað 

hvert ár / utbytte varje år eller 

vartannat

Þorsteinn / Peter, 

peter.ekberg@pitea.se
2016 í Piteå, 2017 í Grindavík

Heimsókn til skiptis, byrja 

undirbúning fyrir 2016 og 20176 / 

utbytte, börja förbereda inför 

2016 och 2017

Sænskunámskeið / svensspråkkurs Bjóða 2 til Piteå / inbjudan till Piteå

Efla sænskukunnáttu. Bjóða upp á 

annað hvert ár / lära svenska vart 

annat år

2 unglingar fóru í sumar / , 2 

ungdomar åkte i sommar

Fríða 

(frida@grindavik.is)/Þorstei

nn/Göran

2016 / 2017
Undirbúa næsta kúrs /förbereda 

inför nästa kurs

Sjálfbær þróun / hållbar utveckling

Samstarf vegna umsóknar 

grunnskólans um grænfánann / 

samarbete med grundskola 

Að fá grænfánann / att söka um 

grönflagga

Halldóra skoðar  með Kristínu 

Maríu / Halldóra rektor kollar 

med Kristín María

Kristín María, 

kristmaria@grindavik.is
2017

Skoðað innan grunnskólans með 

Göran og Gerd - Utveckla 

samarbetet

Heimili mitt - Grunnskólinn / Mit hem - skolan

Sameiginlegt verkefni í list og 

handverki fyrir yngri nemendur - 

samarbete i konsthandverk mm 

med barn

Auka þekkingu / öka kunskapen

Satu og Kristín Gísla eru í 

samstarfi / Satu og Kristín Gísla 

samarbetar

Kristín 2016
Halda verkefninu áfram / fortsätta 

med projektet

Grunnskóli - kennarar / skolan - lärare
Sækja um í gegnum Erasmus+ 

umsóknir /  Erasmus+ ansökning

Heimsókn kennara til Piteå / 

jobbskuggning

Halldóra finnur áhugasama 

kennara innan skólans / Rektor 

Halldóra hittar lärare i skolan

Halldóra / Göran 2017

Sækja um Erasmus+. Göran er 

séfræðingur í slíkum umsóknum 

fyrir skóla / Erasmus+ansökning. 

Göran är specialist

Samstarfsverkefni Laut / Samarbete dagis (Laut)
Skoða möguleikana / kontrolla 

alternativ
Efla samstarf / öka samarbete

Á byrjunarreit / start. Behövs 

kontakt i Piteå

Fríða dagisrektor, 

frida@grindavik.is
2017

Fríða skoðar með Göran hvaða 

möguleikar eru fyrir hendi að 

komast í samband við leikskóla 

ytra / Fríða kollar med Göran att ta 

kontakt med dagis i Piteå

Samstarfsverkefni Krókur / Sararbete dagsins 

(Krókur)

Erasmus+ verkefni, sameiginleg 

umsókn Króks, leikskóla í Piteå og 1 í 

viðbót / Erasmus+ projekt på gang

Efla samstarf / öka samarbete
Búið að senda inn umsókn / 

ansökning klar
Hulda

EU tekur ákvörðun  í sumar / EU 

tar beslut sommaren 2017

Bæjarlistamaður – verkefni / Årets artist - projekt
Skipti. Vinni í sinni grein í einhverja 

daga ytra. / Utbytte, 
Efla samstarf / öka samarbete Á byrjunarreit / start Þorsteinn 2017

Spurning að styrkurinn til 

bæjarlistamanns fari í þessa ferð - 

kommunerna sponsar

Fatlaðir – heimsókn / handikappade - besök Heimsókn til Piteå og öfugt Skemmtun / underhållning

Á byrjunarreit, kominn 

kontaktaðili í Grindavík og Piteå 

/ start, kontaktpersoner klara i 

Grindavik och Piteå. 

Hlín (hlin.s@grindavik.is), 

Greger Pettersson 

(greger.pettersson@pitea.s

e)

2016/2017

Hlín og Þorsteinn skoða og 

skipuleggja / Grindavík planerar 

på sin sida och kontakar Greger

Handverksfólk - Greip / konsthandverk
Workshop. Skipti. Sýning.  / 

workshop, utbytte, utställningar

Samstarf, skipti / samarbete, 

utbytte

þorsteinn skoðar með Göran / 

Thorsteinn kollar með Göran
Einar Lár, Þorsteinn / Göran 2016/2017

Fá hugmyndir frá Einari og Göran / 

Få idéer från Einar och Göran

Sumarleikar (knattspyrnumót) í Piteå - 

fotbollsturnering i Piteå

Taka þátt í sumarleikunum í Piteå / 

Vara med í turneringan
Samvinna /samarbete

Boði hafnað 2015. Boðið opið 

fyrir 2016 / Grindavik fick 

inbjudan 2015 men åkte inte. 

Öppen inbjudan inför 2016

Ægir Viktorsson 

(aegir@umfg.is), Anna 

Bogren Dalberg 

(anna@piteasummergames.

se)

2016

Knattspyrnudeild taki afstöðu til 

boðsins til að undirbúa sem fyrst / 

Fotbollsklubben i Grindavik tar 

avstånd så fort som möjligt.

Aðrar íþróttagreinar? Skipti / Andra sporter? Utbytte?

Æfingarbúðir, mót, þjálfaraskipti / 

träningsläger, turneringar, 

tränareutbytte

Samvinna /samarbete Á byrjunarreit/start

Þorsteinn och Jóhann. 

Vantar kontakt frá Piteå / 

Behövs kontakt från Piteå

Þorsteinn, Jóhann / ?????

Kthuga með körfuboltabúðir 

sumarið 2016 / kolla med 

basketcamp 2016

Bókasafnið / biblioteket Samstarf bókasafna í Grindavík og Piteå  / bibliotek samarbets i Grindavik och Piteå 

Bókaskipti, lestraráskoranir fyrir 

yngsta stig. Fá hugmyndir, 

sumarlestur osfrv / bokutbytte, 

läsningsutmaningar. Få idéer

Á byrjunarreit / start

Andrea, 

andrea@grindavik.is / 

Micael, 

micael.jonsson@pitea.se

2016-2017
Andreu hefur samband við 

Michael / Andea kontaktar Micael
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Starfsmannaviðtöl eru  tekin í marsmánuði. Þrír til fjórir starfsmenn vinna í tímavinnu við Þrumuna og aðstoða eða 
stjórna klúbbum. Starfsmenn sækja starfsdaga SAMFÉS sem haldnir eru í byrjun september en þar gefst bæði 

tækifæri til að fá fræðslu og eins upplýsingar um starfsemi félagsmiðstöðva vítt og breitt um landið. 

Félagsmiðstöðin er til húsa á neðri hæð í austurendanum í Grunnskóla Grindavíkur á Ásabraut. Starfsemin fluttist 
þangað úr Kvennó haustið 2014, eða hálfu ári á undan áætlun. Starfsemi fluttist í tvær stofur og var aðstaðan til 
bráðabirgða. Í upphafi árs 2015 var ráðist í endurbætur á aðstöðu Þrumunnar. Sagað var gat í vegginn á milli 
stofanna tveggja og sett í glerhurð. Allt húsnæðið var málað og sett hurð á ganginum til þess að afmarka betur 
starfsemi Þrumunnar. Húsnæðið nýtist fyrir unglingastig á skólatíma og hefur mælst ákaflega vel fyrir og er bekkurinn 
þétt setinn. Nemendaráð og unglingaráð koma að hugmyndavinnu með hvernig best er að nýta húsnæðið.   

Fjárhagsleg markmið er að standast fyrirfram gerða áætlun. Áætlaður kostnaður við rekstur félagsmiðstöðvarinnar 
árið 2016 er um 9,5. m.kr.      

Starfsemi Þrumunnar tekur mið af æskulýðslögum  nr. 70 frá 2007 en tilgangur þeirra er að styðja börn og ungmenni 
til þátttöku í æskulýðsstarfi. Með æskulýðsstarfi er átt við skipulagða félags- og tómstundastarfsemi þar sem börn og 
ungmenni starfa saman í frístundum sínum að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sem þau sjálf meta að 
verðleikum.  Í skipulögðu æskulýðsstarfi skal hafa í huga félags-, forvarna-, uppeldis- og menntunarlegt gildi þess sem 
miðar að því að auka mannkosti og lýðræðisvitund þátttakenda. Í öllu starfi með börnum og ungmennum skal 
velferð þeirra höfð að leiðarljósi og þau hvött til frumkvæðis og virkrar þátttöku. Lögin miðast við æskulýðsstarf fyrir 
börn og ungmenni, einkum á aldrinum  6–25 ára.  

Unnið hefur verið eftir ákveðnum reglum sem gilda um starfsemina. Unnið er að endurskoðun á verkferlum og 
reglum í ljósi þess að samstarfið við grunnskólann hefur aukist mikið þar sem félagsmiðstöðin er nú í húsnæði 
grunnskólans og frístundaleiðbeinandi er starfsmaður skólans og Þrumunnar.  

 
Starfsárið 2015 
 
Starfsemin var viðburðarrík. Í upphafi árs var nýtt húsnæði Þrumunnar í grunnskólanum tekið í gegn, sagað var á 
milli tveggja stofa, keypt inn ný húsgögn og leiktæki, gerður bíósalur og settur veggur og hurð í ganginn sem skilur að 
félagsmiðstöðina frá skólanum. Sýndu allir ótrúlega þolinmæði á meðan þessar framkvæmdir gengur yfir. 

Miðað við nýja rannsókn Samfés um starfsemi félagsmiðstöðva á landinu er ljóst að Þruman býður upp á rúman 
opnunartími og fjölbreytta starfsemi. Eftir að Þruman fluttist í húsnæði grunnskólans er hún opin alla virka daga á 
skólatíma til kl. 15:00  og síðan taka við klúbbar og opið hús eins og fyrir 3.-4. bekk, 5.-7. bekk og 8.-10. bekk. Þá er 
skipulagt starf í gangi með Stelpu– og Strákaklúbbum. Í haust var gerð tilraun til að hafa opið einu sinni í viku fyrir 

16-18 ára en aðsókn var engin og því var þessu hætt.  

Auk frístundaleiðbeinanda eru fjórir starfsemenn í tímavinnu í Þrumunni. Reynt er af fremsta megni að hafa ávallt 
tvo starfsmenn á vakt hverju sinni á kvöldin. 

Þruman stóð fyrir ýmsum viðburðum og dansleikum sem Þrumu- og nemendaráð skipulagði og tókust vel. Þruman 
stóð fyrir undankeppni söngvakeppni Samsuð fyrir Kragann (Suðurnes, Garðabær, Álftanes og Mosfellsbær) í byrjun 
febrúar og tókst sú keppni virkilega vel. Um 200 unglingar komu til Grindavíkur til að fylgjast með atriðum og síðan 
var dansleikur á eftir þar sem DJ Sveppz sá um fjörið. Þruman tók einnig þátt í hefðbundnum viðburðum Samfés og 
Samsuð eins og Samfestingnum, söng- og hæfileikakeppni, lokaballi o.fl. Þá tók Þruman í fyrsta skipti þátt í Stíl í 
nokkur ár í samstarfi við grunnskólann og var eini þátttakandi Samsuð að þessu sinni. 

Í haust var opnunartímu Þrumunnar lengdur um tvo tíma á viku fyrir 8.-10. bekk. Gerð var tilraun með að hafa opið 
fyrir 16-18 ára eins og áður er getið. Í október og nóvember var opið fyrir 3.-4. bekk einu sinni í viku og hefur 
aðsókn þar verið frábær. Þá var Félagsmiðstöðvardagurinn haldinn hátíðlegur. 

Helstu verkefni 2016: 

Helstu verkefni félagsmiðstöðvarinnar er að halda úti starfsemi fyrir ungmenni Grindavíkur sem tekur fyrst og fremst 
mið af áhuga og óskum ungmennanna sjálfra. Áfram verður Gaman saman fyrir 3.-4. bekk, skipulagt starf einu sinni í 
viku. Þetta er góð leið til að tengja 3. bekk við húsnæðið og starfsemina við Ásabraut.  Tvisvar í viku er hópastarf 
fyrir nemendur í 5. – 7. bekk, annars vegar skipulagt starf og hins vegar opið hús. 

Megin áhersla er á starfsemi fyrir ungmenni í 8. – 10. bekk.  Að höfðu samráði við nemendur var í haust klúbbum 
fækkað úr fjórum í tvo en þess í stað höfð skipulögð dagskrá eitt kvöld í viku og opnu húsin lengd um tvo 
klukkutíma . Af öðrum verkefnum má nefna að félagsmiðstöðin er í góðu samstarfi við aðrar félagsmiðstöðvar á 
Suðurnesjum, SAMSUÐ og eru reglulega haldnir viðburðir þar sem allar félagsmiðstöðvar taka þátt. Má þar nefna 
söng– og hæfileikakeppni SAMFÉS, borðtennis- og billjardmót ofl. 
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SAMSUÐ hefur einnig tekið að sér að vera með kannanir er varðar sölu á tóbaki til ungmenna. Komið að gæslu á 
framhaldsskólaböllum FS og staðið sameiginlega að gæslu á bæjarhátíðum sem snýr sérstaklega að eftirliti með 

ölvuðum ungmennum. 

Dagskrá Þrumunnar vorið 2016:  

8.-10. bekkur 
o Mánudaga kl. 20-22: Stelpu- og 

strákaklúbbar (til skiptis)  
o Þriðjudaga kl. 19-22: Opið hús 
o Miðvikudaga kl. 20-22: Óvissufjör. 

Skipulögð dagskrá. 
o Föstudaga kl. 19-22: Opið hús 

5.-7. bekkur: 
o Þriðjudaga kl. 17-18:30: Skipulögð 

dagskrá 
o Föstudaga kl. 13:30-15: Opið hús 

3.-4. bekkur - Gaman saman: 
o Þriðjudagar kl. 14:00 í október og 

nóvember. 

Viðburðir vorið 2016: 

o Undankeppni v/ söngkeppni í janúar. 
o SamFestingurinn 2015 í Laugardalshöllinni fös. 4. mars 
o Söngkeppni Samfés í Laugardalshöllinni lau. 5. mars 
o Árshátíð 15. mars 
o Lokaball Þrumunnar í apríl/maí 
o Lokaball Samsuð í maí 

Félagsmiðstöðin Þruman verður 30 ára þann 3. október 2016.  Stefnt er að því að halda upp afmælið með pompi og 
pragt.  Nánari upplýsingar um Þrumuna: http://www.grindavik.is/thruman . Á fjárhagsáætlun 2016 er áætlað rekstur 
Þrumunnar kosti um 9,5 m.kr. 

 

Ungmennaráð 

Starfsemi Ungmennaráðs var endurvakin 2014 eftir að hafa legið niðri í rúmlega ár. Öflug ungmenni voru kjörin í 
ráðið sem lét mikið að sér kveða. Ungmennaráðið fær greitt fyrir 6 fundi á ári en heldur heldur yfirleitt fleiri fundi.  
Ungmennaráð er ráðgefandi um málefni er tengjast ungu fólki á aldrinum 13 til 18 ára í sveitarfélaginu í umboði 
frístunda- og menningarnefndar. Ungmennaráð gerir tillögur til frístunda- og menningarnefndar um hvert það mál 

http://www.grindavik.is/thruman
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sem ráðið telur tengjast hagsmunum og aðstæðum ungs fólks. Ráðið fylgist með því, eins og við á, að stofnanir og 
þjónusta sveitarfélagsins vinni með hagsmuni ungs fólks að leiðarljósi. Með þessum hætti er leitast við að efla 
umfjöllun bæjaryfirvalda um málefni er tengjast ungu fólki. 
 

Ungmennaráðið skipa:  

• Nökkvi Harðarson 
• Elsa Katrín Eiríksdóttir 
• Karín Óla Eiríksdóttir 
• Nökkvi Nökkvason 
• Katrín Lóa Sigurðardóttir 
• Lárus Guðmundsson, formaður. 
• Ólafur Þór Unnarsson 
• Þórveig Hulda Frímannsdóttir  

Ráðið fundar fyrsta mánudag í mánuði, þrisvar sinnum 
á önn. Kosið verður í nýtt ungmennaráð í lok árs 2015 
eða byrjun 2016. 

 

Starfsemin árið 2015: 

Í tvígang voru gerðar breytingar á samþykktum 
ungmennaráðs eftir tillögur ráðsins. Annars vegar fékk ungmennaráð áheyrnarfulltrúa í frístunda- og menningarnefnd 
og hins vegar var reglum um kjör breytt í lok árs.  Ungmennaráð sat einn bæjarstjórnarfund 28. apríl þar sem kynntar 
voru tillögur hennar og áskoranir. Samkvæmt fjárhagsáætlun hafði ráðið samtals 6 m.kr. úr að spila í verkefni ársins 
2015. 
Helstu verkefni ársins voru:  

- Grindavíkurapp. Hönnun þess hefur dregist á langinn en er nú loks tilbúið.  
- Ungmennagarður. Fyrsti áfangi af þremur er langt kominn. Ungmennagarðinum var fundinn staður á austurlóð 
Grunnskóla Grindavíkur við Ásabraut. Sett var niður aparóla, grillskýli og kósýskýli. Ekki tókst að setja niður 
strandblakvöll því hann átti að vera þar sem bláa útistofan var. Hins vegar var bláa útistofan ekki færð á lóð 
leikskólans Laut fyrr en í ágúst og því var ákveðið að fresta strandblakvellinum þangað til á næsta ári. Unnið er að því 
að fá trampólín körfuboltavöll á næsta ári og kósýrólu. 
- Ráðstefnan Ungt fólk og lýðræði. Ungmennaráð sendi fulltrúa sína  

Á fundi bæjarstjórnar flutti Katrín Lóa Sigurðardóttir sem á sæti í ungmennaráði, áskorun ráðsins til bæjarstjórnar: 

 
 ,,Forseti bæjarstjórnar, bæjarstjórn, bæjarstjóri, góðir gestir 

Núverandi ungmennaráð var sett á laggirnar 3. mars í fyrra. Síðan þá hefur ráðið haldið 10 bókaða fundi og eru 
fundargerðirnar birtar á heimasíðu Grindavíkurbæjar.Við erum afar þakklát bæjarstjórn hversu vel hún hefur tekið í 
hugmyndirnar okkar, eins og fram hefur komið erum við að vinna að spennandi verkefnum. Það er lærdómsríkt fyrir 
okkur að kynnast því hvernig lýðræðið virkar og fá að taka þátt í hugmyndavinnu, forgangsröðun og að hrinda 
verkefnum í framkvæmd. 

 

Ungmennaráð vill nota tækifærið og skora á bæjarstjórn að skoða eftirfarandi: 

o Að samgöngur milli Grindavíkur og Reykjanesbæjar fyrir nemendur í Fjölbrautaskóla Suðurnesja verði 
efldar. 

o Að næsta vetur verði opnir tímar í íþróttahúsi og Hópi fyrir þá sem vilja koma og leika sér. 

o Að ljósin á körfuboltavellinum við Hópsskóla verði logandi til kl. 22:00 á kvöld, eins og á sparkvellinum við 
Ásabrautina. 

 

Á skemmtilegum og fróðlegum fundi Æskulýðsvettvagnsins í Grindavík í febrúar með ungu fólki og fulltrúum þeirra 
sem fjalla um málefni ungs máls í bænum, kom einnig margt forvitnilegt fram. Markmið og tilgangur verkefnisins var 
að skapa umræðuvettvang fyrir ungmenni þar sem þau gátu látið í sér heyra og komið skoðunum sínum á framfæri 
við þá sem bera ábyrgð á æskulýðsmálum, menntun, listum og menningu og samfélaginu í heild í þeirra heimabyggð. 

 

Í lokaskýrslu frá verkefnastjóranum Ragnheiði Sigurðardóttir segir meðal annars: 

"Að mínu mati tókst fundurinn í Grindavík ákaflega vel. Góður andi var hjá þátttakendum og einkenndust umræður 
af jákvæðni og lausnum um hvað sé gott og hvernig sé hægt að gera enn betur. Jafnframt var ánægjulegt að heyra að 
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ungmenni hugsuðu málefnin ekki einungis út frá sjálfum sér heldur einnig út frá fötluðum einstaklingum og 
öldruðum. Það er von mín að stjórnendur í sveitarfélaginu kynni sér hugmyndir ungmennanna sem komu fram og 

bjóði þeim oftar að borðinu til skrafs og ráðagerðar." 

Við skorum á ykkur kæra bæjastjórn að kynna ykkur niðurstöður þessa ungmennaráðsfundar vel.  

Takk fyrir okkur." 

 

Helstu verkefni 2016: 

Kosið verður nýtt ungmennaráð í desember eða janúar. Samþykktum ungmennaráðsins var breytt til þess að missa 
ekki allt ungmennaráðið út í einu.  

Fyrir liggur að helsta verkefni ungmennaráðs verður að halda áfram með uppbyggingu Ungmennagarðs. Þar er gert 
ráð fyrir körfuboltatrampólínvelli, strandblakvelli o.fl. Jafnframt verður haldið áfram að vinna með nemendalýðræði, 
ungmennaþing, undirbúna bæjarstjórnarfund og fleira. 

Ungmennaráð fær greidda sex fundi á ári. Samkvæmt fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir 4. m.kr. í uppbyggingu 
ungmennagarðs árið 2016. 

 

Leikjanámskeið  
Starfsárið 2015: 

Met þátttaka var í leikjanámskeiðum í sumar. Undanfarin ár hafa fjögur 
tveggja vikna námskeið verið í boði ein fimmta námskeiðinu var bætt við 
í ágúst og fór svo að flest námskeiðin voru full. Búist var við um 35 
krökkum á fyrsta námskeiðið en 84 sóttu um. Var brugðist við því með 
því að taka inn 15 krakka í viðbót og bæta við starfsfólki. Fjórir 
starfsmenn héldu utan um námskeiðið og nemendur Vinnuskólans voru 
til aðstoðar. Jafnframt var leikjanámskeiðið með aðstöðu í Þrumunni  í 
nýrri aðstöðu hennar í grunnskólanum við Ásabraut.  Fram að þessu 
hefur aðstaðan verið í Skólaseli í Hópsskóla en sú aðstaða er einfaldlega 
búin að sprengja allt utan af sér. Í sumar var boðið upp á fjölbreytta 
dagskrá fyrir börn á aldrinum 6-12 ára, þ.e. börn sem eru að fara í 1. 
bekk í haust og upp í 5. bekk þar sem viðfangsefnin eru skemmtileg og 

uppbyggjandi. Mikið var lagt upp úr útiveru.   

Starfsárið 2016: 

Verið er að endurskoða fyrirkomulag leikjanámskeiðsins fyrir næsta ár því aðstæður hafa breyst. Aðsókn er mun 
meiri en áður og spurningin er hvort Grindavíkurbær eigi að niðurgreiða sumarnámskeið með þessum hætti. Miðað 
við önnur sveitarfélög er Grindavíkurbær að bjóða upp á mjög öflug leikjanámskeið, sem gæti m.a. verið ástæðan 
fyrir mikilli aðsókn.   

 

Vinnuskóli Grindavíkur 

Starfsemi Vinnuskóla Grindavíkur tekur mið af 
reglugerð um vinnu barna og unglinga 
nr.  426/1999 26. grein.  Samkvæmt henni mega 
sveitafélög ráða ungmenni 13 ára og eldri til 
starfa yfir sumartíma.  Grindavíkurbær býður 
nemendum í 8., 9. og 10. bekk sumarvinnu ásamt 
fyrsta bekk í framhaldsskóla. Þá eru ráðnir 
flokksstjórar 20 ára og eldri. Ungmennin mega 
einungis vinna létt verk og vinnutími er 
takmarkaður sbr. grein 27.  Verkefni þau sem 
ungmennin mega vinna og þau verkfæri sem hver 
aldurshópur má nota eru útlistuð í viðaukum 
reglugerðarinnar. Vinnuskólanum er skylt að 
kynna foreldrum ráðningarkjör, þar með talið 
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lengd vinnutíma sem og tíðni óhappa og slysa sem hugsanlega tengjast starfinu. Fyllsta öryggis þarf að gæta í 
vinnuskólum og leiðbeinendur þurfa að fá undirbúning um öryggismál áður en þeir hefja störf. Jafnframt er boðið 

upp á námskeið til að efla samstarf og félagslega hæfni.  

 

Starfsárið 2015: 

Yfirumsjón með skipulagi vinnuskólans er á höndum sviðsstjóra frístunda- og menningarsviðs. Umsjónarmaður 
opinna og grænna svæða starfaði sem verkstjóri og stýrði daglegri starfsemi og hélt utan um verkefni og skipulagði  
starf flokksstjóra.  Einn flokksstjóri var ráðinn sem aðstoðarverkstjóri.  

  
Umsjónarmaður opinna og grænna svæða hélt utan um störf flokkstjóra og sá um samræmingu milli flokka, auk þess 
að leysa af flokkstjóra þegar á þurfti að halda. Hann hélt utan um vinnuskýrslur, umsagnir og tengsl við stofnanir 
sveitarfélagsins sem taka til sín unglinga í starfskynningu. Sviðstjóri hélt  utan heildarskipulag, fjárhagsáætlun og 
skipulag fræðslu- og leikjastarfs og sinnti eftirliti. 
 

Hjalti S. Guðmundsson umsjónarmaður grænna og opinna svæða var verkstjóri Vinnuskólans í sumar og Kristín 
Karlsdóttir aðstoðarverkstjóri. 

Nokkrar breytingar voru gerðar í starfsemi Vinnuskólans í sumar, þá aðallega gagnvart vinnu flokksstjóranna sem 
unnu að ýmsum nýjum verkefnum. Í fyrra var vinnutími nemenda aukinn talsvert frá því sem áður var og hélst sá 
vinnutímafjöldi. Um 100 nemendur voru í Vinnuskólanum í sumar og fækkaði um 38 á milli ára en mesta fækkunin 
var hjá elsta aldurshópnum. Flokksstjórar voru 12. 

Starfið gekk heilt yfir vel í sumar, talsvert betur en í fyrra. Það kemur til meiri reynsla stjórnenda, betra 

skipulag og góð samvinna. Flokksstjórar voru margir hverjir nýir en stóðu sig heilt yfir mjög vel. Ein 

kvörtun barst vegna framkomu flokksstjóra. Tókst að fara í mörg verkefni en hellingur eftir, sérstaklega 

opnu svæðin. Þarf að forgangsraða betur fyrir næsta sumar. Mjög gott hversu flokksstjórar og 11. bekkur 

gátu byrjað snemma í maí og náðu að vinna mjög mikið af verkefnum fyrir Sjóaranum síkáta. Nokkrir 

fatlaðir einstaklingar voru í Vinnuskólanum í sumar og gekk ágætlega að vinna verkefni við þeirra hæfi. 

Flokksstjórar og nemendur fóru á námskeið til að efla þau í starfi og þá var þriðja sumarið í röð stórskemmtilegt 
samstarf við Codland sem nánar er fjallað um á síðunni við hliðina. Þá var haldinn sameiginlegur vinnuskóladagur í 
Grindavík með Garði, Vogum og Sandgerði. Boðið var upp á forvarnarfyrirlestra um netnotkun og svo farið í leiki. 

Var þetta virkilega skemmtilegur dagur með nágrönnum okkar. 

Skýrslu um helstu verkefni sumarsins má 
sjá hér: http://www.grindavik.is/v/17093  

Vinnuskólinn hafði bækistöð í 
þjónustumiðstöðinni við Hafnargötu. Þar 
söfnuðust flokksstjórar saman í upphafi 
dags og komu svo saman í lok dags.  
Fjárhagsleg markmið stóðust, kostnaður 
við rekstur vinnuskólans samkvæmt 
áætlun var tæpar 33 m.kr. og var 
reksturinn í kringum 32 m.kr.  Eftirlit 
með áætluninni er á höndum sviðsstjóra 
frístunda- og menningarsviðs sem fer með 
fjárhagslega ábyrgð á rekstri vinnuskólans.  
Grindavíkurbær er með samning við 
Golfklúbb Grindavíkur um að fjórir 
flokksstjórar Vinnuskólans vinni á 
golfvellinum yfir sumartímann.  

Vinnuskólinn og Codland hafa undanfarin 
þrjú ár starfrækt vinnuskóla fyrir 9. og 10. 
bekk. Var hann starfræktur sumarið 2015 
og tókst vel.  Codland vinnuskólinn hefur 
það að markmiði að efla áhuga ungs fólks á sjávarútveginum og sýna þátttakendum nýja sjávarútveginn og þau 
víðfeðmu áhrif sem hann hefur á okkar samfélag. Sjá nánar um Codland vinnuskólann hér: 
http://www.grindavik.is/v/17094  

http://www.grindavik.is/v/17093
http://www.grindavik.is/v/17094
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Vinnuskólinn aðstoðaði m.a. við leikjanámskeið,  Sjóarann síkáta, 17. júní o.fl. viðburði og verkefni.  

2016: 

Sú breyting verður gerð að flokksstjórar verða ráðnir í 100% starfshlutfall en undanfarin ár hafa þeir verið í 80% 
starfi. Er það gert vegna kvartana flokksstjóra og til þess að gera flokksstjórastafið meira aðlaðandi. Búist er við færri 
nemendum í Vinnuskólanum næsta sumar þar sem ástandið á atvinnumarkaðinum er gott og nemendur eiga 
auðveldara með að fá vinnu annars staðar. Næsta sumar verða allir nemendur látnir skrifa undir ráðningasamninga, 
sláttur á opnum svæðum verður væntanlega boðinn út. 

Verklagsreglur og helstu verkefni eru að finna í handbók Vinnuskólans.   

 

  Vinnuskóli 2016 - áætlun 

  14 ára 15 ára 16 ára 17 ára 

Fjöldi nemenda: 50 42 53 40 

Þátttaka: 40 30 28 10 

Hlutfall: 80% 71% 53% 25% 

Tímar samtals: 94 169,5 184 295 

Dagvinna (taxti hækkar 1. apríl): 494 564 705 1.199 

Dagvinna með orlofi: 544 621 777 1.320 

Mánaðarlaun: 80.342 91.920 114.775 
195.117 

 

Nánar um Vinnuskóla Grindavíkur: http://www.grindavik.is/v/16238  

Handbók Vinnuskóla Grindavíkur 2015: 
http://www.grindavik.is/gogn/2015/Handbok_Vinnuskolans_2015___utgafa_02.pdf  

 

Íþróttamiðstöð 
Grindavíkur 

Sundlaugin starfar á grundvelli 
reglugerðar um hollustuhætti á 
sund- og baðstöðum, 814/2010 og 
reglugerðar um  um öryggi í 
íþróttahúsum. Þá er stuðst við 
handbók umhverfisstofnunar um 
öryggismerkingar, hæfnispróf 
starfsmanna og heilnæmi 

sundstaða.   

Leiðarljós:  Íþróttamiðstöð 
Grindavíkur á að vera leiðandi í því 
að veita góða þjónustu og öryggi 
fyrir alla íbúa bæjarins. 
Íþróttamiðstöðin er staður þar sem 
hægt er að efla félagsauð í 
fjölbreyttri flóru fólks sem kemur saman til að stunda áhugamál sín. Mikilvægt er að gestir íþróttamiðstöðvarinnar á 
öllum aldri finni jákvætt viðmót og að þeir séu velkomnir hvort sem þeir eru að fara í ræktina, sund, leikfimi, 
körfubolta, fótbolta, fimleika eða bara að setjast niður og fá sér kaffibolla og spjalla saman. 

http://www.grindavik.is/v/16238
http://www.grindavik.is/gogn/2015/Handbok_Vinnuskolans_2015___utgafa_02.pdf
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Stefnan er alltaf sú að reyna að verða við 
óskum og kröfum notenda 
íþróttamiðstöðvarinnar um að halda við 
búnaði og bæta við ef á þarf að halda.  Einnig 
reyna menn að halda við húsnæðinu eins vel 
og nokkur er kostur.  En alltaf  þarf þetta að 
fara saman við þær fjárheimildir sem 
samþykktar eru.  Nú er áætlað að farið verði í 
enn frekari uppbyggingu á íþróttasvæðinu og 
verði það að veruleika verður það bylting 
fyrir starfsemina. 

Hlutverk: Íþróttamiðstöðin er staður þar sem 
einstaklingar á öllum aldri eiga að geta fundið 
sér eitthvað við hæfi.  Markhópur 
þjónustunnar eru börn og ungmenni á 
skólaaldri,  íþróttafélög með æfingar og 
kappleiki, fullorðnir íþróttaiðkendur, heldri 
og eldri borgarar. Leitast er við að veita 
fjölbreytta þjónustu sem tekur mið af þeirri 
aðstöðu sem íþróttamiðstöðin hefur upp á að 
bjóða með tækjasal, sundlaug, íþróttahúsi, 
fjölnota íþróttahúsi með gervigrasi og smá 
kaffiaðstöðu í sundlaug. Hlutverk 
íþróttamiðstöðvarinnar er að veita öryggi. 
Íþróttamiðstöðin skal ávallt vera snyrtileg  og 
þjónustan til fyrirmyndar. 

Helstu notendur íþróttamiðstöðvarinnar eru 
Grunnskóli Grindavíkur,  allar deildir 
UMFG,  eldri borgarar í leikfimi, boccia og 
sundleikfimi á vegum Grindavíkurbæjar, 
almennir sundlaugargestir og þeir sem stunda 
líkamsrækt. Mikil ásókn er í tíma og tekst ekki 
að uppfylla óskir allra deilda þegar kemur að tímum í íþróttahúsinu. Þá höfum við selt út tíma í íþróttahúsinu til 

Helga Jónasar Guðfinnssonar í Metabolic á morgnana. Einnig hefur Hópið verið leigt út fyrir ýmsar æfingar. 

Árið 2015 

Hæst bar að ný íþróttamiðstöð var opnuð í apríl.  Hið nýja íþróttamannvirki er öflug viðbót við íþróttamannvirkin á 
svæðinu. Heildar kostnaður við bygginguna er um 750 milljónir króna og er nýtt aðkomutorg við íþróttamiðstöðina 
innifalið.  

Um leið um nýja mannvirkið var tekið í notkun, sem hýsir m.a. nýja búningsklefa fyrir sundlaugina, var ráðist í að 
hreinsa út úr gamla sundlaugarmannvirkinu og þar var innréttaður glæsilegur líkamsræktarsalur og aðstaða fyrir 
hreyfitíma. Samið hefur verið við Gymheilsu ehf. um áframhaldandi rekstur á líkamsræktarsalnum. 

Vígsluathöfnin fór fram laugardaginn 17. október. Fjöldi fólks mætti við vígslu en þar var skemmtileg dagskrá frá kl. 
15:00 þar sem íþróttamiðstöðin í heild sinni, þ.e. Gjáin, líkamsræktin, sundlaugin, íþróttasalurinn og gamla anddyrið 
voru nýtt fyrir íþróttaiðkun og alls herjar veisluhöld. Róbert Ragnarsson bæjarstjóri, Sigurður Enoksson formaður 
UMFG og Sólveig Ólafsdóttir formaður Kvenfélags Grindavíkur klipptu á vígsluborðann í tilefni dagsins. Þá var  
boðið upp á veitingar í Gjánni fyrir gesti og gangandi.  

Óhætt er að segja að íþróttamannvirkið sé hið glæsilegasta. Fyrsta skóflustunga var tekin 2. október 2013. Vertaki var 
Grindin ehf. í Grindavík, hönnuðir voru Batteríið og Verkís. Nýbyggingin er Íþróttamiðstöð Grindavíkur og er um 
1.730m² að stærð, á einni hæð.  

Í meginhlutum er hægt að skipta byggingunni upp í tvo húshluta: 

• A - Forsalur með afgreiðslu og starfsmannakjarna, búningsklefar sem þjóna íþróttasal, knattspyrnuvelli og sundlaug 
ásamt tengigangi að núverandi sundlaugarbyggingu. 

• B - Gjáin: Samkomusalur með móttökueldhúsi og skrifstofur sem tengjast íþróttafélögunum og fleira. 
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Fram kom í máli Róberts Ragnarsson 
bæjarstjóra að byggingin er í raun miðstöð eða 
hjarta sem tengir saman íþróttahús, sundlaug 
og íþróttasvæði utanhúss. Byggingin er um leið 
mikilvæg viðbót í æskulýðs- og unglingastarfi 
bæjarins og aflgjafi fyrir almenna íþróttaiðkun.  

Þá er torgið við aðalinngang 
íþróttamiðstöðvarinnar einnig hið glæsilegasta. 
Meginmarkmið hönnunar á torginu eru að 
skapa aðlaðandi og fjölnota aðkomu að nýrri 
íþróttamiðstöð Grindavíkur. Lögð var áhersla 
á að svæðið sé létt í viðhaldi og aðgengilegt 
öllum þar sem lagt er upp úr öryggi barna.  
Saman brjóta setstallar upp rýmið milli 
bygginga og mynda óformlega áhorfendastúku 
þar sem hægt verður að fylgjast með 
viðburðum á sviði fyrir miðju rýmisins. Minni 
viðburðir eins og t.d. 17. júní og fleiri 
hátíðarhöld gætu því verið haldnir þarna í 
framtíðinni. Í lokin var svo körfuboltaleikur á 
milli Grindavíkur og Vals í úrvalsdeild kvenna 
og í hálfleik var skrifað undir samninga við 
íþróttahreyfinguna og Kvenfélag Grindavíkur 

Í ljós hafa komið nokkrar gallar sem snúa aðallega að niðurföllum og hálkuvörnum í klefum og á gangi. Viðræður 
hafa verið í gangi við verktaka og hönnuði um gangast við þeim mistökum og hyllur loks undir nú í lok árs að gengist 
verður í að lagfæra gallana. 

Steinsteypuverðlaunin 2015 voru veitt í fjórða sinn við hátíðlega athöfn á Steinsteypudeginum 2015 á Grand Hóteli 
þann 20. febrúar 2015 en þau eru veitt fyrir mannvirki þar sem saman fer frumleg og vönduð notkun á steinsteypu í 
manngerðu umhverfi.  Að þessu sinni var það M-laga sjónsteypa í tengibyggingu íþróttamannvirkja í Grindavík sem 
hlaut verðlaunin. Álit dómnefndar er að þessi útfærsla sýni vel hvernig móta má steinsteypuna og sé skemmtileg 
tilbreyting við hið hefðbundna form. Byggingin tengir saman íþróttahús, sundlaug og íþróttasvæði utanhúss og er því 
eins og miðstöð eða hjarta svæðisins og örvar samnýtingu og tengsl þeirra bygginga sem fyrir eru. Það er 
Grindavíkurbær sem er eigandi verksins. Um hönnun sáu Batteríið arkitektar og VERKÍS hf., framkvæmd var í 
höndum Grindarinnar ehf. og Verksýnar en M-laga einingarnar eru Smellinn húseiningar frá BM Vallá. 
Viðurkenningin er veitt mannvirkinu og öllum þeim komu að hönnun og byggingu. 

 Íþróttasvæði - Lykiltölur 

   2012 2013 2014 2015 2016 
(áætlun) 

Starfsmannafjöldi 10** 10** 10** 11 11 

Stöðugildi 8,84 8,84 8,84 9,84 9,87 

Meðalstarfsaldur 10,8 11,8 13,2  9,07 10,16 

           

Fjöldi gesta í íþróttahúsinu 69.790 76.224 83.688 81.000 90.000 

Fjöldi gesta í sundlauginni 43.179 42.523 39.041 36.401 40.000 

Fjöldi gesta í Hópinu 34.931 38.991 37.894 39.000 40.000 

 

Fjöldi árskorta börn 16 48 178 180 200 
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Fjöldi árkorta í þrek 91 115 244 376 450 

Fjöldi árskorta í sund fullorðnir 4 5 8 6 10 

  

Helstu verkefni 2016: 

Farið verður í að endurnýja framhliðina á líkamsræktinni (sundlaugarhúsinu) en húsið lekur alltaf þrátt fyrir 
fjölmargar tilraunir til að þétta það. Þetta er afar brýnt þar sem að húsið liggur undir stórskemmdum ef ekki verður 
farið í þessar framkvæmdir. Samhliða verður útbúin útigeymsla fyrir  sundlaugina og sundbúnað sem að börnin í 
sunddeildinni eru með við daglegar æfingar.  Þá verður farið í lagfæringar á tækjabúnaði sundlaugarinnar í 
kjallaranum sem að skemmdist í haust þegar að sía gaf sig og vatn flæddi í kjallarann.  Þá verður vaktherbergið fyrir 
sundlaugina betrumbætt, bæta þarf yfirsýn og skipta um aðra myndavélina sem er ofan í lauginni. Einnig stendur til 
að setja upp myndavélar inn í líkamsræktina. Jafnframt verður sett upp aðgangshlið fyrir ræktina núna fyrir áramót.  
Smíðaðar verða skóhillur á hjólum sem verða við innganginn, einnig er verið að skoða hvernig hægt er að leysa leysa 
sjoppumál í afgreiðslunni fyrir hinar ýmsu deildir sem eru með einhverja sölustarfsemi á leikjum eða viðburðum.     
Það stendur til að fá sauna bað sem að væri á sundlaugarsvæðinu.  Lagfæra þarf þakið á stúkunni við fótboltavöllinn,  
kaupa nýja leikklukku fyrir völlinn og setja hana upp. Þá er framundan hefðbundin starfsemi á fótboltavellinum eins 
og götun, söndun, sáning, áburðargjöf, sláttur , vökvun og önnur hirðing á svæðinu. 

  

Forvarnir 

Forvarnir heyra undir frístunda– og menningarsvið. Helstu áherslur eru að Grindavíkurbær sé fyrirmyndarsveitarfélag 
í forvarnarstarfi og fræðslu. Gott samstarf sé á milli aðila um forvarnarfræðslu í skóla-, frístunda- og íþróttastarfi. 
Markvisst forvarnarstarf fyrir alla aldurshópa þar sem leiðarljósið er aðgengi fyrir alla í frístundastarfi á vegum 
bæjarins.  Metnaðarfullt og vel menntað starfsfólk í frístundamálum. 

Í Grindavík hefur forvarnarteymi verið starfrækt síðan 2008 og vinnur að forvörnum og fræðslu fyrir íbúa 
Grindavíkurbæjar samkvæmt hugmyndafræðinni að heilt þorp þurfi til að ala upp barn.  Í teyminu sitja fulltrúar frá 
ýmsum stofnunum Grindavíkurbæjar, heilsugæslu og lögreglu. Fundargerðir eru sendar út eftir hvern fund á 
nefndarmenn og jafnframt lagðar fyrir frístunda- og menningarnefnd. Á fjárhagsáætlun er lykill sem merktur er 
forvörnum sem notaður er í ýmis forvarnarverkefni. Forvarnarteymið vinnur að ýmsum forvarnarverkefnum í 
samvinnu við grunnskólann, leikskóla, framhaldsskóla lögregluna, félagsmiðstöðina, íþróttahreyfinguna, 
ungmennaráð, félagasamtök og fleiri aðila. Tekur jafnframt þátt í reglulegum könnunum um áfengis- og 
vínuefnaneyslu ungs fólks og líðan og hagi ungs fólks. 

 

Í forvarnarteyminu sitja: 

 Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs 

 Nökkvi Már Jónsson, sviðsstjóri félagsþjónustu- og fræðslusviðs 

 Jóhann Árni Ólafsson, frístundaleiðbeinandi 

 Hildigunnur Árnadóttir, félagsráðgjafi 

 Ingibjörg María Guðmundsdóttir, sálfræðingur 

 Petrína Baldursdóttir, deildarstjóri GG 

 Fríða Egilsdóttir, leikskólastjóri Lautar / Hulda Jóhannsdóttir, leikskólastjóri Króks (leikskólar annað hvert ár) 

 Kolbrún Jóhannsdóttir hjúkrunarfræðingur) hjá HSS (Sigrún Stefánsdóttir til vara) 

 Sigurður Bergmann, lögreglumaður 

 Stefanía S. Jónsdóttir, frá forvarnarteymi UMFG 

Hlutverk og markmið: 

1. Að vera samstarfs- og samráðsvettvangur þeirra sem vinna með forvarnarmál í Grindavík. 

2.   Að vinna að forvörnum og fræðslu fyrir íbúa Grindavíkur. 

3. Að kynna forvarnarstefnu Grindavíkurbæjar fyrir íbúum sveitarfélagsins.   

4. Kynna forvarnarstefnu og standa að virkri og faglegri upplýsingagjöf í forvörnum fyrir starfsfólki Grindavíkurbæjar, nemendum 
og foreldrum á hverju ári.  Foreldrum skal bent á eigið ábyrgðarhlutverk og mikilvægi stuðnings þeirra. 
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5. Að skipuleggja, innleiða og fylgja eftir PMTO 
foreldrafærni hjá stofnunum Grindavíkurbæjar. 

6. Halda fræðslufundi og standa fyrir 
námskeiðum fyrir nemendur, foreldra og/eða 
starfsfólk. 

7. Hvetja til hollra lífshátta og tómstunda. 

8. Vera í samvinnu við grunnskólann um 
kannanir á neyslu og viðhorfum til vímuefna og 
um liðan ungmenna innan skólans. 

9. Vera í samvinnu við framhaldsskóla um 
forvarnarmál 16-18 ára. 

10. Vera í samstarfi við lögregluna um 
forvarnarmál og til hafa góða yfirsýn yfir verkefni 
lögreglunnar. 

11. Efla almennt samstarf skóla-, frístunda- og 
félagsstarfs. 

 

2015: 

Helstu aðgerðir fólust í að efla menntun og fræðslu allra þeirra sem vinna að frístundamálum með námskeiðum sem 
tengjast forvörnum. Skilgreint var betur hlutverk og markmið forvarnarteymis Grindavíkurbæjar.  Aukið samstarf við 
Fjölbrautaskóla Suðurnesja, jafnframt hafa forvarnarráðstefnur verið heimsóttar og sem fyrr tekur bærinn þátt í 
rannsóknarverkefnum um líðan og hagi fólks á öllum aldri.  

Foreldrafærni: Í fyrrahaust  var unnið að innleiðingu á Foreldrafærni hjá Grindavíkurbæ sem hefur það að markmiði 
að bæta hegðun og samskipti barna og efla foreldra í hlutverki sínu.  Gengið er út frá heildstæðri nálgun í þessu 
verkefni ásamt uppeldisáherslum skólanna og önnur þau verkfæri sem verið er að nota innan skólakerfisins vinni 
saman og þær aðferðir verði nýttar sem helst gagnast hverjum og einum nemanda og fjölskyldu hans. Lagt er upp 
með ákveðinn grunn sem felst í að bjóða foreldrum upp á námskeið um uppeldi barna á meðan börn eru á 
leikskólaaldri og í byrjun grunnskóla.  Hefur þetta verkefni gengið vel. Grindavíkurbær er að mörgu leyti í fararbroddi 
þegar kemur að þessari vinnu en þetta er samstarfsverkefni félagsþjónustu- og fræðslusviðs, frístunda- og 
menningarsviðs, skólanna og heilsugæslunnar. 

Hjólakraftur: Í byrjun mars hófst forvarnarverkefnið Hjólakraftur en það er hjólaklúbbur á vegum 
félagsmiðstöðvarinnar Þrumunnar í samstarfi við grunnskólann. Umsjónarmaður er reynsluboltinn Þorvaldur 
Daníelsson hjólagarpur en hann kom til Grindavíkur tvisvar í viku með þeim tíu nemendum í 8. til 10. bekk sem 
komust í klúbbinn. Verkefnið stóð í þrjá mánuði eða til u.þ.b. 10. júní og tókst ótrúlega vel. Hjólakraftur tók m.a. 

þátt í Hjólreiðakeppni Bláa Lónsins og í Wow Cyclothon í júní. Í haust var gerð sú breyting að Hjólakraftur var hluti 
af valinu á unglingastigi Grunnskóla Grindavíkur og kemur Þorvaldur áfram tvisvar í viku. 

Markmið verkefnisins er að að virkja vanvirka einstaklinga, fá þá til þess að komast upp úr þeim hjólförum sem eru 
hamlandi. Það er gert með jákvæðni að leiðarljósi og því að leggja rækt við það sem einstaklingarnir eru sterkir í. 

Starfsárið 2016: Áfram verður unnið að ýmsum forvarnarverkefnum á vegum stofnana Grindavíkurbæjar eins og 
PMTO foreldrafærni og Hjólakrafti. Yfirlit yfir þau má sjá hér að neðan. Nýjasta forvarnarverkefnið sem er í 
undirbúningi hefur fengið vinnuheitið NETIÐ. 

Stutt lýsing verkefnis: Forvörn og viðbragðsáætlun fyrir aldurinn 16-18 ára. Sameiginlegur fundur með nemendum 10. 

bekkjar og foreldum/forráðamönnum. Annars vegar til að vekja þau til umhugsunar um þá viðhorfsbreytingu sem 

verður gagnvart vímuefnanotkun, bæði hjá nemendum og foreldrum, þegar nemendurnir hefja nám í framhaldsskóla. 

Hins vegar að fara yfir forvarnir vegna brottfalls nemenda. Gert í formi fyrirlestrar og hópavinnu. Skrifað undir 

upplýst samþykki um inngrip félagsþjónustu þegar nemendur mæta illa í framhaldsskóla eða hætta í námi. Í kjölfarið 

fari aðgerðaráætlun í gang.  Markmiðið er að þétta öryggisnetið í kringum þennan hóp til að minnka brottfall með 

forvarnar- og viðbragðsáætlun sem byggir á samstarfi félagsþjónustu Grindavíkurbæjar, Grunnskóla Grindavíkur og 

Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Mikilvægt er að upplýsingastreymi sé í allar áttir. 

Mælanlegt markmið:  

- Að allir Grindvíkingar á aldrinum 16-18 ára séu í námi eða á atvinnumarkaði. 

- Að allir nemendur/forráðamenn skrifi undir upplýst samþykkt innan tveggja ára. 
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Samantekt á forvarnarverkefnum Grindavíkurbæjar. 

  

Frístundateymi Grindavíkurbæjar 
  

Samkvæmt frístundastefnu Grindavíkurbæjar 2015-2020 var frístundateymi sett á laggirnar í haust til þess að auka 

enn frekar fagmennsku í frístundastarfi Grindavíkurbæjar.  Frístundateymið hittist reglulega til að bera saman bækur 

sínar og fara yfir helstu verkefni í frístundamálum út frá faglegum forsendum.  Frístundateymið fái reglulega á fund 

til sín fulltrúa þeirra sem nýta þjónustuna eins og frá Félagi eldri borgara, fötluðum, Ungmennaráði, nemenda- og 

Þrumuráði. Lögð verði áhersla á menntun starfsfólks sem kemur að frístundamálum á vegum Grindavíkurbæjar til að 

efla fagmennsku í starfinu. Teymið er vettvangur til að samræma ráðgjöf varðandi frístundastarf eldri borgara, 

heimsókna til eldri borgara og fatlaðra, vegna einstaklingsbundinna frístundaáætlana fyrir fatlaða, vegna 

frístundastarfs í Skólaseli, vegna frístundastarfs í félagsmiðstöðinni Þrumunni, Vinnuskólanum, leikjanámskeiðum og 

vegna annars frístundastarfs á vegum Grindavíkurbæjar. Veitir ráðgjöf varðandi aðstöðu frístundastarf þar sem 

áhersla er lögð á að nýta húsnæði Grindavíkurbæjar á sem hagkvæmastan hátt. 

Stofnun Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember
Foreldraviðtöl  

Laut

Foreldraviðtöl  

Laut
Foreldraviðtöl  

Krókur
Friðarganga

Skólapúls inn

Átröskun

Slysavarnir

Slysavarnir - 

Berent Karlsson
Tengs lakönnun

Sjá l fss tyrkingar-     

námskeið 4. - 7. 

b.

Vinabekkjadagur Friðarganga

Könnun á  l íðan

í 3.-10. bekk
Ekki  meir Tengs lakönnun

Lausnarteymi  

Foreldrafærni
Foreldraviðtöl

Lausnarteymi  

Foreldrafærni

Kynfræðs la  

Siggu Daggar 

fyri r 8.-10 bekk

Tannvernd

Samskiptadagu

r
Samskiptadagur

Vinnuvernd

Foreldrafræðs la  

fermingarbarna Leiðtogafræðs la Leiðtogafræðs la

Fermingarfræðs la Fermingarfræðs la

Verndum þau 

námskeið

Heilsugæsla

Lögreglan Höldum glugganum opnum

Umferðarfræðs la  í Forvarnar- Efti rl i t með

leik- og grunn- dagurinn flugeldasölum

skólum

NETIÐ

Forvarnar-

dagurinn
Foreldrafræðs laÞjá l farafræðs laUMFG

Tóbaks- og 

vímuefnafræðs l

Uppeldi  sem 

virkar - færni  ti l  

framtíðar.

Uppeldi  sem 

virkar - færni  ti l  

framtíðar.

Fræðs la  fyri r 

flokksstjóra

Félagsþjónustan           

Frístunda- og 

menningarsvið

PMTO

Foreldrafærni

Tölum saman.           

8. bekkur

Hagir og l íðanFræðs la  um 

barnavernd

Vinabekkjadag

ur

Hamingja  og 

s já l fsmynd

Foreldraviðtöl  - Krókur

Skráning í Hei lsubók - Krókur

Lausnateymi  PMTOLausnateymi  PMTO

Almenn hei lsuefl ing samkvæmt Hei lsustefnu - Gegn kynferðis legu ofbeldi  (Þetta  eru mínir einkastaðir - Leyndarmál ið) - Gegn einelti  (aðgerðamiðuð áætlun) - RogU kennaranámskeið

„Hættu áður en 

þú byrjar“

Jafningjafræðs l

a

Börnin og 

umhverfið

Þruman
Könnun á  sölu 

tóbaks

Kirkjan

Rauði krossinn

Vinnuskóli

Grunnskóli

Fræðs la  um miki lvægi  hol l rar fæðu, tannvernd, svefn, s lysavarnir, handþvottur, 

hreyfing og hol lusta , hamingja , s já l fsmynd, samskipti  og hugrekki .

Leikskólar

Verndarar 

barna

Hreyfing og 

hol lusta

Hjá lmanotkun 

Umferð og 

öryggi

Tengs la- og 

l íðankö. - Krókur

Foreldraviðtöl  Laut

Foreldraviðtöl  - Krókur

Foreldrafundur 

Krókur    

Verndarar 

barna

Forvarnardaguri

nn

Samræmd móttaka nýbúa

Ábyrg tölvunotkun
Flugeldafræðs l

a
Uppbyggingar-         

s tefnan.  

Foreldrar, 

s tarfsmenn

Kynhegðun og 

kynl ífs fræðs la Hjá lmanotkun.  

Umferð og 

öryggi

Sjóarinn s íkáti

Einel tisáætlun

endurskoðuð                                                 

PMTO - Ski l  

mi l l i  

skólastiga

Yfi rfærs la  10. b. 

Í  

framhaldsskól

a

Brúum bi l ið

Hol l  fæða, tannvernd, svefn, s lysavarnir, handþvottur, hreyfing og 

hol lusta , hamingja , s já l fsmynd, samskipti  og hugrekki .

Vinabekkir myndaðir

Foreldrafræðs la Ekki  meir

Efti rl i t með a ldri  gesta  á  skemmtis töðum 

Ti lkynningar og samstarf við félagsþjónustu

Mánaðarlegir fundir með forvarnarteymi

Efti rl i t með útivis tartíma barna og ungmenna - Morgunefti rl i t við skóla  - Efti rl i t með hjá lmanotkun barna sem og öryggisbúnaði  barna í bi freiðum

Ungbarnaefti rl i t. Efti rl i t og ráðgjöf ti l  foreldra . Afhending Foreldrafærnisbækl ings  í viðtölum

Sjóarinn s íkátiForeldrafærni
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Í teyminu sitja: Þorsteinn Gunnarsson sviðsstjóri, Jóhann Árni Ólafsson frístundasleiðbeinandi, Halldóra 
Magnúsdóttir skólastjóri, Stefanía S. Ólafsdóttir deildarstjóri öldrunarþjónustu og Hlín Sigurþórsdóttir 

yfirþroskaþjálfi. 

Teymið hélt tvo fundi í haust.  Farið var m.a. yfir frístundastarf vetrarins á vegum Grindavíkurbæjar. Ljóst er að 

framboðið er þó nokkuð. Aukið hefur verið við starfið í Þrumunni, mikil aukning er í Skólaseli sem hefur sprengt 

húsnæðið af sér í Hópsskóla, framboð fyrir eldri borgara er fjölbreytt og unnið að því að efla starfið fyrir fatlaða. 

Rætt um sameiginlega nýtingu á húsnæði, menntun starfsfólks og þá möguleika sem felast í faglegra og öflugra 
samstarfi. Þá hefur  samþætting skóla-, frístunda- og íþróttastarfs verið til skoðunar. 

 

Stuðningur við íþróttir og menningu 

Frístunda- og menningarsvið heldur utan um samninga við íþróttafélög og félagasamtök og hefur eftirlit með 
framfylgni þeirra. Heildarútgjöld samninganna er um 195 m.kr. Við þetta mætti bæta reiknuðum afnotum af 
mannvirkjum. Hér er yfirlit yfir samningana. 

 

Gulmerktir eru samningar sem eru að renna út. 

  

Samningsaðili Efni samnings Málsnr Dags Gildir til Beinn styrkur Kröfur

Aðalstjórn UMFG

Efling íþróttastarfs barna 

og unglinga, afreksstarfs, 

íþróttafulltrúa, starfsemi 

aðalstjórnar, aðstaða í 

Gjánni o.fl.

1501264 17.okt.15 31.des.18 134.170.000

Áætlun gegn brottfalli.  Íþróttaskóli 

fyrir leikskólabörn. UMFG verði 

fyrirmyndarfélag ÍSÍ.  Ársskýrsla eigi 

síðar en 15. maí ár hvert. Umsýsla á 

Gjánni. Aukið starfshlutfall 

íþróttafulltrúa.

Björgunarsveitin Þorbjörn

Framkvæmd 

áramótabrennu, 

þrettándagleði o.fl.

1211041 17.jan.13 31.des.15 16.120.149

Áramótabrenna, flugeldasýning, 

Sjóarinn síkáti, Jónsmessuganga, 

ljósaskilti, Þórkötlustaðaréttir, 

Félag eldri borgara Rekstarstyrkur 1509069 1.1.2016 31.12.2018 1.050.000 Kynning til leikskólabarna

Golfklúbbur Grindavíkur
Barna- og unglingastarf. 

Rekstur  golfvallar
1503144 17.okt.15 31.des.18 23.608.340

Skila inn ársskýrslu GG. Gbær leggur til 

fjóra 17 ára unglinga í sumarvinnu

Grindavíkurdeild Rauða kross 

Íslands
Styrkur 1.jan.15 31.des.16 1.242.435

ATH! Styrkupphæð breytist í takt við 

fasteignagjöld og verðskrárhækkanir 

HS Orku

Grindavíkurkirkja Æskulýðsstarf 1310029 28.nóv.13 31.maí.16 1.500.000 Skil á skýrslu

Handverksfélagið Greip Húsnæðisstyrkur 1202014 27.10.2015 ótímasettur Afnotastyrkur á húsnæði, 3.m.kr. á ári

Hestamannafélagið Brimfaxi

Samningur vegna barna- 

og unglingastarfs og 

fasteignagjald

1503143 17.okt.15 31.des.18 10.735.168
Halda reiðnámskeið o.fl. Leggja fram 

ýmsar áætlanir

Íþróttafélagið Nes Styrkur vegna þjálfara 1510087 1.1.2016 31.12.2017 700.000 1 æfing á viku 9 mánuði á ári í boccia

Karlakór Grindavíkur Styrkur 1311066 2013 31.des.15 200.000
Söngskemmtanir í menningarviku, 

Víðihlíð og 1x tónleika á ári

Knattspyrnudeild UMFG

Umsýsla á búningsaðstöðu 

við Austurveg, gámar, 

miðasöluskúr og boltaskúr

Eftirlit og þrif á eignum.

Minja -og sögufélagið Styrkur, viðhald á Bakka 1508096 27.10.2015 31.12.2018 2.806.724 Þátttaka í viðburðum

Norræna félagið í Grindavík Styrkur 1503011 1.4.2015 31.12.2017 450.000 Þátttaka í viðburðum

Pílufélag Grindavíkur Styrkur vegna mótahalds 1502098 18.feb.15 31.des.17 600.000 Kynna íþróttina í Þrumunni.

Skógræktarfélag Grindavíkur

Samstarfssamningur um 

skógræktarsvæðið, 

Selskóg, uppgræðuslu o.fl.

1311015 14.des.13 21.des.18 0 Selskógur

Slysavarnadeildin Þórkatla Styrkur 1301058 17.jan.13 31.des.15 300.000 Jólamarkaður í Kviku

Unglingadeildin Hafbjörg
Samningur um 

æskulýðsstarf
1310030 27.des.13 31.maí.16 1.500.000 Valfag í GG

Samtals 194.982.816
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ÝMIS VERKEFNI 
Járngerður 

Ábyrgð og ritstjórn á Járngerði, fréttabréfi Grindavíkurbæjar, er á vegum frístunda- og menningarsviðs. Fjögur blöð 
koma út á ári þar sem er að vinna fjölbreytt efni um starfsemi Grindavíkurbæjar. 

Tjaldsvæði 

Rekstur tjaldsvæðisins heyrir undir sviðið enda samstarf og samlegðaráhrif með rekstri Vinnuskólans og Kvikunnar. 
Sér skýrsla er gerð um starfsemi tjaldsvæðisins. Helst má nefna að  

Met aðsókn var á tjaldsvæðinu í sumar. Aukningin undanfarin ár hefur verið í kringum 20% á ári. 
Aukningin á gistinóttum á milli ára að þessu sinni var um 35% og aukning gesta um 34%. Alls komu 9.120 
gestir á tjaldsvæðið í sumar frá maí til september en gistinætur voru 10.449. Aukning bara í september var 
um helming. Hagstætt veðurfar og mikil aukning útlendra gesta hér á landi hafði auðvitað mikið að segja. 
Jafnframt fer ekki á milli mála að tjaldsvæðið í Grindavík þykir glæsilegt og þjónustan góð og verð nokkuð 
sanngjarnt. Tjaldsvæðið er jafnframt aðili að Útilegukortinu sem eykur umferðina á tjaldsvæðinu um 16%. 

Aðsóknin 2015 borið saman við 2014: 

 Gistinætur 2015: 10.449 

 Gistinætur 2014: 7.720 

 Gestir 2015: 9.120 

 Gestir 2014: 6.811 

  Maí Júní Júlí Ágúst Sept Samtals Hlutfall 

Íslendingar 88 767 789 267 74 1985 19% 

Útlendingar 396 1507 2948 2683 930 8464 81% 

      
10449 

  

Gúmmíkurl á sparkvöllum 

Í Grindavík eru tveir sparkvellir með úrgangsdekkjakurli sem læknar hafa varað við, annar völlurinn er frá árinu 2006 
og hinn 2010. Grindavíkurbær hefur ákveðið að vera til fyrirmyndar og leyfa börnunum að njóta vafans og skipta 
gúmmíkurlinu út á næsta ári, sem er í samræmi við beiðni stjórnar Heimilis og skóla og ályktun umboðsmanns barna 
og Læknafélags Íslands. Hefur þetta verið sett inn á fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar 2016.   

Skipt verður bæði um gervigras og gúmmíkurl á eldri vellinum. Á nýrri vellinum verður dekkjakurlið ryksugað burt 
og gúmmí af viðurkenndri gerð sett í staðinn, þ.e. ljóst að lit og án efna sem teljast skaðleg heilsu eða mengandi.   Er 
það í samræmi við samþykkt stjórnar KSÍ frá 9. október sl. þar sem samþykkt var að mæla gegn notkun á 
endurnýttum hjólbörðum í nýjum völlum með knattspyrnugrasi og við endurnýjun eldri valla. 

Fréttabréf 

Í byrjun árs hóf frístunda- og menningarsvið að gefa út fréttabréf einu sinni í mánuði. Það fyrsta kom út í byrjunar 
febrúar. Það síðasta kom út 2. desember. Þar er fjallað um það helsta sem er um að vera á sviðinu í hverjum mánuði, 
aðallega það sem framundan er. 

 

30. nóvember 2015 

Þorsteinn Gunnarsson 
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs  

 


