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Gleðilegt sumar kæru Grindvíkingar!
Kæru Grindvíkingar. Gleðilegt sumar. Í þessu upplýsingariti er að finna það tóm-
stundastarf sem í boði verður í sumar fyrir grindvísk börn og ungmenni auk
upplýsinga um Vinnuskólann. Að þessu sinni er dagskráin mun fjölbreyttari en
áður. Auk hefðbundins leikjanámskeiðs verður boðið upp á fjölbreytt styttri
námskeið fyrir flestan aldur. Sum þeirra eru ókeypis eins og kofasmíði,
söngnámskeið o.fl. en önnur eru gegn þátttökugjaldi eins og sirkusnámskeið,
kajaknámskeið, sundnámskeið o.fl. Knattspyrnudeild og körfuknattleiksdeild verða
með æfingar í sumar og knattspyrnuskólinn verður á sínum stað. Þá verður Golf-
klúbburinn með sumaræfingar. En þetta aukna framboð í frístundastarfi er tilraun

sem við gerum í sumar og verður gaman að sjá hver þátttakan verður og hvernig tekst til.
Fram undan er skemmtilegt sumar í Grindavík. En vandi fylgir vegsemd hverri. Glæný könnun
Rannsóknar og greiningar um vímuefnanotkun nemenda í 8.-10. bekk í Grindavík sem gerð var í
vetur, sýnir að ungmennin okkar eru til fyrirmyndar á margan hátt en við þurfum svo sannarlega að
vera á verði. Notkun áfengis, tóbaks og annarra vímuefna er í flestum tilfellum undir landsmeðaltali
sem er fagnaðarefni. Þetta sýnir að markvisst forvarnarstarf í okkar samfélagi undanfarin ár hefur
skilað góðum árangri. Líkt og ég nefndi í þessum pistli í fyrra er stærsta verkefnið að mínu mati á
þessum árstíma sú undarlega viðhorfsbreyting sem verður, ekki síst hjá foreldrum, þegar ungmennin
ljúka 10. bekk og fara í framhaldsskóla, hvað varðar afskipti þeirra af áfengisnotkun unglinga.
Rannsókn á meðal framhaldsskólanema frá árinu 2013 (Rannsókn og greining) sýnir að 45% ungmenna í
framhaldsskólum hafa orðið ölvuð einu sinni eða oftar síðustu 30 dagana áður en rannsóknin var
framkvæmd. Til samanburðar mældist 5% áfengisnotkun hjá 10. bekk í Grindavík síðustu 30 dagana
fyrir könnunina í vetur. Þessi hópur fer svo í framhaldsskólann í haust. Hvað gerist þá í viðhorfi sam-
félagsins alls? Hvers vegna slökum við öll á klónni? Foreldrar eru lykilaðilar í að beina börnum sínum
inn á heilbrigðan lífsstíl. Rannsóknir sýna að meiri samvera dregur úr hættunni á að ungmenni leiðist
á glapstigu áfengisdrykkju, reykinga, vímuefnanotkunar og óábyrgs kynlífs. Tökum ungmennin með í
útilegurnar í sumar, skiljum þau ekki eftirlitslaus heima því slíkt býður
hættunni heim og er ábyrgðarleysi. Við foreldra og forráðamenn barna og unglinga segi ég þetta:
Stöndum saman, verum sjálf góðar fyrirmyndir fyrir börnin okkar. Gleðilegt sumar!

Þorsteinn Gunnarsson Sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs

Útgefandi: Grindavíkurbær.
Ritstjóri, umbrot og ábyrgðamaður: Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóri frístunda- og
menningarsviðs. Ljósmyndir: Úr ýmsum áttum. Prentun: Stafræna prentsmiðjan.
Bæklingnum er dreift í öll hús í Grindavík og víðar.

Hjólreiðanefnd UMFG verður með
æfingar fyrir alla sem vilja hjóla í hóp í
sumar á þriðjudögum og miðvikudögum
kl. 18:30 en á sunnudögum kl 10:00.

Aðrir tímar verða auglýstir á facebook-
síðu hjólreiðanefndar UMFG
http://tinyurl.com/hjoladeild

Hjólreiðaæfingar í allt sumar



Aldur: 12,13 og 14 ára, jafnt fyrir stráka og
stelpur.
Dags: 6.-12. júní (alls 6 dagar, frá mánudegi til
laugardags).
Tímar: Kl. 15:15-17:15.
Hvar: Í sundlaug Grindavíkur. Síðasta daginn
verðurt farið í róður á litlu stöðuvatni.
Stærð hóps með einum kennara eru 6 nemendur*.
Verð pr. haus: 15.000 kr.

Efni byrjendanámskeiðs:
• Nemendur kynnast kanó og mismunandi
gerðum kajaka.
• Öryggi er tryggt og kennt frá byrjun.
• Efnið er sett fram með leik og nemendur prófa
sig áfram með leiðsögn. Merkt verður við á lista
fyrir hvern og einn hvaða efnisatriði hann hefur
prófað og náð tökum á. Efnisatriði sem kennari
hefur á sínum lista eru 24, en þar á meðal eru: Að
fara í og úr bát, jafnvægi, róður fram og aftur á
bak, stöðva, beygja, halla bát og bol, samskipti,
fara vel með sjálfan sig, þjálfun, skipulag ferðar og
fleira.

ATH!
Kajakskólinn útvegar báta og róðrarbúnað.
Úti er gott að nota blautbúninga sem best er að
hver eigi af réttri stærð.

Námskeiðið er sniðið eftir Paddlepower Passport hjá
BCU í Bretlandi.
Börnin fá skírteini Kajakskólans að loknu
námskeiði.

*Fjöldinn (6) er settur með hliðsjón af öryggi og til að kennari geti
sinnt hverjum og einum vel. Hægt er að hafa fleiri t.d. 10 í sundlaug
með aðstoð en takmarkast þó af stærð laugar og bátum og búnaði.
Úti á vatni eða sjó þarf einn þjálfaðan ræðara fyrir hverja 4-6 óvana.

Kennari og ábyrgðarmaður er Gísli H. Friðgeirs-
son.
Gísli er reyndur ræðari á sjókajak, hefur bresk
réttindi (BCU) fyrir kennslu og leiðsögu á sjókajak
og tilskilin námskeið í skyndihjálp og vernd barna.

Skráning á thorsteinng@grindavik.is, í síðasta lagi
28. maí.

Kajakskólinn
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Viku kajaknámskeið fyrir
byrjendur í Grindavík



Vinnuskóli Grindavíkur
Þjónustumiðstöðinni
Hafnargötu 24
Sími 426 8402
Sími verkstjóra: 660 7322, Hjalti Guðmundsson
www.grindavik.is/vinnuskóli
www.facebook.com/vinnuskoligrindavikur

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 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 útlist-
uð 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 leiðbein-
endur þurfa að fá undirbúning um öryggismál
áður en þeir hefja störf. Jafnfram er boðið upp á
námskeið til að efla samstarf og félagslega hæfni.

Vinnuskóli Grindavíkur verður starfandi í sumar
fyrir ungmenni fædd 2002, 2001, 2000 og 1999,
þ.e. fyrir 8. til 10. bekk og fyrsta árs nemendur í
framhaldsskóla. Umsóknarfrestur var til 22. apríl.
Verkstjóri vinnuskólans er Hjalti Guðmundsson
umsjónarmaður grænna og opinna svæða. Sími
660 7322. Netfang: bassi@grindavik.is.
Öllum erindum varðandi vinnuskólann, fyrir utan
launamál, skal beina til hans.
Upplýsingar um launamál veitir Þorsteinn
Gunnarsson sviðsstjóri- frístunda- og menningar-
sviðs. Netfang: thorsteinng@grindavik.is

Skipulag sumarið 2016 er eftirfarandi:
14 ára, úr 8. bekk:
Tímabil: 6. júní - 14. júlí. Fjöldi daga: 24.
Möguleiki á 4 dögum í viðbót í Codland
vinnuskólanum 18.-21. júlí. Nánar auglýst síðar.

Starfstími: Mánudaga til fimmtudaga kl. 08:00 -
12:00. Fjöldi vinnustunda 92.
Laun: Kr. 639,- á tímann með orlofi.
Helstu verkefni: Þrif, rakstur og gróður umhirða
og önnur tilfallandi verkefni.

15 ára, úr 9. bekk:
Tímabil: 6. júní - 14. júlí: Fjöldi daga: 24.
Möguleiki á 4 dögum í viðbót í Codland
vinnuskólanum 18.-21. júlí. Nánar auglýst síðar.
Starfstími: Mánudaga til fimmtudaga kl. 08:00-
12:00 og 12:30-15:00. Fjöldi vinnustunda 156.
Laun: Kr. 731,- á tímann með orlofi.
Helstu verkefni: Gróðursetning, áburðargjöf, þrif,
sláttur, rakstur og gróður umhirða í görðum
ellilífeyrisþega. Aðstoð við leikjanámskeið og
önnur tilfallandi verkefni.

16 ára, úr 10. bekk:
Tímabil: 6. júní - 18. ágúst. Fjöldi daga: 41.
Starfstími: Mánudaga til fimmtudaga kl. 08:00-
12:00 og 12:30-15:00. Fjöldi vinnustunda 254.
Laun: Kr. 913,- á tímann með orlofi.
Helstu verkefni: Sláttur, rakstur og létt viðhald á
lóðum. Gróðursetning, áburðargjöf, hreinsun,
málun, aðstoð við leikjanámskeið og önnur
tilfallandi verkefni.

17 ára, úr 1. bekk framhaldsskóla:
Tímabil: 18. maí - 19. ágúst. Fjöldi daga: 52
Starfstími: Mánudaga til fimmtudaga kl. 08.00-
12.00 og 12.30-15.00. Stendur til boða að vinna
föstudaga kl. 08:00-12:00 (frjáls mæting). Fjöldi
vinnustunda 313.
Laun: Kr. 1.553,- á tímann með orlofi.
Helstu verkefni: Sláttur, rakstur og létt viðhald.4 Gleðilegt sumar - Grindavíkurbær

Vinnuskóli Grindavíkur 2016
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Körfuknattleiksdeildin býður upp á ókeypis
körfuboltaæfingar í sumar fimmta sumarið í röð.
• 6-11 ára æfa tvisvar í viku
• 12-16 ára æfa fjórum sinnum í viku
Strákar og stelpur æfa saman á sumaræfingum.
Aðalmarkmið sumarsins er að auka einstaklings-
færni hvers og eins. Sumarið er tíminn til að bæta
sig sem einstaklingur í körfunni og ætlum við að
hjálpa þeim sem vilja bæta sinn leik. 75% af
æfingunum er einstaklingsþjálfun og því skiptir
aldur æfingafélaga litlu máli.
Þjálfarar verða Jóhann Þór Ólafsson þjálfari
meistaraflokks karla, Ólöf Helga Pálsdóttir yngri
flokka þjálfari og fyrrum landsliðsmaður, Unndór
Sigurðsson yngri flokka þjálfari, Jóhann Árni
Ólafsson yngriflokka þjálfari, leikmaður meistara-
flokks karla og fyrrum landsliðsmaður, Pétur R.
Guðmundsson yngri flokka þjálfari og Jón Axel
Guðmundsson yngri flokka þjálfari, leikmaður
ársins hjá meistaraflokki karla og

Íþróttamaður Grindavíkur 2015
Æfingar hefjast Þriðjudaginn 7. júní.
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Árni Ólafsson.
johannao@grindavik.is

Sumaræfingar hjá körfuboltanum

Tímabil: frá 13. til 30. júní. Mánudag til
fimmtudags frá kl. 13:00-15:00.
Aldur: Fyrir ca. 8-14 ára.
Umsjón: Flokksstjórar Vinnuskólans.
Ókeypis aðgangur. Engin skráning, bara mæting á
staðinn.
Staðsetning: Við matjurtargarð Grindavíkur-
bæjar, sem er reitur suðvestan megin við
Stakkavík.
Efni og verkfæri: Allt efni verður á staðnum en
krakkar þurfa að taka verkfæri með sér.
Jafnframt fá krakkarnir að kynnast grænmetis-
ræktun og umhirðu í matjurtargarðinum
/skólagörðunum sem er á sama stað.

Kofasmíði og skólagarðar (fyrir 8 - 14 ára)

Mánud. Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud.
6-10 ára 15-16 15-16
11-16 ára 16-17.30 16-17.30 16-17.30 16-17.30
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Æfingatafla knattspyrnudeildar í sumar





Leikjanámskeið Grindavíkur verður starf-
rækt að vanda í sumar. Boðið verður upp á
fjölbreytta dagskrá fyrir börn sem eru að
ljúka námi í 1.-3. bekk í vor (árgangar 2007,
2008 og 2009) þar sem viðfangsefnin eru
skemmtileg og uppbyggjandi. Mikið er lagt
upp úr útiveru.

Hámarksfjöldi barna á hverju námskeiði er
30-35 fyrir hádegi og 30-35 eftir hádegi,
samtals 60-70 á dag. Þegar námskeiðin eru
full verður hægt að skrá barn á biðlista.

ATHUGIÐ!
Bara hægt að skrá barn annað hvort fyrir
hádegi eða eftir hádegi. Ekki hægt að skrá
barn allan daginn
Hægt er að skrá barn á öll námskeiðin.

Valkostir:
1. Fyrir hádegi frá kl. 09:00-12:00. Hægt er

að kaupa gæslu frá kl. 08:00-09:00.
2. Eftir hádegi frá kl. 13:00-16:00
Námskeið 1: 6. júní - 16. júní (9 dagar vegna
17. júní). Verð: 6.300 kr.
Námskeið 2: 20. júní - 1. júlí (10 dagar):
Verð: 7.000 kr.
Námskeið 3: 4. júlí - 15. júlí (10 dagar): Verð:
7.000 kr.
Námskeið 4: 18. júlí - 28. júlí (9 dagar, lokað
föstudaginn 29. júlí). Verð: 6.300 kr.

SKRÁNING OG SKIPULAG:
Skráning fer fram í gegnum Google docs -
Sjá nánar á heimasíðu Grindavíkurbæjar.
Ekki er tekið við skráningum með öðrum
hætti. Skipulag hvers námskeiðs fyrir sig er
einnig á heimasíðu bæjarins.
Umsjón leikjanámskeiðins: Ólöf Helga Páls-
dóttir. Sími 660 7321 (svarað frá og með 3.
júní).
Netfang: leikur@grindavik.is

Leikjanámskeið á vegum
Grindavíkurbæjar í sumar
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Sunddeild UMFG stendur fyrir tveimur sund-
námskeiðum í sumar.

Námskeið 1:
5.-7. júlí og 12.-14. júlí (6 dagar)

Námskeið 2:
16.-18. ágúst og 23.-25. ágúst (6 dagar)

Tímasetning: Kl. 16:30 – 17:10
Aldur : 4-6 ára (2010-2012)
Verð: kr. 5.500

Skráning á netfangið klara@marguesthouse.is og í
síma 856-5792 (Klara), 771-9019 (Sidda).

Sundnámskeið sunddeildarinnar

Söngnámskeið fyrir
krakka sem ætla að
taka þátt í söngva-
keppninni á 17.
júní, fyrir 14 ára og
yngri. Tilvalið tæki-
færi að undirbúa
sig fyrir söngva-
keppnina.
Leiðbeinandi:
Arney Sigurbjörns-
dóttir söngkona.
Námskeiðið er
ókeypis.

Dagsetningar á námskeiðinu: 13., 14. og 15.
júní kl. 17:00 í Þrumunni.
Söngvaborg með Siggu Beinteins og Maríu, ætla
að halda utan um söngvakeppnina í ár á 17. júní.
Við viljum endilega fá ykkur til að hvetja sem
flesta krakka að taka þátt, þau geta sungið ein eða
fleiri saman. Æfing með Siggu og Maríu verður að
morgni 17. júní en keppnin eftir hádegi. Keppnin
er fyrir 14 ára og yngri.
Nánari upplýsingar veitir Arney í síma 867 0858
eða netfangið arneyisigurbjornsd@hotmail.com.

Söngnámskeið fyrir 17. júní



Hestamannafélagið Brimfaxi verður með námskeið í sumar fyrir börn, unglinga og ungmenni .
Í boði verða:

• Ævintýranámskeið fyrir börn og unglinga (fædd 2009 og eldri)
Námskeið ætlað fyrir byrjendur og lengra komna. Á námskeiðinu fá börnin tækifæri til að
umgangast og fræðast um hestinn bæði verklega og bóklega og farið verður í skemmtilega reiðtúra.
Námskeiðin eru 5 daga í senn, eftir hádegi frá kl 13:00-15:30 fyrir byrjendur og lengra komna en
15:00-17:00 fyrir mjög vana.
Námskeiðin eru haldin í samstarfi við Arctic Horses.
Krakkarnir koma með nesti með sér nema síðasta daginn þá grillum við pylsur.
Dagsetningar:
6.-10. júní Lengra komnir (hafa komið áður 2 sinnum eða oftar)
13.-16. júní Lítið vanir / byrjendur ATH 4 dagar
20.-24. júní Mikið vanir
4.-8. júlí Lítið vanir / byrjendur
11.-15. júlí Lítið vanir / byrjendur
25.-29. júlí Lengra komnir (hafa komið 2 sinnum eða oftar)
8.-12. ágúst Mikið vanir
15.-19. ágúst Lítið vanir / byrjendur

• Pollanámskeið fyrir börn fædd árið 2010.
Börnin læra að umgangast hestinn og læra um helstu umhirðu.
Námskeiðið er 5 dagar frá kl 17:00-18:00 nema síðasta skiptið sem er frá 17:00-18:30.
Námskeiðið fer 4 skipti fram inni í gerði en síðasta skiptið er farið í stuttann reiðtúr og endað á að
grilla saman pylsur. Börnin koma í fylgd með fullorðnum sem getur aðstoðað.
Námskeiðið er haldið í samstarfi við Arctic Horses.
Dagsetning: 22.-26. ágúst

• Reiðtímar
Reiðtímar hjá reiðkennara fyrir börn unglinga og ungmenni sem koma með sinn eigin hest:
- Almenn reiðkennsla
- Keppnisþjálfun
Nánari upplýsingar um verð og skráning er hjá Jóhönnu í síma 848-0143.

Hestamannafélagið Brimfaxi

Reiðnámskeið í sumar
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Golfæfingar verða í sumar fyrir yngri iðkendur og
hefjast þær að loknum skóla í júní undir stjórn
Helga Dan Steinssonar, PGA golfkennara. Þær
standa til loka ágústmánaðar.

Æfingatímar fyrir börn og unglinga:
Mánudagar 17:00 – 19:00. Golfvöllur.
Miðvikudagar 17:00 – 19:00. Golfvöllur.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Dan PGA golfkennari í
síma 8979231.

Opinn dagur 30. maí
Kynningar og fræðsludagur fyrir alla sem hafa
áhuga á golfíþróttinni verður í golfskálanum að
Húsatóftum laugardaginn 21. maí.
Nýliðanámskeið
Nýliðanámskeið helgina 28. – 29. maí. Allar
nánari upplýsingar hjá Halldóri í síma 8933227.

Sumaræfingar hjá GG

Fatahönnunarnámskeið fyrir 7-10 bekk (miðað
við þá sem eru að fara í þessa bekki í haust).
Dags: 27. og 30. júní kl. 20-22.
Námskeiðið er til þess að kynna sköpunarferlið
við að hanna flík ásamt því að fræða um mikil-
vægi nýtingu, gæða og hver áhrif fataiðnaðarins
eru.
Nemendur taka með sér notuð föt sem unnið er
með á námskeiðinu.

Skráning:
Á netfangið siggazigga@gmail.com, í síðasta lagi
19. júní.
Verð: Ókeypis.

Markmið:
Að hver og einn hafi gert a.m.k. eina flík fyrir
sjálfan sig, úr gömlum flíkum og að nemendur
verði meðvitaðari neytendur í framtíðinni.

Dagur 1: Fræðsla. True Cost.
Dagur 2: Hugmyndavinna með moodboardi og
hvernig það er notað. Kennt að teikna upp
hugmyndir út frá því.
Dagur 3: Byrjuð að búa til flíkurnar.
Dagur 4: Flíkurnar kláraðar.

Fatahönnunarnámskeið
fyrir 7.-10. bekk



Sirkus Íslands býður krökkum 8 – 15 ára
að koma á 3ja daga
sirkusnámskeið 5.-7.júlí kl. 9.30-14.30.
Þar fá börnin tækifæri til þess að læra hinar
ýmsu sirkuskúnstir svo sem jafnvægislistir,
gripl (juggling), húlla og fleira. Lögð er
áhersla á gleði, fagmennsku og öryggi
iðkenda með reyndum þjálfurum sem hafa
æft og kennt sirkuslistir í áraraðir. Miðað er
við að allir nái árangri og hverjum og einum
sé mætt á þeirra getustigi.

Verð: 8.000 kr.
Skráning á johannao@grindavik.is í síðasta
lagi 15. júní. (sendið nafn þátttakenda og
kennitölu, nafn og kennitölu þess foreldris
sem greiðir).
Lágmarks þátttaka er 10 -15 krakkar. Gert er

ráð fyrir 30 mín. nestispásu og því um að
gera að taka með sér nesti.

Þriggja daga sirkus-
námskeið 5.-7. júlí

Sumarlestur Bókasafnsins
Sumarlestur bókasafnsins hefst mánudaginn 13. júní og lýkur föstudaginn 12. ágúst.
Sumarlestur er mjög mikilvægur til að halda uppi leshraða og þjálfa lestur enn frekar.
Börn sem lesa ekkert yfir sumarið geta verið nokkrar vikur að ná upp sama leshraða og þau höfðu
um vorið.
Sumarlesturinn er tvískiptur. 1.-3. bekkur og 4.-6. bekkur.
Í verðlaun hjá 1.-3. bekk er gjafabréf á Salthúsið og hjá 4.-6. bekk er gjafabréf fyrir 2 í Bláa Lónið,
kjörið fyrir foreldra að fara með börnum sínum.
Tilhögun á sumarlestri árið 2016:
• Hefst 13. júní og lýkur 12. ágúst, en tekið verður við bókum og umsögnum út ágúst.
• Þemað í sumar er bóka-bingó þar sem börnin fá bingospjald og lesa svo bækur að vild og fylla út
í spjaldið.
• Takmarkið er að hvert barn lesi í sumar, viðhaldi leshraða og lesskilningi og njóti lestursins.
• Lesa má blöð og bækur úr pappír eða rafrænt.
• Lítil verðlaun eru veitt eftir að 3 bækur, 7 bækur og 10 bækur hafa verið lesnar og í byrjun næsta
skólaárs fá allir þátttakendur viðurkenningarskjal fyrir þátttöku sína.
• Dregið verður úr hópi duglegustu lesendanna í hvorum aldursflokki fyrir sig og vegleg verðlaun
veitt.


