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Jafnræði - Jákvæðni - Þekking - Framsækni - Traust 

Starfsáætlun 2015 

Frístunda- og menningarsvið 
Á B M :  S V I Ð S S T J Ó R I  

 2015 2013 2012 2011 2014 

Æskulýðs- og íþróttamál 333.749 324.703 296.695 246.244 308.974 

Menningarmál 62.861 53.702 55.333 55.127 58.795 

Samtals 396.610 378.405 352.028 301.371 367.769 
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Menning, 

frístundir og 

forvarnir eru 

hornsteinar 

frístunda– og 

menningarsviðs. 

Inngangur - Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóri 
Ég hef stundum sagt að frístunda- og menningarsvið sé með skemmtilegustu málefni bæjarins á 

sínum snærum. Frístundir, forvarnir, menning og viðburðarstjórnun eru þessir mannlegu þættir 

sem snerta okkar daglega líf á einhvern hátt á flestum sviðum. Ég kýs að líta að starfsemi sviðsins 

sem verkefnastofn, þ.e. samansafn fjölmargra verkefna sem tengjast á margan hátt, sem þarf að 

vinna á forsendum verkefnastjórnunar á faglegan hátt.   

Árið 2014 var ansi viðburðaríkt  á sviði frístunda og menningar í Grindavík.  Bókasafnið flutti 

síðasta sumar í nýtt og glæsilegt húsnæði í viðbyggingu grunnskólans við Ásabrautina þar sem 

það sameinaðist skólabókasafninu. Tónlistarskólinn flutti á efri hæðina. Þá flutti félagsmiðstöðin 

Þruman úr Kvennó í sumar í húsnæði grunnskólans við Ásabraut, í bráðabirgðahúsnæði, sem 

tekið verður í gegn í upphafi ársins 2015. Farið var í nafnasamkeppni um heiti á allri þessari 

starfsemi í húsinu og varð nafnið IÐAN hlutskarpast. 

Líkt og fyrirrennari minn í starfi sagði er það jafnframt bjargföst trú undirritaðs að samspil 

þessara stofnanna við Grunnskóla Grindavíkur eigi eftir að vera mikil lyftistöng fyrir menningar 

og listatengt starf og þá sérstaklega fyrir börn og ungmenni. Einnig bind ég vonir við að með 

flutningi Þrumunnar verði starfsemin efld enn frekar. 

Áfram var haldið með uppbyggingu íþróttamannvirkja. Ekki tókst að vígja nýtt íþróttmannvirki í 

lok árs eins og til stóð en það verður væntanlega gert í febrúar 2015. Ný íþróttamiðstöð verður 

bylting, ekki síst fyrir UMFG og Kvenfélag Grindavíkur, sem fær þarna langþráða aðstöðu fyrir 

starfsemi sína. Samið var við Gymheilsu um að byggja upp nýja líkamsræktaraðstöðu og sjá um 

rekstur hennar. Þá var ný nefnd sett á laggirnar í lok árs um frekari uppbyggingu 

íþróttamannvirkja. Það er því ljóst að áfram verður haldið á árinu 2015 við að byggja upp íþrótta-

bæinn Grindavík af miklum metnaði. 

Grindavíkurbær fagnaði 40 ára kaupstaðarafmæli á síðasta ári og var haldið upp á það með 

pompi og pragt allt árið. Mikið var lagt í menningarvikuna í tilefni afmælisins, m.a. voru haldnir 

stórtónleikar í íþróttahúsinu.  Afmælisdagurinn var haldinn hátíðlegur 10. apríl þar sem m.a.  

forsetahjónin heimsóttu Grindavík.  Áhersla var lögð á dagskrá fyrir allan aldurshópa og tókst vel 

til að mínu mati. Ýmislegt fleira var gert á árinu, t.d. var haldið afmælisgolfmót Grindavíkur-

bæjar, Hreyfivika í byrjun október sem tókst framar vonum og svo var haldin Auðlindaráðstefna í 

samvinnu við Bláa Lónið í nóvember. Norrænn dagur var haldinn í Kvikunni og Norræna félagið 

endurvakið, svo eitthvað sé nefnt. 

Að vanda stendur Grindavíkurbær fyrir ýmsum viðburðum í samstarfi við ýmsa aðila eins og t.d. 

bæjarhátíðina Sjóarinn síkáti sem tókst vel þrátt fyrir leiðinda veður, 17. júní, jónsmessugöngu, 

kjör íþróttmanns- og íþróttakonu ársins, Friðargöngu, þrettándagleði og margt fleira. Verður 

þetta með hefðbundnu sniði á árinu 2015 en allar hugmyndir um frekari uppbyggingu eru að 

sjálfsögðu vel þegnar. Má segja að viðburðastjórnun sé stór hluti af starfsemi frístunda- og 

menningarsviðs. 

Í Grindavík er unnið skipulega að forvarnarmálum í samstarfi við íþróttahreyfinguna, lögreglu, 

skólayfirvöld og fleiri aðila.  Niðurstöður rannsókna sýna að góður árangur hefur náðst í þeim 

efnum en ekki má sofna á verðinum og verður að halda vel á spilunum og beina spjótunum að 

foreldrum og efla þá enn frekar í því hlutverki. Þar hefur mikill metnaður verið lagður í forvarnar-

verkefnið Foreldrafærni sem verður spennandi að sjá hvernig þróast á næstu árum 

Umfang frístunda- og menningarsvið hefur jafnframt aukist því á ábyrgð þess er einnig rekstur 

tjaldsvæðisins, útgáfa Járngerðar (fréttabréfi bæjarins) o.fl..   

Það er skemmtilegt ár fram undan þar sem menning, íþróttir, forvarnir, listir og ýmislegt fleira 

verður í öndvegi. Góða skemmtun! 
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Félagsmiðstöðin Þruman 

Á B M :  S V I Ð S S T J Ó R I  

HLUTVERK: 

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 tómstunda-

starfsemi 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-, for-

varna-, uppeldis- og mennt-

unarlegt 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.  

skólatíma til kl. 14:00  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 og 

Vídeó– og Ævintýuraklúbbum. 

Nú er einnig opið einu sinni í 

viku fyrir 16-18 ára. Við erum 

sífellt að reyna að auka 

Miðað við margar aðrar 

félagsmiðstöðvar er opnunar-

tími og sú dagskrá sem er í 

boði nokkuð góð og því er 

þjónustustigið frekar hátt. 

Lokað verður þó í kringum jól 

og áramót. Eftir að 

félagsmiðstöðin Þruman 

fluttist í húsnæði grunnskólans 

er hún opin alla virka daga á 

þjónustuna, á forsendum nemend-anna 

sjálfra. Allar góðar hugmyndir til að efla 

starfið eru vel þegnar. 

-  Þruman skal vera opin öllum börnum og unglingum, á aldrinum 9 - 16 ára sem áhuga 
hafa á að taka þátt í starfseminni. Einnig fyrir 16 -18 ára. Sérstaklega skal leitast við 
að ná til þeirra unglinga sem sökum áhugaleysis eða af öðrum orsökum sinna ekki 
heilbrigðum viðfangsefnum í frístundum sínum.  

-  Þruman vinnur að uppbyggilegu uppeldis -, fræðslu- forvarnar- og frístundastarfi og í 
nánu sambandi við alla þá aðila er koma að málefnum barna og unglinga með það að 
markmiði að sameiginlega náist sem bestur árangur.  

-  Unnið skal markvisst að uppbyggingu fjölbreyttrar starfsemi og vera hvetjandi til 
enn frekara starfs og reyna eins og kostur er að samræma störf félaga er sinna 
málefnum barna og unglinga.  

-  Þruman vinnur markvisst með unglingalýðræði.  Markmiðið er að þjálfa unglinga í að 
taka sjálfstæðar ákvarðanir byggðar á þeirra eigin skoðunum og eigin forsendum.  

Markmið 

Þjónusta 

Þruman 

hefur 

verið að 

auka við 

framboðið 

með 

nýjum 

klúbbum 
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Þruman: Verklag/innra starf - Fjármál 

Á B M :  S V I Ð S S T J Ó R I  

Unnið hefur verið eftir 

ákveðnum reglum sem gilda 

um starfsemina. Hins vegar er 

nauðsynlegt að endurskoða 

verkferla og reglur í ljósi þess 

að samstarfið við grunn-

skólann hefur aukist mikið 

þar sem félagsmiðstöðin er 

nú í húsnæði grunnskólans 

og frístundaleiðbeinandi er 

starfsmaður skólans og    

Þrumunnar.  

 

FJÁRMÁL: 

Fjárhagsleg markmið er að 

standast fyrirfram gerða 

áætlun. Kostnaður við rekstur 

félagsmiðstöðvarinnar sam-

kvæmt áætlun er rúmar 13. 

m.kr.  Í eignfærðri fjárfestingu 

er gert ráð fyrir 4 m.kr. í 

breytingar á húsnæðinu og 

kaupum á nýjum búnaði.  

Eftirlit með áætluninni er á 

höndum sviðsstjóra frístunda- 

og menningarsviðs sem fer 

með fjárhagslega ábyrgð á 

rekstri félagsmiðstöðvarinnar. 

Eftirlit verður því nokkuð 

stöðugt og framkvæmt með 

reglulegu millibili.  

Helstu verkefni félagsmiðstöðvarinnar er að halda úti starfsemi fyrir ungmenni Grindavíkur sem tekur 
fyrst og fremst mið af áhuga og óskum ungmennanna sjálfra. 

Nýtt 2015: Gaman saman fyrir 3.-4. bekk. Skipulagt starf einu sinni í viku. Góð leið til að tengja 3. bekk 
við húsnæðið og starfsemina við Ásabraut. 

Nýtt 2015: Opið einu sinni í viku fyrir ungmenna 16-18 ára, að ósk ungmennaráðs, á fimmtudags-
kvöldum. 

Tvisvar í viku (í stað 1x áður) 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.  Í haust var klúbbum fjölgað úr tveimur í 
fjóra. Áður voru stelpu– og strákaklúbbar, þeir eru áfram en fjölmiðla (nú vídeóklúbbur)– ævintýra-
klúbbum hefur verið bætt við og mælst vel fyrir. Aðra vikuna eru stelpu– og strákaklúbbarnir og hina 
vikuna vídeó– og ævintýraklúbbarnir. Í hverri viku er svo opið hús tvö kvöld. Fjölmiðlaklúbburinn gaf út 
glæsilegt blað í upphafi árs 2015 (afrakstur haustins 2014) og sendi reglulega fréttir inn á heimasíðu 
bæjarins sem mæltist vel fyrir. 

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 fata- og hönnunarkeppnina STÍL, söng– og hæfileikakeppni SAMFÉS, borðtennis- og billjardmót 
ofl. 

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. 

Önnur verkefni 2015: 

Undanúrslit Söngkeppni Samsuð fyrir Suðurnesin og Kragann verður haldin í 
Grindavík 6. febrúar í húsnæði grunnskólans. Um 300 ungmenna mæta. Er 
skipulagt og á ábyrgð Þrumunnar. 

Lagfæringar á aðstöðu Þrumunnar í samráði við nemendaráð og ungmennaráð. 

Bæta upplýsingaflæði um starfsemi Þrumunnar til foreldra í gegnum Mentor. 

Helstu verkefni 2015 Ný aðstaða 

Þrumunnar á 

Ásabraut 

býður upp á 

mikla 

möguleika. 
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Mannauður 

Á B M :  S V I Ð S S T J Ó R I  

Yfirumsjón með starfsemi  
Þrumunnar er á höndum 
sviðsstjóra frístunda- og 
menningarsviðs sem telst vera 
forstöðumaður hússins. Frá 

haustinu 2013 
hefur frístundaleið-
beinandi verið í 
100% starf og er 
það sameiginlegt 
verkefni Þrumunnar 
og grunnskólans.  
Helstu verkefni 
frístundaleið-
beinanda 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. Starfsmanna-
fundir eru að öllu jöfnu 2-3 á 
önn.  Starfsmannaviðtöl verða 
tekin í marsmánuði. Þrír til 
fjórir starfsmenn vinna í tíma-
vinnu 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. 

14 m.kr. á næstu 3 árum.  

Helstu verkefni eru: 

- Grindavíkurapp 

- Ungmennagarður 

- Ráðstefna um málefni ungs fólks 

- Opna aðstöðu Þrumunnar fyrir 

aldurinn 16-18 ára. 

- Ráðstefnan Ungt fólk og lýðræði 

Ungmennaráðið skipa: 

• Nökkvi Harðarson 

• Elsa Katrín Eiríksdóttir 

• Karín Óla Eiríksdóttir 

• Nökkvi Nökkvason 

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. 

Ráðið sat m.a. fundi frístunda– 

og menningarnefndar og svo 

hátíðarfund bæjarstjórnar 10. 

apríl. Bæjarstjórn samþykkti að 

greiða nefndarmönnum fyrir 6 

fundi á ári. Samkvæmt 

fjárhagsáætlun hefur ráðið 

samtals 6 m.kr. úr að spila í 

verkefni ársins 2015 og samtals 

• 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. 

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 verður ráðist í endurbætur á 
aðstöðu Þrumunnar. Sagað verður gat í vegginn á milli stofanna tveggja og sett í glerhurð. Allt hús-
næðið verður málað, þá verður sett hurð á ganginum til þess að afmarka betur starfsemi Þrum-
unnar. 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. Hugmyndin er að gera aðra stofuna að afþreytingarstofu en hina að kósý 
félagsmiðstöð m.a.m með sjónvarps– og fundarherbergi. Þá verður tækja– og húsbúnaður endur-
nýjaður að hluta. 

Húsnæði - aðstaða 

Ungmennaráð 

Nýtt 

húsnæði 

Þrumunn-

ar tekið í 

gegn í 

upphafi 

árs 2015 
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Menningarmál 

Á B M :  S V I Ð S S T J Ó R I  

Menningarmál tilheyra frístunda- og 
menningarnefnd sem er 
stefnumarkandi og ráðgefandi á sviði 
menningarmála í Grindavík. 
Sviðsstjóri frístunda- og menningar-
sviðs er starfsmaður nefndarinnar. 

Í Grindavík er öflugt menn-
ingar- og listalíf sem nánar er 
fjallað um í þessari opnu. Sam-
kvæmt þjónustukönnun 
sveitarfélaga ríkir mikil ánægja 
á meðal bæjarbúa með 
menningarlífið. Grindavíkur-
bær hefur markað sér 
menningarstefnu (sjá hér að 
neðan) þar sem lögð er mikil 
áhersla á fjölbreytni. Bærinn 
styður við bakið á menningar-
lífi 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. 

Síðasta ár var afar viðburðarríkt enda 
fagnaði bærinn 40 ára kaupstaðarafmæli 
sínu á margvíslegan hátt. Hápunkturinn 
var vígsla bókasafns og tónlistarskóla í 
viðbyggingu við grunnskólann sem vonir 
eru bundnar við að eigi eftir að efla 
menningarlíf í Grindavík enn frekar.  
Menningin kemur hins vegar frá fólkinu 
sjálfu í bænum og hlutverk bæjarins er að 
búa til umgjörð og styðja við bakið eins og 
hægt er.  

Allar hugmyndir til að bæta menningarlífið 
í Grindavík eru vel þegnar. 

- að menningarstarf verði veigamikill þáttur í bæjarlífinu árið um 
kring.  
- að Grindavíkurbær verði ímynd þróttmikillar menningar, þar sem 
listsköpun er gert hátt undir höfði.  
- að markvisst verði unnið að listrænu uppeldi barna og unglinga svo 
að menning og listsköpun verði sjálfsagður þáttur í lífi þeirra. 
- að upplýsingar um alla menningarstarfsemi bæjarbúa verði að-
gengilegar og vel kynntar. 
- að starfsemi safna innan bæjarins verði aukin og þess gætt að þau 
hafi aðdráttarafl fyrir alla aldurshópa. 
- að umsjón með listaverkum og menningartengdum munum í eigu 
bæjarins sé fagleg og viðhald þeirra reglubundið. 
- að fjölmenningin fái notið sín. 

Menningarstefna 
Bæjarlista-

maður og 

menningar-

verðlaun eru 

afhent til 

skiptis, 

annað hvert 

ár 

helgina en mikið er lagt upp úr 
vandaðri barnadagskrá. Líkt og 
undanfarin þrjú ár verður 
bænum skipt upp í fjögur lita-
hverfi.  

Leiðinda veður setti strik í 
reikninginn í fyrra en engu að 
síður tókst hátíðin vel. Stefnt 
er að því í ár að vera með stór-
tónleika á laugardagskvöldinu í 
fyrsta skipti, í stað sunnudags-

Sjómanna- og fjölskylduhátíðin 
Sjóarinn síkáti í Grindavík hefur 
fest sig í sessi sem ein 
skemmtilegasta og fjöl-
breyttasta bæjarhátíð 
landsins haldin um Sjómanna-
dagshelgina, 5.-7. júní 2015, til 
heiðurs íslenska sjómanninum 
og fjölskyldu hans.  Hátíðin 
hefur vaxið með hverju árinu, 
þar er fjölbreytt dagskrá alla 

kvölds.  

Markmiðið er að leggja áherslu 
á fjölskyldugildin á bæjar-
hátíðinni. Þess vegna verður 
lögð enn meiri áhersla á dag-
skrá fyrir börn og unglinga en 
áður. Ungmennaráð mun m.a. 
koma að skipulagningu 
dagskrár fyrir ungmenni. 

Sjóarinn síkáti 
Stefnt er að því 

að vera með 

stórtónleika í 

íþróttahúsinu á 

laugardags-

kvöldinu að 

þessu sinni. 



7 

Menningarvika: Fjölmenning í öndvegi 

Á B M :  S V I Ð S S T J Ó R I  

Menningarvika verður haldin í 
Grindavík 14.-22. mars. Menningar-
vika Grindavíkur er nú haldin í 
sjöunda sinn en hún verður fjöl-
breyttari með hverju árinu. Að þessu 
sinni verður hún hún með 
fjölþjóðlegu ívafi þar sem 
fjölmenning verður í öndvegi og 
munu t.d. skólastofnanir bæjarins 
vinna með slíkt þema. Markmiðið er 
að undirstrika fjölbreytileikann í sam-
félagi okkar. Þess má geta að í grunn-
skólanum koma nemendur frá 23 
þjóðlöndum  

Formleg setning hátíðarinnar verður í 
Grindavíkurkirkju laugardaginn 14. 

mars kl. 17:00. Eftir setninguna er 
gestum boðið í safnaðarheimilið í FJÖL-
MENNINGARLEGT VEISLUHLAÐBORÐ. 
Grindvískir íbúar frá ýmsum 
þjóðlöndum bjóða upp á rétti frá 
sínum heimalöndum. 

Sem fyrr er uppistaðan í Menningar-
vikunni framlag heimafólks auk þess 
sem fjöldi landsþekktra tónlistar-
manna, listamanna og skemmtikrafta 
heimsækja Grindavík. Menningar-
vikunni hefur verið vel tekið undan-
farin ár. Allir leggjast á eitt við að bjóða 
upp á fjölbreytta og skemmtilega dag-
skrá. Tónleikar, skemmtanir, frásagnir, 
sýningar og uppákomur. Grindvíkingar 

eru hvattir til þess að nýta sér tækifærið 
og fjölmenna á menningarviðburðina, 
þeir sem vilja komast í dagskrána geta 
sent upplýsingar á netfangið  
thorsteinng@grindavik.is  

Samkvæmt fjárhagsáætlun  2015 fara um 63 milljónir króna í menningarmál.  Þar af fara rúmar 20 
m.kr. í rekstur bókasafnsins, 25 m.kr. í rekstur Kvikunnar, á þriðju milljón í ýmsa styrki (m.a. til gamalla 
húsa), 5,5 m.kr. í Sjóarann síkáta, 965 þ.kr. í 17. júní, rúmar 2,6 m.kr. í menningarviku, ein milljón í 
ýmsa aðra viðburði o.fl.   

Leitað er eftir styrkjum til fyrirtækja í ýmsa viðburði, sérstaklega vegna Sjóarans síkáta. Er ekki hægt 
að halda þá hátíð með þeim glæsibrag sem gert hefur verið nema með góðum stuðningi ýmissa fyrir-
tækja í Grindavík og víðar. 

Þess má geta að frístunda– og menningarsvið tekur þátt í sameiginlegum verkefnum, t.d. með öðrum 
sveitarfélögum eins og Safnahelgi á Suðurnesjum o.fl. Þá er sótt um styrki í ýmis verkefni m.a. til 
Menningarráðs Suðurnesja. Fjárhagsáætlun er hægt að nálgast á heimasíðu bæjarins. 

Fjárhagsáætlun 
Samkvæmt 
þjónustu-

könnun 
sveitar-

félaga er 
mikil 

ánægja 
með 

menningar
mál 

bæjarins 

Hluti af starfsemi frístunda– og menningar-
sviðs er að standa fyrir ýmsum viðburðum 
allt árið um kring og einnig í samstafi við 
ýmsa aðila. Á síðasta ári, 40 ára kaupstaðar-
afmæli Grindavíkurbæjar, náði viðburða-
stjórnunin hámarki enda mjög mikið um að 
vera allt árið. Áframhald verður á þeirri 
þróun því bæði verða viðburðirnir umfangs-
meiri og þeim fjölgar á milli ára. Þar má 
nefna Hreyfvikuna.  

Hér má sjá yfirlit yfir 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 

Á síðasta ári, 40 ára kaupstaðarafmæli, kom 
frístunda- og menningarsvið m.a. að eftir-
farandi viðburðum: 

40 ára afmælisd., 10. apríl 
Risa afmælistónleikar 
Sjávarúvegssýningin 2014 
Auðlindaráðstefna með Bláa Lóninu 
40 ára afmælisblað og sjónvarpsþáttur um 
afmælisdaginn, með Víkufréttum 
40 ára afmælisgolfmót með GG 
Vígsla Iðunnar 
Sýning á myndunum Fiskur undir steini og 
Salka Valka 

Viðburðastjórnun 
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Leikjanámskeið 

Á B M :  S V I Ð S S T J Ó R I  

Met þátttaka var í leikjanámskeiðum á 

síðasta ári og fór svo að flest nám-

skeiðin voru full.  Stefnt er að því að 

svara eftirspurn eins og kostur og vera 

með fleira starfsfólk til að geta tekið á 

móti fleiri krökkum.  Þrír starfsmenn 

munu halda utan um námskeiðið og 

nemendur Vinnuskólans verða til 

aðstoðar. 

Jafnframt verður leikjanámskeiðið 

með aðstöðu í Þrumunni  í nýrri 

aðstöðu hennar í grunnskólanum við 

Ásabraut.  Fram að þessu hefur 

aðstaðan verið í Skólaseli í Hóps-

skóla en sú aðstaða er einfaldlega 

búin að sprengja allt utan af sér. 

Í sumar verður boðið upp á fjöl-

breytta 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 er lagt upp úr 

útiveru.  Boðið verður upp á fjögur 

tveggja vikna ámskeið. 

Hægt er að skrá börnin sín með því að 

senda póst á leikur@grindavik.is en 

nánari upplýsingar verða birtar á 

heimasíðu bæjarins með vorinu. 

 

  

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 kemur sendinefnd frá 
Piteå í Menningarvikuna þar sem innanborðs verður tónlistarfólk og 
málari. Jafnframt hefur Piteå boðað komu sína með vorinu í aðra heim-
sókn.  Þá stendur til að senda tvo starfsmenn á sænsku námskeið í Piteå 
eins og gert var í sumar.  

Vinabæjarsamskipti 
Unnið er að 

ýmsum 

samstarfs-

verkefnum 

með 

vinabænum 

Piteå í 

Svíþjóð 

Aðalstjórn UMFG 

Björgunarsveitin Þorbjörn 

Félag eldri borgara 

Fjáreigendafélag Grindavíkur 

Golfklúbbur Grindavíkur 

Grindavíkurdeild Rauða kross 
Íslands 

Grindavíkurkirkja 

Handverksfélagið Greip 

Hestamannafélagið Brimfaxi 

Frístunda– og menningarsvið  
heldur utan um samningagerð 
við íþróttahreyfinguna og 
félagasamtök sem standa m.a. 
fyrir viðurkenndu barna– og 
unglingastarfi o.fl. Sviðið hefur 
einnig eftirlit með því að 
samningnum sem framfylgt. 

Margir samninganna renna úr í 
árslok 2015.  

Hér má sjá yfirlit yfir slíka 
samninga: 

Karlakór Grindavíkur 

Knattspyrnudeild UMFG 

Pílufélag Grindavíkur 

Skógræktarfélag Grindavíkur 

Slysavarnadeildin Þórkatla 

Unglingadeildin Hafbjörg 

Stuðningur við íþróttir og menningu 
Heildarverðmæti 

samninganna, 

þ.e. stuðnings 

Grindavíkurbæj-

ar við íþróttir og 

menningu,  er 

51.5 m.kr.   
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Kvikan 

Á B M :  S V I Ð S S T J Ó R I  

Í undirbúningi eru breytingar á 
starfsemi Kvikunnar. Ráðinn verður 
verkefnisstjóri til þess að fylgja eftir 
ákvörðunum stjórnar Kvikunnar um 
að skoða frekar útvíkkun 
starfseminnar, m.a. að byggja við 
húsið og leigja reksturinn út.  

Þá verður Kvikan skilgreind sem 
gestastofa fyrir Reykjanes Geopark, 
ein af fimm slíkum á Reykjanesi.   

Yfir vetrartímann verður Kvikan opin 
aðallega um helgar (lokað frá des-
feb), í menningarviku og um 
páskana, einnig er opnað sérstaklega 
fyrir hópa. Sumaropnun hefst 1. maí 
og verður Kvikan alla daga vikunnar 

frá kl. 10-15, til 31. ágúst. Einn fastur 
starfsmaður verður ráðinn yfir sumar-
tímann, starfsemenn tjaldsvæðið sjá 
um vaktir um helgar. 

Unnið verður að því að uppfæra 

sýningarnar þrjár í Kvikunni, þ.e. Saltfisk-
sýninguna, Jarðorkusýninguna og Guð-
bergsstofu. 

Aðsókn í fyrra var svipuð og undanfarin 
ár. 

Rekstur tjaldsvæðisins gekk með ágætum í fyrra enda met 
aðsókn, bæði hvað varðar fjölda gistinátta og gesta. 

Gistinætur 2011 2012 2013 2014 
  6018 7295 7254 7720 

 

Gestir  2011 2012 2013 2014 
  4844 5940 6014 6811 

 

Gerð verður tilraun til þess að bjóða út rekstur tjaldsvæðisins á árinu 2015. 

Stefnt er að því að tjaldsvæðið opni fyrr en áður, eða um miðjan maí og verði opið til loka september. 
Þrír starfsmenn verða ráðnir á tjaldsvæðið í sumar og sinna þeir einnig Kvikunni um helgar. 

Tjaldsvæðið 

um stefnu í frístunda- og 
menningarmálum og hafa 
eftirlit með að stefna bæjar-
yfirvalda á hverjum tíma sé 
haldin. 

Frístunda– og menningar-
nefnd: 

Aðalmenn: 
D-listi. Atli Geir Júlíusson 
S-listi. Sigurður Enoksson 
G-listi. Lovísa H. Larsen. 

Frístunda- og menningarmál 
heyra undir frístunda- og 
menningarnefnd. Nefndin er 
stefnumarkandi og ráð-
gefandi í viðkomandi mála-
flokkum í Grindavík. Sviðsstjóri 
frístunda- og menningarsviðs 
er starfsmaður nefndarinnar. 
Hlutverk frístunda- og 
menningarnefndar er m.a.  að 
gera tillögur til bæjarstjórnar 

Formaður.  
G-listi. Nökkvi Harðarson 
B-listi. Ágústa Inga Sigurgeirsd. 

Varamenn: 
D-listi. Sigríður Berta Grétarsd. 
G-listi. Aníta Björk Sveinsdóttir 
G-listi. Helgi Þór Guðmundsson 
S-listi. Sigríður Jónsdóttir 
B-listi. Björgvin Björgvinsson 

Fulltrúi UMFG og 
Ungmennaráðs hafa einnig leyfi 
til að sitja fundi nefndarinnar 

Frístunda– og menningarnefnd 

Tjald- 

svæðið 

verður 

áfram með 

samning 

við Útilegu-

kortið 
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Vinnuskóli Grindavíkur 

Á B M :  S V I Ð S S T J Ó R I  

Starfsemi Vinnuskóla Grinda-

víkur tekur mið af reglugerð 

um vinnu barna og unglinga 

nr.  426/1999 26. grein.  Sam-

kvæmt henni mega sveitafélög 

ráða ungmenni 13 ára og 

eldri til starfa yfir sumar-

tíma.  Grindavíkurbær 

býður nemendur 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 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. Jafnfram er boðið 

upp á námskeið til að efla samstarf 

og félagslega hæfni.  

Að hafa ánægju af því að skila góðu verki. 
Að hafa ánægju af því að fegra bæinn. 
Að unglingar læri að hegða sér á vinnustað. 
Að unglingar læri vinnubrögð og meðferð verkfæra. 
Að unglingar læri að umgangast bæinn okkar. 
Að auka færni unglinga í samskiptum við aðra. 
Að auka virðingu unglinga fyrir umhverfinu. 
Að halda uppi félagslífi unglinga yfir sumarið. 
Að veita unglingum launaða sumarvinnu. 

Markmið 
Að unglingar 

læri að 

umgangast 

bæinn okkar 

hann haldi sig að verki.  Þá ber 
honum líka að sýna öllum 
samstarfsmönnum sínum, 
flokksstjórum og yfirmönnum 
Vinnuskólans, svo og öllum 
bæjarbúum fyllstu kurteisi 
þegar hann er við vinnu. 

Starfsemi Vinnuskólans er að 
stærstum hluta fyrir bæjar-
félagið en jafnframt veitir 
skólinn ellilífeyrisþegum og 
öryrkjum aðstoð við umhirðu 
garða og lóða gegn vægu 

Engin önnur stofnun eða fyrir-
tæki sinnir þessu mikilvæga 
hlutverki . Til þess að geta innt 
þetta verkefni sem best af 
hendi eru gerðar miklar kröfur 
til hæfni flokkstjóra og þjálfun 
þeirra verið stóraukin.  Við 
skráningu í Vinnuskólann er 
litið svo á að unglingur sé að 
sýna áhuga á að taka þátt í 
starfi skólans. Honum ber að 
vinna þau verkefni sem honum 
eru falin án þess að stöðugt 
þurfi að ganga eftir því að 

gjaldi. Samstarf er við aðrar 
stofnanir Grindavíkurbæjar. 
Vinnuskólinn hefur leitast við 
að bjóða uppá fjölbreytta 
vinnu og gefst unglingum í 9. 
og 10. bekkjum kostur á að 
vinna á leikskólum, við leikja-
námskeið, í dagvist aldraðra 
eða á öðrum þeim stöðum 
sem tilbúnir eru að taka á móti 
þeim. Vinnuskólinn aðstoðar 
m.a. við leikjanámskeið,  
Sjóarann síkáta, 17. júní o.fl. 
viðburði og verkefni.  

Vinnuuppeldi - verkefni og þjónusta 
Í fyrrasumar var 
unnin handbók 

fyrir 
Vinnuskólann 

með helstu 
verkefnum og 

svæðisskiptingu 
bæjarins.  

Vinna þarf 
áhættumat fyrir 

Vinnuskólann 
sumarið 2015. 
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Mannauður 

Á B M :  S V I Ð S S T J Ó R I  

Yfirumsjón með skipulagi vinnu-
skólans er á höndum sviðsstjóra 
frístunda- og menningarsviðs. Um-
sjónarmaður opinna og grænna 
svæða starfar sem verkstjóri og stýrir 
daglegri starfsemi og heldur utan um 
verkefni og skipuleggur starf flokks-
stjóra.  Einn flokksstjóri er ráðinn em 
aðstoðarverkstjóri. Gert er ráð fyrir 
að ráðnir verði 10 – 12 flokksstjórar. 
Áætlaður nemendafjöldi er um 100.  
Umsjónarmaður opinna og grænna 
svæða heldur utan um störf flokk-
stjóra og sér um samræmingu milli 
flokka, auk þess að leysa af flokk-
stjóra þegar á þarf að halda. Hann 
heldur utan um vinnuskýrslur, 

umsagnir og tengsl við stofnanir 
sveitarfélagsins sem taka til sín 
unglinga í starfskynningu. Sviðstjóri 
heldur utan heildarskipulag, 
fjárhagsáætlun og skipulag fræðslu- og 
leikjastarfs og sinnir eftirliti. 
Flokkstjóri stjórnar vinnuflokki 
unglinga með 10 - 15 einstaklingum. 
Þeir skulu allir vera eldri en 20 ára með 
reynslu af vinnu með unglingum t.d. 
frá Félagsmiðstöð eða Vinnuskóla og 
æskilegt er að hafa fengið fræðslu um 
eftirfarandi: 
- Stjórnun, agastjórnun. 
- Skyndihjálp, líkamsbeitingu og öryggi 
á vinnustað. Auk annarrar fræðslu. 
Flokkstjóra ber að vera hjá sínum flokki 

á vinnutíma  (þ.m.t. kaffitíma ). Honum 
er ekki heimilt að skilja unglingana eftir 
eftirlitslaus. Flokksstjórar færa vinnu-
skýrslur í lok hvers dag og eiga að brýna 
fyrir unglingunum vinnusemi, stundvísi 
og heiðarleika. 
Flokksstjórar sækja öryggisnámskeið og 
skyndihjálparnámskeið á fyrstu dögum 
vinnu sinnar í maímánuði.   
Nemendum skólans verður jafnframt 
boðið upp á fræðslu og tvisvar yfir  
sumarið verður sumarfjör með leikjum 
og grillveislu. Um er að ræða fræðslu 
um umhverfismál, atvinnumál og saf-
nafræðslu. Í tengslum við fræðslu-
dagana er farið í sund, golf eða annað 
þess háttar. 

Vinnuskólinn hefur bækistöð í þjónustumiðstöðinni við Hafnargötu. Þar safnast flokksstjórar saman í 
upphafi dags og koma svo saman í lok dags. Öll verkfæri og áhöld eru geymd í þjónustumiðstöðinni.  
Bæta þarf við handverkfærum og er gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun. 

Fjárhagsleg markmið er að standast fyrirfram gerða áætlun. Kostnaður við rekstur vinnuskólans sam-
kvæmt áætlun er tæpar 33 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 nemendur Vinnuskólans vinni 
á golfvellinum yfir sumartímann.  

Vinnuskólinn og Codland hafa undanfarin tvö ár starfrækt vinnuskóla fyrir 9. og 10. bekk. Verður hann 
starfræktur sumarið 2015.  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.  

Húsnæði - aðstaða - fjármál 

vinnuna í fötum við hæfi, með 
hlífðarföt með sér.  Ekki er 
heimilt að fara heim að sækja 
föt. 

- Forráðamenn tilkynna forföll 
til viðkomandi flokkstjóra. 

- Flokksstjóri hefur heimild til 
að senda heim einstakling sem 
brýtur vinnureglur og/eða er 
ekki að standa sig í vinnunni.  

- Vinnuskólinn er tóbaks- og 
vímuefnalaus vinnustaður. 

- Nauðsynlegt er að koma með 
nesti því ekki er leyfilegt að 
fara af vinnustaðnum nema í 
matarhléi. Kaffihlé er í 15 mín. 
og varið á vinnusvæði með 
flokkstjóra.  

- Unnið verður um allan bæ og 
því nauðsynlegt að mæta í 

Flokksstjóri hringir heim og 
tilkynnir ástæðu áminningar. 

- Heimilt er að vísa einstaklingi 
alfarið úr vinnuskólanum séu 
brot viðkomandi þess eðlis. 

- Ekki er heimilt að skipta um 
flokk nema upp komi 
aðstæður sem leyfa það. 

Helstu reglur Vinnuskólans 

Gæðastund 

flokksstjóra 

er milli kl. 

15-16 þar 

sem þeir 

vinna að 

ýmsum 

verkefnum 
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Verklag og innri þjónusta: 

Á B M :  S V I Ð S S T J Ó R I  

Verklagsreglur og helstu verkefni eru að finna í handbók Vinnuskólans. Skipulag sumarið 2015 er eftirfarandi: 

14 ára, úr 8. bekk: 
Tímabil: 8. júní – 23. júlí.  Fjöldi daga: 27 
Starfstími:  Mánudaga til fimmtudaga kl. 08:30 – 12:00.  Fjöldi vinnustunda 94,5 í samtals sjö vikur.  
Laun: Kr. 544,- á tímann með orlofi. 
Helstu verkefni:  Þrif, rakstur og gróður umhirða. 

 

15 ára, úr 9. bekk: 
Tímabil: 8.júní – 23. júlí: Fjöldi daga: 34 
Starfstími:  Mánudaga til fimmtudaga kl.08:30-12:00 og 13:00-15:00 og föstudaga kl. 08:30-12:00. Fjöldi vinnustunda 
169,5  í samtals  sjö vikur.  
Laun:  Kr. 621,- á tímann með orlofi. 
Helstu verkefni:  Gróðursetning, áburðargjöf, þrif, sláttur, rakstur og gróður umhirða í görðum ellilífeyrisþega.  

 

16 ára, úr 10. bekk:  
Tímabil: 8. júní – 14. ággúst. Fjöldi daga: 44 
Starfstími:  Mánudaga til fimmtudaga kl. 08:30-12:00 og 13:00-15:00 og föstudaga kl. 08:30-12:00.  Fjöldi vinnustunda 
222 í samtals níu vikur.  
Laun:  Kr. 777,- á tímann með orlofi. 
Helstu verkefni:  Sláttur,rakstur og létt viðhald á lóðum. Gróðursetning, áburðargjöf, hreinsun, málun og önnur tilfallandi 
verkefni. 

 

17 ára, úr 1. bekk framhaldsskóla:  
Tímabil: 18. maí – 14. ágúst. Fjöldi daga: 53 
Starfstími:  Mánudaga til fimmtudaga kl.08.30-12.00 og 13.00-15.00 og föstudaga kl. 08:30-12:00.  Fjöldi vinnustunda 
295 í samtals 12 vikur. 
Laun:  Kr. 1.320,- á tímann með orlofi. 
Helstu verkefni:  Sláttur,rakstur og létt viðhald á lóðum. Gróðursetning, áburðargjöf, hreinsun, málun og önnur tilfallandi 
verkefni. 

 Vinnuskóli 2015 - áætlun 

 14 ára 15 ára 16 ára 17 ára 

Fjöldi nemenda: 43 52 48 48 

Þátttaka: 39 38 25 18 

Hlutfall: 90% 73% 52% 37% 

Tímar samtals: 94 169,5 184 295 

Dagvinna: 494 564 705 1.199 

Dagvinna með orlofi: 544 621 777 1.320 

Mánaðarlaun: 80.342 91.920 114.775 195.117 
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Bókasafn Grindavíkur 

Á B M :  S V I Ð S S T J Ó R I  

Hlutverk Bókasafns Grindavíkur  
er 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. Starfsfólk safnsins leitast 
við að láta gestum þess líða vel og aðstoða þá í hvívetna.  

- 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. 

Markmið: 

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

 

 

 Þátttaka í safnaviku og menningardögum með 
sýningu á handmáluðu postulíni og uglum í ýmsum 
myndum, ásamt því að halda  söng- og kvæðakvöld í 
Kvikunni. 

 Flutningur og sameining almenningsbóka- og skóla-
safns tók drjúgan hluta ársins. Hann hófst í lok júní 
og var opnað á nýjum stað 11.ágúst 2014. 

 „Útibú“ safnsins í Hópsskóla var sett í sér deild og 
komið upp hálfgildings sjálfsafgreiðslu fyrir 
nemendur og kennara.  

 Samstarf um smásögukeppni, sem enn er í gangi, 
með söfnum á Suðurnesjum. 

Helstu verkefni 2014 
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Helstu verkefni 2015 

Á B M :  S V I Ð S S T J Ó R I  

Sömu árlegu verkefnunum verður sinnt, svo 
sem þátttöku í menningarviku, sumarlestri, 
bókasafnsdegi og rithöfundaheimsóknum.  

Aukið rými veitir okkur tækifæri til að bjóða 
uppá fjölbreyttari viðburði, t.d.  málverka-
sýningar og nýta glerskápana til sýninga. Þegar 
er búið að biðja um veggplássið fyrir mál-
verkasýningu á menningardögum og við 
auglýsum eftir gamalli handavinnu til að sýna. 

 

Ný verkefni laða vonandi til okkar fleiri lánþega: 

  

 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 sögu-

stundir 

 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 

 

Nýr starfsmaður með kennaramenntun byrjaði í janúar og mun safnkennsla og barnastarf heyra 
undir hann. Auglýst hefur verið eftir nýjum forstöðumanni sem tekur við 1.apríl, n.k. Stöður á nýju 
safni árið 2015 eru 2,70 sem 3 starfsmenn vinna. Opið verður á laugardögum, frá okt.-apríl, frá kl. 
10-14.  

Bókasafnið er 

sameiginlegt 

almennings– og 

skólabókasafn 
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Bókasafn Grindavíkur - lykiltölur: 

Á B M :  S V I Ð S S T J Ó R I  

*Tölfræði frá Landskerfi bóka-
safna, fyrir árið 2014, er ekki 
tilbúin 

 
2011 

2012 2013 2014 

Starfmannafjöldi 3 (+1) 3 (+1) 3 (+1) 3 (+1) 

Stöðugildi 2 (+0,25) 1,75 1,75 1,75/2,50 

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

Stærð húsnæðis í fm. (auk geymslurýmis í kjallara, 2014) 125 125 125 125/443 

Fjöldi tölva fyrir gesti/nemendur 1 1 1 3 

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

Fjöldi útlána 14700 13900 13500 20000+ 

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

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

Fjöldi afgreiðsludaga á ári 260 260 260 260/272 

Fjöldi tengdra /nýrra gagna 895 973 1349 ?* 

Fjöldi afskráðra gagna 234 432 1065 ?* 

Heildarfjöldi gagna um áramót 18821 19448 19455  ?* 

Fjöldi auglýstra viðburða 6 6 3 (+2) 4 

Fjöldi samvinnuverkefna við önnur söfn/aðila 3 2 3 2 

Fjöldi samvinnuverkefna við stofnanir sveitarfélagsins 0 0 0 1 
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Íþróttamiðstöð Grindavíkur 

Á B M :  S V I Ð S S T J Ó R I  

Hæst ber að ný 
íþróttamiðstöð verður 
opnuð í febrúar. Búið er að 
hanna útisvæði sem verður 
klárað næsta sumar. Hið 
nýja íþróttamannvirki er 
hugsað sem öflug viðbót við 
íþróttamannvirkin á 

svæðinu.  

Byggingin er í raun miðstöð 
eða hjarta sem tengir saman 
íþróttahús, sundlaug og íþrótta
-svæði utanhúss. Byggingin 
mun örva samnýtingu og 
tengsl húsanna sem fyrir eru 
um leið og hún er mikilvæg 
viðbót í æskulýðs- og 
unglingastarfi bæjarins og 

aflgjafi fyrir almenna íþróttaiðkun. 
Íþróttamiðstöðin verður nýtt hjarta 
íþróttaiðkunar í Grindavík.  
Þetta er fyrsti áfangi í framtíðar-
uppbyggingu á íþróttasvæði Grinda-
víkur. Með endurskipulagningu og 
nýbyggingum á íþróttasvæði 
Grindavíkur er áætlað að bæta 

verulega aðstöðu til íþróttaiðkunar, 
keppnishalds og félagsstarfs í Grinda-
vík. Í hönnun aðstöðunnar er tekið tillit 
til mismunandi þarfa ólíkra íþrótta-
greina, skólastarfs, starfsmanna og 
gesta án þess að það komi niður á fjöl-
nota möguleikum byggingarinnar. 
Nýbyggingin 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 starf-
smannakjarna, búningsklefar sem 
þjóna íþróttasal, knattspyrnuvelli og 
sundlaug ásamt tengigangi að nú-
verandi sundlaugarbyggingu. 
• B - Samkomusalur með móttöku-
eldhúsi og skrifstofur sem tengjast 
íþróttafélögunum og fleira. 

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. 

Leiðarljós: Íþróttamiðstöð 

Grindavíkur  

á að vera 

leiðandi í því að 

veita góða 

þjónustu og 

öryggi fyrir alla 

íbúa bæjarins. 

núverandi sundalaugarhús-
næði. 

- Ljúka við nýtt vaktavinnu-
fyrirkomulag fyrir 
íþróttamiðstöðina 

- Sinna almennu viðhaldi á 
fótboltavöllunum og Hópinu 
(láta hreinsa grasið og bæta 
gúmmí í það) 

- Sinna viðhaldi á sundlauginni, 
mála pottana, setja nýjan dúk í 
botninn á  lauginni og líma dúk 

- Stærsta verkið er að ljúka við 
nýbygginguna við 
íþróttamiðstöðina. Hefur það 
mikil áhrif á starfsemina. 

- Ljúka við hönnun og fram-
kvæmdir á útisvæðinu við ný-
bygginguna og á sundlaugar-
svæðinu. 

- Áframhaldandi uppbygging 
íþróttamannvirkja. 

- Ný og glæsileg líkams-
ræktaraðstaða inn réttuð í 

upp á hliðarnar, skipta um ljós 
ofan í lauginni og skipta út 
myndavélunum í lauginni. 

- Sinna starfsmannamálum 
námskeið , æfingar, starfs-
mannafundir og starfsmanna-
samtöl. 

- Klára að setja upp fuglavarnir 
í stúkunni. 

- Sinna almennu viðhaldi á 
fótboltavöllunum. 

  

Helstu verkefni 2015: 
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Helstu verkefni 2014 

Á B M :  S V I Ð S S T J Ó R I  

Unnið var við að bæta merkingar í 
sundlaug og er því verkefni að ljúka 
núna þar sem heilbrigðiseftirlitið 
hefur skoðað þetta og gert smá 
athugasemdir sem unnið er við að 
leysa. 

Sinnt var viðhaldi í sundlaug þar sem 
báðir pottar voru málaðir og farið var 
yfir dúk bæði í sundlaug og vaðlaug. 
Kom þá í ljós að dúkurinn í lauginni 
er algerlega búinn og stendur til að 
setja nýjan dúk í laugina núna á 
vormánuðum. 

Þjálfun starfsmanna er alltaf sinnt 
þar sem starfsfólk fer í hæfnipróf og 
tekur björgunaræfingu ásamt upp-
ryfjun á skyndihjálp á vorin, þá er 

alltaf farið í uppryfjun líka á haustin. 
Við erum svo heppin að hafa Magnús 
Már sem sér um bæði að taka starfs-
fólkið í hæfniprófið og er með æfingar 
og skyndihjálpina.  

Nú á vormánuðum var farið með 
starfsfólkið í árlegu vorferð, farið var á 
Akranes og í Borgarnes  og skoðuð 
íþróttamannvirki þar undir leiðsögn  
forstöðumannana. Þessi ferð var mjög 
góð í alla staði. Ný ferð verður 
skipulögð með vorinu í önnur 
íþróttamannvirki. 

Við settum upp kaldan pott í haust sem 
við fengum frá Set h/f á Selfossi og 
hefur hann mælst vel fyrir. 

Unnið var við að setja upp fuglavarnir í 
stúkunni þar sem notast var við blöðrur,  
hljóð  og gel sem sprautað var á bitana  
á hluta af stúkunni til reynslu. Þetta  bar 
örugglega árangur þar sem fuglinn færði 
sig um set. Þetta verkefni verður klárað í 
ár. 

Núna sópum við og sótthreinsum grasið 
í Hópinu einu sinni í viku yfir vetrar-
mánuðina, í september fengum við 
þjónustu frá Altis ehf. þar sem gúmmíið 
var hreinsað og bætt við nýtt gúmmí. 
Þetta var gert bæði í Hópinu og á spark-
völlunum  við skólana. 

Þá voru haldnir ýmsir viðburðir í íþrótta-
húsinu eins og lokaball fótboltans, stór-
tónleikar í Menningarviku, ball á 
Sjóaranum síkáta o.fl. 

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 veru-
leika verður það bylting fyrir starfsemina. 

Markmið 

að bjóða með tækjasal, sund-
laug, íþróttahúsi, fjölnota 
íþróttahúsi með gervigrasi og 
smá kaffiaðstöðu í sundlaug. 

Hlutverk íþróttamiðstöðv-
arinnar er að veita öryggi. 
Íþróttamiðstöðin skal ávallt 
vera snyrtileg  og þjónustan til 
fyrirmyndar. 

Helstu notendur íþrótta-
miðstöðvarinnar eru Grunn-
skóli Grindavíkur,  allar deildir 
UMFG,  eldri borgarar í leik-
fimi, boccia og sundleikfimi á 

Íþróttamiðstöðin er staður þar 
sem einstaklingar á öllum aldri 
eiga að geta fundið sér eitt-
hvað við hæfi.  Markhópur 
þjónustunnar eru börn og ung-
menni á skólaaldri,  íþrótta-
félög með æfingar og kapp-
leiki, fullorðnir 
íþróttaiðkendur, heldri og eldri 
borgarar. 

Leitast er við að veita fjöl-
breytta þjónustu sem tekur 
mið af þeirri aðstöðu sem 
íþróttamiðstöðin hefur upp á 

vegum Grindavíkurbæjar, al-
mennir 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 og árið 2014   voru 
iðkendur á hans vegum um 
6300. Einnig hefur Hópið verið 
leigt út fyrir ýmsar æfingar. 

Hlutverk 

Mikil ásókn 

er í tíma og 

ekki hægt að 

uppfylla 

óskir allra 

deilda 
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Á B M :  S V I Ð S S T J Ó R I  

** við þetta bætast afleysingarfólk + aðstoðarm. vallarstjóra í 6 mán. 

Eitt stöðugildi bætist við frá janúar 2015. 

Talsverðar breytingar verða fyrir starfsfólk 
íþróttamiðstöðvarinnar  þegar ný miðstöð verður 
tekin í gagnið í febrúar. Þá verður ein starfstöð í stað 
tveggja áður þar sem starfsfólkið sinnir íþróttahúsi , 
sundlaug, þrekmiðstöð , íþróttavöllum og Hópinu í 
nýrri afgreiðslu í nýju húsinu. Jafnframt  hefur verið 
samþykkt eitt auka stöðugildi. 

ið munum gera tilraun með nýtt vaktafyrirkomulag þar sem  5 starfsmenn verða á morgunvakt 
og 4 á kvöld og helgarvakt  ( þar af 1 í Hópinu). 

Breytingar 2015 
Ein starfsstöð 

verður fyrir 

starfsfólkið með 

tilkomu nýrrar 

byggingar 

  2012 2013 2014 2015 
(áætlun) 

Starfsmannafjöldi 10** 10** 10** 11 

Stöðugildi 8,84 8,84 8,84 9,84 

Meðalstarfsaldur 10,8 11,8 13,2  

         

Fjöldi gesta í íþróttahúsinu 69.790 76.224 83.688 90.000 

Fjöldi gesta í sundlauginni 43.179 42.523 39.041 40.000 

Fjöldi gesta í Hópinu 34.931 38.991 37.894 39.000 

         

Fjöldi árskorta börn 16 48 178 180 

Fjöldi árkorta í þrek 91 115 244 300 

Fjöldi árskorta í sund fullorðnir 4 5 8 10 

         

         

Íþróttasvæði - Lykiltölur 
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Forvarnir 
Forvarnir heyra undir frístunda

– og menningarsvið. Helstu 

áherslur eru að Grindavíkur-

bær sé fyrirmyndarsveitarfélag 

í forvarnarstarfi og fræðslu. 

Gott samstarf á milli aðila um 

forvarnarfræðslu í skóla-, 

frístunda- og íþróttastarfi. 

Markvisst forvarnarstarf fyrir 

alla aldurshópa þar sem leiðar-

ljósið er aðgengi fyrir alla í 

frístundastarfi á vegum bæjar-

ins.  

Metnaðarfullt og vel menntað 

starfsfólk í frístundamálum. 

Helstu aðgerðir ársins 2015 

felast í að efla menntun og 

fræðslu allra þeirra sem vinna 

að frístundamálum með nám-

skeiðum sem tengjast for-

vörnum. Vinna markvissa  

stefnu í vímuvarnarmálum. 

Auka samstarf við Fjölbrautaskóla 

Suðurnesja. 

Sækja forvarnarráðstefnur og taka 

þátt í rannsóknarverkefnum um 

líðan og hagi fólks á öllum aldri. 

Forvarnarteymi Grindavíkurbæjar 
Forvarnarteymi Grindavíkurbæjar heldur utan 
um forvarnarstarf hjá Grindavík í samstarfi við 
skóla, íþróttahreyfingu og félagasamtök. Í for-
varnarteymi sitja: 

Sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs 
Sviðsstjóri félagsþjónustu- og fræðslusviðs 
Félagsráðgjafi 

Sálfræðingur 
Hjúkrunarfræðingur 
Fulltrúi forvarnarnefndar UMFG 
Deildarstjóri unglingastigs í Grunnskóla Gri. 
Lögreglan  
Fulltrúi leikskólanna 
Frístundaleiðbeinandi 

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 leikskóla-
aldri og í byrjun grunnskóla.  

Á síðasta ári var gefinn út 
kynningarbæklingur um 
Foreldrafærni. Í haust voru 
aðgerðir svo samræmdar og 
lokið við gerð verkefnishand-
bókar þar sem er að finna inn-
leiðingu og skipulag Foreldra-

Í haust  var unnið að inn-
leiðingu 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 

færninnar. 

Markmið handbókarinnar: 

• Að skýra hlutverk, sýna 
lausnirnar, að fólk noti mis-
munandi úrræði eftir 
aðstæðum 
• Skýra og einfalda verkferla 
• Allir hagsmunaðilar séu 
meðvitaðir 
• Efling og samræming 
upplýsingamiðlunar 
• Innleiðingar- og fram-
kvæmdaáætlun 

Foreldrafærni - Grindavík í fararbroddi 

Rannsóknir sýna 

góðan árangur í 

forvörnum en 

við megum ekki 

sofna á 

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

          Foreldraviðtöl Laut Foreldraviðtöl Laut       Foreldraviðtöl Krókur   Friðarganga 

Leikskólar 

    Skólapúlsinn   Hjálmanotkun Umferð 
og öryggi 

      Foreldrafundur Krókur     Tengsla- og líðankö. - 
Krókur 

    

              

                  

      
Foreldraviðtöl - Krókur 

      Skráning í Heilsubók - Krókur     

              Foreldraviðtöl - Krókur   

Lausnateymi PMTO       Lausnateymi PMTO 

Foreldraviðtöl Laut 

Almenn heilsuefling samkvæmt Heilsustefnu - Gegn kynferðislegu ofbeldi (Þetta eru mínir einkastaðir - Leyndarmálið) - Gegn einelti (aðgerðamiðuð áætlun) - RogU kennaranámskeið 

Samræmd móttaka nýbúa 

             

Grunnskóli 

„Hættu áður en þú 
byrjar“ 

Átröskun Kynhegðun og kynlífs-
fræðsla 

Hamingja og sjálfs-
mynd Hjálmanotkun.  

Umferð og öryggi 

    
  Uppbyggingar-         

stefnan.  Foreldrar, 
starfsmenn 

Forvarnardagurinn Ábyrg tölvunotkun Flugeldafræðsla 
Slysavarnir     

Slysavarnir - Berent 
Karlsson 

Vinabekkjadagur 

Tengslakönnun         
Sjálfsstyrkingar-     

námskeið 4. - 7. b. 
Vinabekkjadagur Friðarganga 

Hreyfing og hollusta 

Könnun á líðan 
í 3.-10. bekk 

  
Eineltisáætlun 
endurskoðuð                                                 

PMTO - Skil milli 
skólastiga 

      Ekki meir Tengslakönnun     

  
Lausnarteymi Foreldra-

færni 
        Foreldraviðtöl 

Lausnarteymi Foreldra-
færni 

    

Kynfræðsla Siggu 
Daggar fyrir 8.-10 bekk 

    Yfirfærsla 10. b. Í 
framhaldsskóla 

      Tannvernd 
Könnun á líðan 
 í 3.-10. bekk 

    

Samskiptadagur             Vinabekkir myndaðir Samskiptadagur   

Fræðsla um mikilvægi hollrar fæðu, tannvernd, svefn, slysavarnir, handþvottur, hreyfing og hollusta, hamingja, sjálfs-
mynd, samskipti og hugrekki. 

      Holl fæða, tannvernd, svefn, slysavarnir, handþvottur, hreyfing og hollusta, hamingja, sjálfs-
mynd, samskipti og hugrekki.       

             

Þruman 
        Könnun á sölu tóbaks       Tóbaks- og vímuefna-

fræðsla 
      

                  

             

Vinnuskóli 
        Fræðsla fyrir flokks-

stjóra 
Vinnuvernd Jafningjafræðsla           

                    

             

Kirkjan   
Foreldrafræðsla 
fermingarbarna Leiðtogafræðsla   

  

  

  

    Leiðtogafræðsla     

  Fermingarfræðsla           Fermingarfræðsla     

             

Rauði krossinn 
        Börnin og umhverfið               

                      

             

Félagsþjónustan           
Frístunda- og menningar-

svið 

Foreldrafærni Uppeldi sem virkar - 
færni til framtíðar. 

Verndarar barna 
    

Sjóarinn síkáti Verndarar barna Uppeldi sem virkar - 
færni til framtíðar. 

    

        

  

          

  Foreldrafærni 
Bara gras             16 - 18 

ára 

  

Verndum þau nám-
skeið 

              

  Tölum saman.           8. 
bekkur 

          Fræðsla um barna-
vernd 

Hagir og líðan     

                    

PMTO 

Brúum bilið 

             

UMFG   
  

Foreldrafræðsla 
  

Þjálfarafræðsla Foreldrafræðsla 
    

Ekki meir Forvarnar-dagurinn 
    

            

             

Heilsugæsla Ungbarnaeftirlit. Eftirlit og ráðgjöf til foreldra. Afhending Foreldrafærnisbæklings í viðtölum 

             

  Eftirlit með útivistartíma barna og ungmenna - Morguneftirlit við skóla - Eftirlit með hjálmanotkun barna sem og öryggisbúnaði barna í bifreiðum 

  Mánaðarlegir fundir með forvarnarteymi 

  Tilkynningar og samstarf við félagsþjónustu 

Lögreglan           
Höldum glugganum 

opnum             

  Eftirlit með aldri gesta á skemmtistöðum  

          Umferðarfræðsla í 

Sjóarinn síkáti 

      Forvarnar-   Eftirlit með 

          leik- og grunn-       dagurinn   flugeldasölum 

          skólum             
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Frístunda - og menningarsvið   


