




Ágætu les end ur!
Þið fáið hér í hend ur ár legt 

ein tak af skóla blað inu okk ar, Púls-
in um.  Blað ið er unn ið af nem-
end um og kenn ur um og ætl að 
sem kynn ing ar blað á skóla starf inu 
í Grunda skóla og gef ur inn sýn í 
hið fjöl breytta skóla starf hér. Ég 
vil í upp hafi nota tæki fær ið til 
að þakka kær lega öll um, þeim er 
styrkt hafa eða unn ið að út gáfu 
blaðs ins, fyr ir þeirra fram lag. 

Metn að ur - góð líð an 
- betri ár ang ur

Meg in til gang ur skóla starfs ins 
er að sinna fræðslu, kenna nem-
end um að til einka sér þekk ingu 
og veita þeim grunn færni í ákveðn-
um náms grein um.  Sam kvæmt 

grunn skóla lög um og námskrám 
er skól an um ætl að að koma til 
móts við ólík ar þarf ir nem enda 
og reikn að er með að nem end ur 
fái nokkru ráð ið um við fangs efni 
á hverj um tíma.  Meg in for send ur 
ár ang urs ríks skóla starf er góð líð an 
og já kvæð sam skipti og metn að ar-
fullt starf nem enda, for eldra og 
starfs manna og kröf ur um góð an 
ár ang ur.  Ánægju legt er því að 

sjá í könn un um, sem gerð ar hafa 
ver ið hér í skól an um, að nem end-
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ur og for eldr ar eru al mennt mjög 
ánægð ir með skól ann, kenn ar ana 
og starfs fólk ið.  All ir að il ar virð ast 
skilja vel til gang inn með skóla starf-
inu og mik il vægi þess að     leggja 
sig fram og að ná ár angri.  

Fjöl breytt við fangs efni 
- ný tækni

Það er hluti af því að skapa 
ánægju og að koma til móts við 
ólík ar þarf ir nem enda að bjóða 
upp á fjöl breytt verk efni í tengsl-
um við hefð bundn ar náms grein ar, 
sam þætta grein ar og takast á við 
ný verk efni.  Þannig sáum við frá-
bæra vinnu í tengsl um við söng leik-
inn Frelsi s.l. vet ur og í ár gerðu 8. 
bekk ing ar kvik mynd sem sýnd var 
í Bíó höll inni.  Nýr tækja bún að ur, 
sem keypt ur var fyr ir ágóð ann af 
söng leikn um, hef ur gef ið okk ur 
ný tæki færi og er gam an að fylgj-
ast með allri mynd vinnsl unni, frá-
gangi á heima síðu o.fl. sem fylg ir 
þess um nýju mögu leik um.

Þetta bæt ist við ár leg verk efni 
s.s. hæfi leika keppni, sjáv ar út vegs-
þema, ýmis ferða lög, skóla blað ið 

og fjöl breytta vinnu yngri nem-
enda. 

Um ferð ar- og ör ygg is mál
Síð ast lið in tvö ár hafa starfs-

menn Grunda skóla unn ið að þró-
un ar verk efn um þar sem skoð uð 
hef ur ver ið um ferð ar fræðsla í skól-
um.  Í fram haldi af þess ari vinnu 
hef ur Rann sókn ar ráð um ferð ar ör-
ygg is mála (RANN UM) sam þykkt 
veg leg an styrk til Grunda skóla til 
þess að skipu leggja og þróa nám-
skeið í um ferð ar fræðslu fyr ir grunn-
skóla kenn ara, að vinna að gerð 
náms efn is í um ferð ar fræðslu fyr ir 
ung linga stig og að út búa vef svæði 
til að veita kenn ur um upp lýs ing ar 
og hug mynd ir um slíka fræðslu.  
Þetta er gríð ar legt verk efni sem 
spenn andi verð ur að vinna að.

Foreldrafræðsla
Þá er að aukast að skól inn haldi 

nám skeið eða veiti fræðslu fyr ir 
for eldra um skóla starf ið og stend-
ur til að efla þann þátt frek ar m.a. 
með ár leg um nám skeið um fyr ir 
for eldra nem enda í 5. bekk og 8. 
bekk, til við bót ar nám skeið um fyr-
ir for eldra nem enda í 1. bekk.

Góð að staða
 - gott starfs fólk 

- enn betri ár ang ur 
Hér hef ur að eins ver ið stikl að á 

stóru varð andi skóla starf í Grunda-
skóla.  Til við bót ar má nefna að 
á skóla ár inu var nýtt mötu neyti 
starfs manna og nem enda tek ið í 
notk un.  Ít ar leg ar er fjall að um 
marga þætti skóla starfs ins ann ars 
stað ar í blað inu.  

Skól inn býr við góða að stöðu 
og hef ur á að skipa frá bæru starfs-
fólki.  Allt þetta ger ir kröf ur 
um að skól inn sé í fremstu röð 
grunn skóla.  Starfs fólk hef ur ver ið 
óhrætt að takast á við ný verk efni, 
leysa mál sem upp koma og bregð-
ast við nýj um kröf um og verk efn-
um.  Það er dug legt að sækja sér 
end ur mennt un og fræðslu fundi og 
end ur nýja þekk ingu sína.  Skól inn 
hef ur hags muni nem enda ávallt að 
leið ar ljósi og allt okk ar starf mið-
ast við að bæta ár ang ur nem enda í 
skól an um.  Við erum stolt af skól-
an um okk ar.

Guð bjart ur Hann es son skóla stjóri
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Íbyrj un lás um við ljóð og smá-
sög ur en smám sam an jókst 
magn ið á text an um. Við lærð-

um ýms ar góð ar regl ur sem við átt-
um að not færa okk ur í lestr in um 
svo hlust end um fynd ist gott að 
hlusta.Við lærð um að tala skýrt 
og leggja áherslu á orð in. Einnig 
að horfa upp og ná sem best um 
tengsl um við hlust and ann. 

For keppni var hald in í skóla-
stof unni, þá keppni dæmdu tveir 
kenn ar ar skól ans og völdu þeir 16 
bestu les ar ana til að halda áfram. 
Í næstu keppni átti að lesa ljóð og 
brot úr sögu og var sú keppni hald-
in á sal skól ans. Eft ir keppn ina á 
saln um voru vald ir 6 nem end ur til 
að taka þátt í loka keppn inni fyr ir 
hönd skól ans, þeir sem komust 
áfram voru: Gunn ar Þór, Harpa, 
Arna, Líf, Gígja og Svan dís. Þess ir 
krakk ar þurftu að æfa sig mjög vel 
fyr ir að al keppn ina. Dag inn sem 
að al keppn in var hitt ust all ir kepp-
end urn ir bæði úr Grunda skóla og 
Brekku bæj ar skóla í Vina minni þar 
sem loka æf ing in var tek in með öll-
um hópn um.

Um kvöld ið var kom ið að stóru 
stund inni. Á sjálfa keppn ina komu 
marg ir áhorf end ur og var það mik-
ill stuðn ing ur.  5 dóm ar ar dæmdu  
keppn ina. Ingi björg Frí manns dótt-
ir, for mað ur dóm nefnd ar, þakk aði 
um sjón ar kenn ur um 7. bekkj ar und-
ir bún ing inn og  færði þeim páska-
blóm. Þeg ar því var lok ið voru 

úr slit kynnt. Sig ur veg ari keppn inn-
ar varð Gígja Gylfa dótt ir í 7. EÞS, 
í öðru sæti varð Harpa Lind Gylfa-
dótt ir í 7. ÁÁ og í þriðja sæti varð 
Arna Birg is dótt ir úr 7. Skr. All ar 
eru þær nem end ur í Grunda skóla.  
Þess ir þrír kepp end ur þóttu lesa 
best en þeir voru einnig frá bær ir 
les end urn ir sem ekki komust í 
þessi efstu sæti.

Keppn in var fyr ir alla mjög erf-
ið og stund um var mað ur orð inn 
mjög pirr að ur að lesa sama text-
ann aft ur og aft ur. Samt er þetta 

góð reynsla og kem ur það sér 
ör ugg lega vel seinna meir.

Við vilj um í lok in hvetja alla 
krakka sem eru yngri en við til að 
taka þátt í þess ari  keppni með 
það í huga að í raun eru all ir sig-
ur veg ar ar.

Takk fyr ir okk ur 
Gígja Gylfa dótt ir og Harpa 

Lind Gylfa dótt ir, nem end ur í 7. 
bekk.

Lága verðið
          léttir lífið

VERSLUNIN EINAR ÓLAFSSON
Skagabraut 9-11 - Sími 431 2015 og 431 1015

Úrslitakvöld Stóru Upp lestr ar keppn innar
Frá sögn tveggja kepp enda
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Frá rit stjórn
Púls inn 2004 er unn inn af rit stjórn sem val in 

var til að ann ast út gáf una. Í haust var val nám-
skeið í blaða út gáfu þar sem mik ill fjöldi nem-
enda lærði til verka. Nokkr ar grein ar í þessu 
blaði eru hrein lega verk efni af því nám skeiði. 
En á nám skeið inu voru flest ir þeir nem end ur 
sem skipa rit stjórn ina. Þeg ar far ið var að vinna 
blað ið var byrj að á að velja og hafna efni í það. 
Flest efn ið er búið að velja fyr ir fram af skóla-
stjórn. Senni lega er það hefð in sem því ræð ur. 
Um ann að efni höfð um við sjálf val. Efn is tök in 
eru svo sam komu lag okk ar á milli og um efn is-
vinnsl una höf um við ákveðna verka skipt ingu. 
Þetta hef ur ver ið skemmti legt verk efni. 

Okk ur lang ar að þakka sam starfs að il um 
okk ar fyr ir þeirra þátt. Þar ber helst að nefna 
fyr ir tæk in sem styrkja út gáf una, við mæl end ur 
okk ar, Krist ján Má og skóla stjórn og kenn ar-
ana á mið stigi og yngsta stigi og að sjálf sögðu 
Prent verk Akra ness, sem bæði set ur blað ið 
upp og prent ar það. Þá lang ar okk ur að fram 
komi að for síð an er unn in eft ir hug mynd 
Ágústu Guð jóns dótt ur graf ísk hönn uð ar, en 
hún vann verk ið fyr ir skól ann þeg ar bæk lin gur 
um skóla starf ið var gef inn út í til efni af sýn-
ing unni Expó Akra nes síð ast lið ið haust. Við 
feng um leyfi hjá Ágústu til að nota hönn un 
henn ar í blað inu. Hringirn ir og boga lín urn ar í 
bak grunni text ans inni í blað inu eru jafn framt 
fengn ar úr bæk lingn um. Bæk ling ur þessi þótti 
vel heppn að ur og áhuga söm um er bent á að 
hægt er að nálg ast hann í skól an um og á heima-
síðu skól ans, www.grunda skoli.is. 

Það er inni leg ósk okk ar í rit stjórn inni að 
Púls inn 2004 verði les end um öll um ánægju leg 
lesn ing. 

P
Ú
L
S
I
N
N

Aníta Lísa Svans dótt ir, Ás gerð ur Hlyns dótt ir, 
Karl Hall gríms son, Ragn heið ur Smára dótt ir, 
Ró bert Þór Henn, Al ex andra Ósk Sig ur jóns dótt-
ir, Edit Ómars dótt ir og Jó hanna Gísla dótt ir.
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Sunnudaginn 9. nóvember 
sl. fór Fatahönnunarkeppni 
grunnskóla fram í Kringl-

unni. 60 keppendur úr 8.,  9. og 
10. bekk voru skráðir til leiks. 
Sem sagt 20 keppendur úr hver-
jum árgangi. Þeirra á meðal var 
Edit Ómarsdóttir nemandi í 10. 
KH í Grundaskóla, sem sigraði 
keppn ina með frumlegri og glæ-
silegri hugmynd sinni að pilsi úr 
hálsbindum.

Hvernig fékkstu hugmyndina 
aðpilsi úr bindum? 

Þátttakendur áttu að hanna 
flíkur undir yfirskriftinni „Nýta 
mátt, þó nóg hafir“.  Ég byrjaði 
að hugsa um kjól sem var í laginu 
eins og bindi. Svo teiknaði ég upp 
margar útgáfur af kjólnum og líka 
pilsum. Ég hugsaði svo bara af 
hverju ekki að gera bara pils úr 
bindum. Upp úr því fór ég bara að 
vinna að pilsahugmyndinni.“

Hvar fékkstu öll bindin?
„Ég fékk flest bindin hjá Arnari 

frænda. Pabbi gaf mér nokkur og 
svo gaf Gutti skólastjóri mér tvö 
bindi.“

Saumaðirðu pilsið alveg sjálf?
„Já, ég gerði þetta allt sjálf. Ég 

fékk reyndar smáhjálp frá mömmu 
við að byrja á saumaskapnum. Svo 
notaði ég gamlan topp frá vinkonu 
minni til að hafa módelið í við 
pilsið. Það var bekkjarsystir mín, 
Helena Rúnarsdóttir, sem sýndi 
pilsið fyrir mig.“

Hvað voru mörg bindi í pilsinu?
„Þau voru alls 21.“

Bjóstu við því að vinna keppn-
ina?

„Nei, alls ekki. Það voru margar 
mjög góðar hugmyndir í kepp-
ninni. Ég varð rosalega hissa þegar 
ég heyrði úrslitin og vissi ekkert 
hvað ég  átti að gera. En svo ýttu 
vinkonur mínar við mér og sögðu 
mér að fara upp á svið og taka við 
verðlaununum.“

Hver voru verðlaunin?
„Það átti að framleiða pilsið 

fyrir ZikZak tískuhús og ég átti að 
fá að taka þátt í Icelandic Fashion 
week. En umsjónarmaður þessarar 
keppni hefur ekkert látið í sér 
heyra og það er ekki hægt að ná 
í hann því hann er hvorki með 
skráð heimilisfang né síma!

Helena sýnir pilsið í Kringlunni.

Edit Ómarsdóttir.

Edit Ómarsdóttur sigurvegari í Fatahönnunarkeppni grunnskólanna

Svikin um sigurlaunin!

Stærðfræðikeppni 
grunnskólanna

Hin árlega stærðfræðikeppni grunnskólanna á Vesturlandi var 
haldin að venju í Fjölbrautaskólanum í febrúar. Laugardaginn 13. 
mars var síðan verðalaunafhending. Nemendur Grundaskóla stóðu 
sig vel og við eigum 9 nemendur í efstu sætunum. Flott hjá ykkur 
krakkar og til hamingju með þennan árangur.

8. bekkur: Ragnar Þór Gunnarsson hreppti 1. sætið. Andrés Már 
Harðarson, Ólafur Helgi Halldórsson, Stefanía Hallgrímsdóttir og 
Sunna Dís Jensdóttir lentu í 4.-10. sæti. 

9. bekkur: Þórður Björnsson lenti í 2. sæti og Páll Straumberg 
Guðsteinsson í 4.-10. sæti.

10. bekkur: Guðmundur Freyr Hallgrímsson lenti í 3. sæti og 
Máni Elmarsson í 4.-10. sæti.
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Að venju var gerð skoð ana-
könn un með al nem enda 
ung linga deild ar. Hér birt-

ast nið ur stöð urn ar.

Íþrótta garp ur inn
Það kem ur eng um á óvart að 

sjálf ur fót boltagæinn og sjar mör-
inn Arn ór Smára-
son lenti í 1. sæti 
sem íþrótta garp-
ur inn á þessu ári. 
Þeir sem höfn-
uðu í 2. sæti voru 
tveir að þessu 
sinni þeir Björn 
Jóns son og sund-
kapp inn Hin rik Þór. Í 3. sæti lenti 
Aron Ýmir.

Hrak falla bálk ur inn
Það er ekki gam an að vera hrak-

falla bálk ur en Jón Birk ir verð ur 
að sætta sig við 
að sam nem end ur 
hans hafa val ið 
hann hraka falla-
bálk skól ans. 
Hann sigr aði 
með yf ir burð um 
og segja má að 
hann hafi kom ið, 
séð, sigr að og slasast. Í 2. sæti var 
Aron Þór og í 3. sæti Freyja Þöll.

Syk ur púð inn
Úff... Óli Dór átti svo sann ar-

lega skil ið að vinna þenn an titil. 
Hér er á ferð drauma prins sér-
hverr ar stúlku. Ljósa bekk ur inn 
sjálf ur, Aron Dan, er í 2. sæti og í 
því þriðja söng fugl inn og krúsídúll-
an Arn þór Krist ins son.

Flipp að asti kenn ar inn
Það kem ur eng um á óvart að 

þessi sér staki mað ur skuli hafa 
orð ið fyr ir val inu 
sem flipp að asti 
kenn ar inn. Við 
erum að tala um 
eng an ann an en 
Ein ar Við ars son. 
Gunn ar Sturla 
var ekki langt á 

eft ir hon um og í þriðja sæt inu var 
ný lið inn Sjonni.

Fjör kálf ur inn
Ey dís Smára dótt ir er svo sann ar-

lega fjör kálf ur í húð og hár. Hún 
lenti í 1. sæti. Í 2. sæti voru tveir 
stór skemmti  leg-
ir dreng ir sem 
heita Aron Dan 
og Leó. Í 3. sæti 
varð Jó hanna 
Gísla.

Best klædda 
stelp an

Fríða Ás geirs dótt ir er best 
klædda stelp an þetta árið og á hún 
svo sann ar lega þann tit il skil inn. 
Fast á hæla henn ar komu skvís-
urn ar og bekkj ar-
syst urn ar Dag ný 
Jóns dótt ir og 
Al ex andra Ósk 
Sig ur jóns dótt ir.

Best klæddi 
strák ur inn
Björn Jóns son, 

sem er ávallt vel til fara, lenti í 
1. sæti þetta árið. Í 2. sæti varð 
Þór Birg is son, og í því 3. Andri 
Már Mart eins son 
súkkulaði.

Kropp ur inn
Hin rik Þór er 

eng inn venju leg-
ur strák ur. Hann 
æfir sund af mikl-
um krafti og var 
því eng inn vafi á því að hann 
yrði fyr ir val inu þetta árið. Fót-
boltagæinn Kári 
Vík ing ur lenti í 
2. sæti og eng inn 
ann ar en sæt il-
íus inn Trausti 
Tryggva son lenti 
í því þriðja.

Gelgj an
Það kom ekki mörg um á óvart 

að Val geir Valdi 
Val geirs son yrði 
að val inu að 
þessu sinni. Á 
hæla hans komu 
Mar en Helga og 
hin síglaða Erla 
Dröfn.

Súkkulað ið
Sjálf ur FM hnakk inn og geltúp-

an, Andri Már, varð fyr ir val inu 
þetta árið og erum við að tala 
um al veg stærsta Snickers stykki í 
heimi! Björn Jóns son og ljósa bekk-
ur inn, Aron Dan, lentu í 2.sæti 
og í því 3. varð bak ara dreng ur inn 
Reyn ir Karl.

Tölvunör dinn
Count er-stri ke spil ar ar ein oka 

verð launa sæt in í þess um flokki. 
Í 1. sæti varð Stebbi Valin tínus-
ar í 9. LK. Í 2. 
sæti lenti sjálf-
ur kropp ur inn, 
Trausti Tryggva-
son, og í því 3. 
varð Ívar Hauk-
ur Sæv ars son, 
gít ar leik ari með 
meiru.

Há værasta týp an
Ey dís Smára dótt ir spil ar stórt 

hlut verk í nið ur stöð um þess ar ar 
könn un ar. Hún er há værasta týp-
an, en það er samt alltaf gam an 
að hafa Ey dísi ná lægt því að hún 
kem ur öll um alltaf í gott skap. 
Aron Ýmir lenti í 2. sæti og í 
því 3. urðu há vaða seggirn ir Aron 
Dan og Freyja Þöll sem er einmitt 
frænka Ey dís ar.

Flottasta stelp an
Fríða Ás geirs dótt ir vann með 

yf ir burð um þetta árið, sem er ekki 
mik ið „sur prise“ því hún er mjög 
fríð stelpa. Í 2. sæti varð KEA-skyr 
stúlk an Eva Ei ríks dótt ir og í 3. 
sæti varð Al ex andra Ósk.

Skoð ana könn un in
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Í vor læt ur af störf um hér við 
Grunda skóla, Ingi björg Þor kels-
dótt ir heim il is fræði kenn ari. 

Ingi björg lauk námi frá Hús-
stjórn ar kenn ara skóla Ís lands árið 
1960. Að loknu námi (1960-
1963) var hún við kennslu við 
Hús mæðra skól ann á Ísa firði og 
að Laug um í Eyja firði. Ingi björg   
flutti aft ur heim á Akra nes árið 
1963 og hóf þá heim il is fræði-
kennslu við Gagn fræða skól ann og 
síð ar við Fjöl braut arskól ann þar 
til hún ákvað að breyta til og 
kenna í Grunda skóla. Hún hef ur 
starf að í Grunda skóla sam fellt frá 
haustinu 1983 að einu ári und an-
skyldu (1990-1991) er hún fékk 

náms leyfi og fór í fram halds nám 
til Nor egs.

Um leið og við ósk um Ingi-
björgu vel farn að ar um ókom in ár 

vilj um við, starfs fólk og nem end ur 
í Grunda skóla, þakka henni fyr-
ir frá bæra kennslu og ánægju legt 
sam starf á liðn um árum.

Ingi björg kveð ur Grunda skóla

Flott asti strák ur inn
Þór Birgirs son tók við af Fylki 

bróð ur sín um 
sem þótti flott ast-
ur í fyrra. Í 2. 
sæti voru fót bolta-
kapp inn Ís leif ur 
og sundgæinn 
Hin rik Þór og í 
því þriðja Björn 
Jóns son.

Parið
Dúll urn ar Óli Dór og Harpa 

Jóns dótt ir unnu með yf ir burð um 

sem par skól ans. Í 2. sæti urðu 
turtil dúf urn ar  Arn ar Jóns son og 
Jó hanna Gísla dótt ir og í því þriðja 
Ragn ar og Sunna. Greini lega mik il 
róm an tík í 8. bekk!

Söng fugl inn
Söng fugl inn óg ur legi, Ylfa Flosa-

dótt ir, sóp aði að sér at kvæð um 
þetta árið og ekki kom það mörg-
um á óvart því hún syng ur eins 
og eng ill. Prógram-gæinn Arn þór 
Krist ins son varð ann ar og í 3. sæti 
urðu Ey dís of ur glaða og Óli Dór 
syk ur púði.

Bros ið
Hin sí bros andi Erla Dröfn hafn-

aði í 1. sæti og í 2. sæti varð KEA-
skyr stúlk an sjálf, Eva Ei ríks, og 
því 3. varð Arn þór.

Sjálfs traust ið
Sá sem trú ir mest á sig þetta 

árið er Elis Veig-
ar Ingi bergs son 
og í 2. sæti varð 
Þór Birg is son 
sem hef ur sóp að 
að sér verð laun-
um. Í 3. sæti varð 
Eva for mað ur 
Ei ríks dótt ir.

Hinrik Þór til 
Grikklands

Þann 24. - 28. mars sl. var 
hóp ur ís lenskra grunn skóla-
nem enda send ur á veg um 

ÍSÍ til Grikk lands, þar sem þeir 
voru við stadd ir þeg ar Ólymp íu-
eld ur inn var tendr að ur. Til ferð ar-
inn ar vald ist íþrótta fólk og með í 
för var Hin rik Þór Guð bjarts son, 
sund mað ur í ÍA og nem andi í 10. 
bekk í Grunda skóla.

Brandari
Einu sinni voru tvær kindur 

og önnur sagði meee, hin kindin 
sagði „ég ætlaði einmitt að fara 
að segja það’’.

Sara Ýr 2.CBR
 

Álfur
Ég er góður álfur, hjálpsamur 

og sterkur. 
Ég er skrýtinn og kjánalegur. 
En samt er ég bestur. 

Steinþór Brekkmann 

Ingi björg og Freyr  í 9. SR 7
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Grunda skóli hef ur tek ið 
frum kvæði að sam starfi 6 
skóla, þar sem hug mynd-

in er að þróa og nýta sam an burð-
ar grein ingu (bench mark ing) til 
að bera sam an ár ang ur skól anna 
af skóla starf inu ann ars veg ar og 
rekstr ar kostn að hins veg ar.  Mark-
mið ið er að skól arn ir geti nýtt 
þenn an sam an burð til að sækja 
hug mynd ir og reynslu sem gæti 
eflt starf og ár ang ur við kom andi 
skóla.

Hug mynd in er að skól arn ir taki 
frum kvæði að skil grein ing um á 
hvað skuli bor ið sam an og met ið í 
skóla starfi og horft þar til ár ang urs 
nem enda í próf um en ekki síð ur 

til mæl inga á við horf um til skól-
ans, bæði nem enda og for eldra, 
mæl inga á ein elti og fleiri þátta 
sem tengj ast líð an í skóla.  Þá er 
ætl un in að skil greina færsl ur í bók-
haldi þannig að auð veld ara verði 
að fylgj ast með raun veru leg um 
kostn aði og skipt ingu hans á milli 
lög boð inna þátta s.s. kennslu kostn-
að ar og þjón ustu þátta þar sem 
for eldr ar greiða hluta kostn að ar 
s.s. í skóla dag vist, mötu neyti og í 
sum um til fell um heima nám.

Öll þessi sam an burð ar grein ing 
verð ur síð an hluti af sjálfs mats-
kerfi skól ans.

Báð ir grunn skól arn ir á Skaga 
taka þátt í verk efn inu.  

Það er orð inn fast ur hluti af 
sjálfs mati skól ans að leggja 
fyr ir alls kyns kann an ir til að 

fá fram við horf for eldra og nem-
enda til skóla starfs ins.  Þá eru ótal 
grein ing ar og próf lögð fyr ir til að 
reyna að meta getu nem enda og 
hæfi leika, með það að mark miði 
að koma bet ur til móts við þarf ir 
hvers og eins.  Þannig eru mál- og 
hreyfi þroskapróf lögð fyrir í fyrsta 
bekk. Lestr ar próf og grein ing ar í 
staf setn ingu eru lögð fyr ir á mörg-
um ald urs stig um auk þess sem 
nið ur stöð ur sam ræmdra prófa eru 
skoð að ar vel.

Í ár lögð um við spurn inga lista 
úr Grunn-skólarýni fyr ir for eldra 
5. og 10. bekk inga og nem end ur í 
4., 5., 7. og 10. bekk.  

Nið ur stað an er að krakk arn ir 
virð ast al mennt mjög já kvæð ir í 
garð skól ans, þeim líð ur vel og 
telja að þeim sé vel sinnt.  Þeir 
eru metn að ar full ir og vilja ná sem 
best um ár angri í skól an um. Þannig 
telja u.þ.b. 95% nem enda skól ann 
sinn frá bær an eða góð an og sama 
hlut fall er ánægt með um sjón ar-

kennar ann og telja sam skipti nem-
enda og kenn ara góð. Yfir 90% 
nem enda líð ur venju lega eða alltaf 
vel í skóla að sögn bæði krakk anna 
og for eldr anna.  Þá er ein elti lít-
ið að mati krakk anna, en hver 
og einn nem andi sem lagð ur er í 
ein elti er ein um of mik ið, svo við 
verð um að vera vel á verði og gera 
enn bet ur til að hindra alls kyns 
ein elti. Sömu leið is eru of marg ir 

nem end ur sem telja vinnu frið ekki 
næg an og þarf að bæta úr því.

Ánægju legt er að sjá að all ir for-
eldr ar telja sig alltaf eða venju lega 
vel komna í skól ann.

Ým is legt ann að fróð legt kem ur 
fram í könn un un um og er bent á 
að gögn liggja frammi í skól an um 
og að auki eru helstu nið ur stöð ur 
kynnt ar á heima síðu skól ans.  Öll 
þessi gögn verða síð an hluti af 
ár legri sjálfs mats skýrslu skól ans.

Hvað kost ar skóla starf ið?

Hver er ár ang ur inn?

Kann an ir með al nem enda og for eldra

Mik il ánægja með Grunda skóla
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Ímars var bíó mynd in Prógram 
frum sýnd fyr ir fullu húsi í Bíó-
höll Akra ness. Hvað er svona 

merki legt við það? Jú, hún var að 
öllu leyti verk nem enda og kenn-
ara 8. bekkja í Grundas kóla á Akra-
nesi. Mynd in fjall ar um ung linga í 
ónefnd um skóla á Ís landi þar sem 
mik il átök eru á milli mis mun andi 
nem enda hópa. Inn í mál ið bland-
ast ár leg hæfi leika keppni og að 
sjálf sögðu kem ur ást in að eins við 
sögu. 

Verk efni þetta er þró un ar verk-
efni sem mið ar að því að tengja 
tón list við sem flest ar aðr ar náms-
grein ar í skól an um. 

Þetta hófst allt með smá sagna-
sam keppni þar sem all ir nem end ur 
í 8. bekk skrif uðu sög ur. Ein þeirra 
var val in til að verða grunn ur að 

kvik mynda hand riti. Þrír nem end-
ur unnu áfram að því að búa til 
hand rit sem var fín púss að af kenn-
ur um. Á með an á þessu stóð voru 
svo kall að ir val tím ar not að ir í leik-
ræna tján ingu, dans, söng og til 
að semja tón list á tölv ur. Þeg ar 
hand rit ið var til bú ið var  val ið 
í hlut verk og æf ing ar og tök ur 
hófust. Mest ur hluti bíó mynd-
ar inn ar var tek inn á einni 
viku. Kenn ar ar klár uðu að 
klippa mynd ina. 

Frum sýn ing in tókst vel 
og fleiri sýn ing ar urðu 
því að vera á mynd inni. 
Í fram hald inu unnu 
nemendur ýmis auka verk- efni 
tengd öðr um náms grein um eins 
og að búa til kynn ing ar texta á öðr-
um tungu mál um o.s.frv. 

Bíó mynd frum sýnd í 
Bíó höllinni 

Gerð af nem end um í 8. bekk Grunda skóla 

Árshátíð Arnardals og 
grunnskólanna
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Flottur sími fyrir flig.

980
Léttkaupsútborgun

Nokia 3510i

og 1.000 kr. á mán.
í 12 mán.

Ver› a›eins: 12.980 kr.
• MMS.
• GPRS.
• WAP.
• 106 gr.
• Pólýtónar o.fl.
• Raddmerki fyrir allt a› 10 nöfn.
Eingöngu fyrir GSM kort frá Símanum.

Skemmtilegur sími me›
fullt af möguleikum.

980
Léttkaupsútborgun

SonyEricsson T230
me› myndavél

og 1.000 kr. á mán.
í 12 mán.

Ver› a›eins: 12.980 kr.
• Litaskjár, 101x80 px.
• MMS.
• Myndavél.
• GPRS.
• WAP.
• Leikir.
• Titrari.
• Hra›val, reiknivél, vekjaraklukka.
• Pólýtónar.
Eingöngu fyrir GSM kort frá Símanum.

Nokia 3200

1.980
Léttkaupsútborgun

og 1.500 kr. á mán.
í 12 mán.

Ver› a›eins: 19.980 kr.
• Litaskjár.
• innbygg› myndavél.
• MMS.
• GPRS.
• WAP.
• 106 gr.
• Pólýtónar o.fl.
• Raddmerki fyrir allt a› 10 nöfn.
Eingöngu fyrir GSM kort frá Símanum.

Flottur sími me› mynda-
vél á frábæru ver›i.

800 7000 - siminn.is

FRÁBÆR
tilbo›

Veldu
tvo vini

 innan farsímakerfis Símans
sem flú vilt hringja í og senda SMS

   me› 50% afslætti

Skrá›u flig á siminn.is e›a í 800 7000
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Svipmyndir frá árshátíð

Ylfa Flosadóttir. Aprés De Main.

Hæfi leika keppnin 2003

Að vanda var hald in hæfi-
leika- og hátóns barka-
keppni á veg um grunn skól-

anna á Akra nesi. Keppn in var hald-
in í Grunda skóla og var glæsi legri 
en nokkru sinni fyrr. Eft ir keppn-
ina var svo ball fyr ir nem end ur 
ung linga deilda grunn skól anna.

Ylfa Flosa dótt ir sem vann hátóns-
bark ann í fyrra opn aði keppn ina á 
því að syngja lag ið Smells like teen 
spi rit með Nir vana og spil aði sjálf 
með hljóm sveit inni á raf magns gít-
ar - tók sóló og allt! 

Þar á eft ir sungu 6 hátóns bark-
ar. Rakel Páls dótt ir í 10. bekk 
í Brekku bæj ar skóla bar sig ur úr 
bít um með lagi eft ir Celine Dion. 
Eins og all ir vita vann hún líka 
Söng keppni Sam fés, en það er 
söng keppni þar sem flest all ar 
fé lags mið stöðv ar á land inu senda 
full trúa sinn í. Við mun um án efa 
heyra meira í henni í fram tíð inni. 
Eft ir hátóns bark ann stigu á svið 
nokkr ar hljóm sveit ir sem voru 
hver annarri betri. Hljóm sveit in 
Aprés De Main var hlut skörpust 
þar, en hún sam anstend ur af fót-
bolta hetj um í 8. bekk Grunda-
skóla. Þeir fluttu lag ið Rang ur 
mað ur. 

Einnig vakti hljóm sveit in Syna 
mikla at hygli með frum samið 
lag sitt, Vott ar Jehóva. Með lim ir 
henn  ar eru í 9. bekk í Brekku  bæjar-
skóla.

At rið in í Hæfi leika keppn inni 
voru fjöl breytt, en þar mátti sjá 
rapp að, spil að á hljóð færi, dans að 
og sung ið. Ylfa Flosa dótt ir í 9. 
bekk Grunda skóla spil aði á gít ar 
við lag ið But I do love you með 
LeAnn Rimes og vann keppn ina 
með því at riði. Meg um við bú ast 
við miklu af þeirri hnátu á næstu 
árum. Ætli næsta Idol- stjarna okk-
ar Ís lend inga sé hér á ferð?!

Skýjaskutlurnar.
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Krakk arn ir í 3. SÓ, 3. ÁHF 
og 4.EBD hafa ákveð ið að 
hafa ávaxta dag einu sinni 

í viku. Þá koma all ir krakk arn ir í 
bekkj un um með 2 ávexti í skól-
ann. Þeir safna þeim svo sam an 
og um sjón ar menn irn ir koma inn 
úr frí mín út um til að skera ávext-
ina, raða þeim í skál ar og stilla 
þeim upp á ávaxta hlað borð. Þeg-
ar bekkj ar fé lag arn ir kom inn úr 
frí mín út um bíða þeirra ávext ir af 

hlað borð inu sem er ansi hreint 
girni legt á að líta. 

Krakk arn ir hafa kom ið með 
alls kon ar ávexti. Bæði upp á halds-
á vöxt inn sinn og líka þá sem þeir 
eru ekki van ir að borða dag lega 
eins og t.d. greip á vöxt. Þetta hef ur 
skap að skemmti lega um ræðu um 
hvaða ávext ir séu góð ir og fal leg ir 
á svona hlað borði. Svo vita nátt-
úru lega all ir hvað það er hollt að 
borða mik ið af þeim.

Ár lega býð ur Grunda skóli 
for eldr um 1. bekkj ar nem-
enda að taka þátt í stuttri 

kynn ingu á skóla starf inu.  Þessi 
nám skeið koma til við bót ar vor-
fund um með for eldr um, verk efn-
inu Brú um bil ið, sem eru gagn-
kvæm ar heim sókn ir krakk anna á 
milli leik skóla og skól ans auk svo-
kall aðra skóla stjóra heim sókna, þar 
sem skóla stjóri kynn ir vænt an leg-
um nem end um skól ann.  Þá er vor-
skóli fyr ir sömu krakka í lok apr íl 
eða í maí ár hvert.  Allt er þetta til 
að und ir búa skóla starf ið sem best 
og því mjög áríð andi að for eldr ar 
fylgist vel með og taki virk an þátt 
í þessu starfi.

For eldra nám skeið inu er eink um 
ætl að að gefa for eldr um tæki færi á 
að kynn ast inn byrð is og að kynn-
ast um sjón ar kenn ur um barn anna 
og skól an um.  For eldr ar eiga flest ir 
eft ir að eiga sam starf alla 10 ára 
skóla skyldu barns ins.  Þá er lögð 
áhersla á að for eldr ar þekki vel við-
fangs efni, kröf ur og regl ur skól ans 
og þá sér kennslu og stoð þjón ustu 
sem skól inn býð ur upp á.  

Þessi nám skeið hafa mælst vel 
fyr ir og stefnt er að sam bæri leg-
um nám skeið um fyr ir for eldra í 5. 
bekk og 8. bekk, þeg ar nem end ur 
fara á milli deilda í skól an um. 

Nám skeið fyr ir for eldra 
1. bekkj ar nem enda

Ávaxta hlað borð

Hér sjá um við  3.SÓ standa sam an við ávaxta hlað borð sitt. 

For eldra verð laun 
Heim il is og skóla:

Frelsi til-
nefnt 

 

Heim ili og skóli til nefndu 
þá Flosa Ein ars son og 
Gunn ar Sturlu Her vars-

son, fyr ir söng leik inn Frelsi, til 
For eldra verð launa sam tak anna 
árið 2004. 

For eldra verðaun in hafa ver-
ið veitt síð an 1996 og er að al-
mark mið ið með veit ingu þeirra 
að vekja at hygli á því grósku-
mikla starfi sem unn ið er á 
fjöl mörg um svið um í grunn skól-
um lands ins. Við veit ingu verð-
laun anna var sér stak lega lit ið til 
verk efna sem hafa eflt sam starf 
for eldra og skóla starfs manna 
og kom ið á upp byggj andi hefð-
um í sam starfi þess ara að ila. 
Einnig var lit ið til verk efna sem 
hafa eflt tengsl heim ila, skóla 
og æsku lýðs starfs í gegn um for-
varn ar starf eða hafa stuðl að að 
sam ræmdu átaki við lausn á 
vanda mál um inn an við kom andi 
skóla sam fé lags.

Sér stak lega skip uð dóm nefnd 
valdi eitt verk efni til For eldra-
verð launa Heim il is og skóla 
en auk þeirra eru veitt sér stök 
hvatn ing ar verð laun til verk efna 
sem dóm nefnd tel ur að muni 
skila ár angri til fram tíð ar. Að 
þessu sinni voru einnig veitt í 
fyrsta sinn verð laun sem kall ast 
Dugn að ur og drif kraft ur. Þau 
voru veitt ein stak ling um sem 
dóm nefnd taldi hafa með dugn-
aði sín um og drif krafti unn ið sér-
stak lega gott starf í þágu skóla-
sam fé lags ins. 

Alls bár ust 37 til nefn ing ar 
til For eldra verð launa að þessu 
sinni.
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Gaml ir for menn
Púls inn tók við tal við Kar ít-

as Giss ur ar dótt ur, for mann 
Nem enda ráðs skóla árs ins 

2002-2003 og Heimi Fannar 
Gunnlaugsson, formann 1987-
1988. 

Kar it as 
Kar it as Giss ur ar dótt ir er hún á 

fyrsta ári í Fjöl brauta skóla Vest ur-
lands á Akra nesi. Hún er á fé lags-
fræði braut og lær ir al veg á fullu en 
í frí um vinn ur hún í Norð an fiski. 

Hvern ig er að vera loks ins kom in 
í FVA?

Það er klikk að!

Að hvaða leyti er öðru vísi að 
vera í FVA og að vera í Grunda-
skóla?

Mað ur er allt í einu orð in svo 
lít ill. Í fyrra var mað ur elst ur, en 
núna er mað ur yngst ur.

Veistu hvað er búið að vera að 
ger ast í Grunda skóla í ár?

Nei, ekki get ég sagt það. Ég 
veit þó að það er búið að breyta 
Gryfj unni.

Af hverju datt þér í hug á sín-
um tíma að bjóða þig fram til for-
manns?

Mér fannst svo gam an að vera 
í Nem enda ráði, en ég var full trúi 

bekkj ar ins í 8. og 9.bekk.
Hvað finnst þér um það að 

Akra nes bær sé far inn að bjóða 
17 ára krökk um vinnu hjá 
bæn um?

Bara fínt. Samt svo lít ið 
fúlt fyr ir 8. bekk inga að fá 
enga vinnu. En ég fæ engu 
ráð ið um það. Sjálf verð ég 
að vinna í Norð an fiski.

Sakn ar þú Grunda skóla?
Já, ég sakna gamla bekkj ar-

ins og allra krakk anna.
Bauðst þú þig fram í kosn-

ing un um hjá FVA?
Nei.
Ertu hlynnt rík is stjórn inni?
Ég veit ekki hvað rík is-

stjórn ger ir.

Heim ir Fann ar 
Heim ir Fann ar Gunn laugs son 

var fyrsti for mað ur Nem enda ráðs 
skól ans. Við feng um að spyrja 
hann nokk urra spurn inga um skóla-
vist hans í Grunda skóla og hvað 
hann hef ur ver ið að bralla síð an 
hann út skrif að ist árið 1988.

Manstu hvers vegna sú hug mynd 
kom upp að hafa nem enda ráð í 
skól an um?

Ég held að vís ir að þessu hafi 
ver ið kom inn fram fyr ir mína tíð 
í Grunda skóla, en ég var í Brekku-
bæj ar skóla til og með sjötta bekk. 
Minn ár gang ur var aft ur á móti 
fyrsti ár gang ur inn sem út skrif að-
ist úr Grunda skóla þannig að við 
rudd um braut ina á marg an hátt.

Af hverju ákvaðst þú að bjóða 
þig fram sem for mann?

Ég bauð mig nú ekki fram. Það 
var þannig í þá daga að það voru 
all ir í kjöri og hver kaus þann sem 
hon um fannst verð skulda emb ætt-
ið og sá nem andi sem var með 
flest at kvæði vann. Ég vann sem 
sagt þessa kosn ingu.

Hvað ert þú bú inn að vera að 
bralla síð an þú út skrif að ist úr 
Grunda skóla?

Ég fór í FVA og út skrif að ist af 
nátt úru fræði braut. Ég var mik ið 
inni í fé lags mál um þar eins og 
í grunn skóla því ég var í stjórn 
nem enda fé lags ins í FVA og tók 
mik inn þátt í fé lags störf um. Svo 
fór ég út til Sví þjóð ar að læra tölv-
un ar fræði og hef starf að í þeim 
geira í nokk ur ár. Í dag er ég deild-
ar stjóri á hug bún að ar lausna sviði 
hjá Ný herja.

Jæja, svo þú ert bara stór karl í 
tölvu brans an um! Er þetta eins og í 
sjón varp inu? All ir á kafi í vinnu og 
alltaf á fund um?

Hehe, já það eru marg ir fund ir 
og þetta er mik il vinna, en það er 
nú full djúpt í ár ina tek ið að segja 
að ég sé stór karl í tölvu brans an-
um.  Ég veit nú ekki hvort þetta er 
mik ið meiri vinna en geng ur ger ist 
með önn ur störf. En það er gam an 
í vinn unni og ég er mik ið að vinna 
með fólki en ekki bara tölv um.

Karítas og Bjarki Jens á góðri stund.
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Hvað finnst þér skemmti leg ast að 
gera nú á dög um?

Að sinna fjöl skyld unni. Ég á 
tvö börn: Árni Sal var er nýorð inn 
eins árs og Al dís Ylfa er í 2. bekk í 
Grundaskóla. 

Ferð ast þú mik ið til ann arra 
landa vegna vinn unn ar?

Já, mjög mik ið.
Nú býrð þú enn þá á Akra nesi, 

þótt vinn unn ar vegna væri ör ugg-
lega betra fyr ir þig að búa ann ars 
stað ar. Af hverju Akra nes?

Af því að ég á fjöl skyldu hér 
á Akra nesi. Flest ir vin ir mín ir og 
ætt ingj ar búa líka hérna. Svo eru 
ræt ur mín ar hér og upp runi. Svo 
er nú líka bara lang best að búa á 
Akra nesi!

Al dís Ylfa, dótt ir þín er í Grunda-
skóla og þú fylgist með skóla göngu 
henn ar. Held urðu að kennsl an sé 
öðru vísi núna held ur en þeg ar þú 
varst í skól an um?

Já. Skóla starf ið er að því mér 
finnst mun skipu lagð ara en það 
var þeg ar ég var í skóla. Allt sam fé-
lag ið hef ur líka breyst í þessa átt, 
ein set inn skóli og svo fram veg is. 
Sem fað ir veit ég ávallt hvað dótt ir 
mín er að gera í skól an um gegn um 
sam skipti við kenn ara. Mennt un ar-
stig kenn ara er líka hærra og það 
finnst mér hald ast í hend ur við 
aukn ar kröf ur sem gerð ar eru til 
skól anna. Svo held ég að við ger-
um líka bara meiri kröf ur til barn-
anna í dag en gerð ar voru áður.

Skól inn stækk ar og dafn ar. Hann 
er ein set inn og lang þráð mötu neyti 
er byrj að að starfa. Finnst þér þessi 
þjón usta skól ans hafa skipt sköp um 
fyr ir skóla göngu barns þíns?

Já, ein setn ing skól ans hef ur 
skipt miklu máli.

Svona að lok um, get ur þú rifj að 
upp eitt hvað at vik sem gerð ist þeg ar 
þú varst í skól an um?

Sko, ég var ekki nema 2 ár í 
Grunda skóla, en ég var í Brekku-
bæja skóla öll hin skóla ár in. Það 
sem mér finnst svona minn is stæð-
ast er ár gang ur inn minn. Hann var 
rosa lega skemmti leg ur, en hann 
var fyrsti ár gang ur inn í Grunda-
skóla. Það sem ein kenndi þenn an 
ár gang var að við vor um alltaf 

Sig ur lið körfu bolta móts í Grunda skóla 1987. Efri röð f.v.: Jó hann es Helga-
son, Heimir Fannar, Pét ur Atli Lár us son, Helgi Ólaf ur Jak obs son. Fremri 
röð f.v.: Bjarki Lúð víks son, Jón Þór Þórð ar son og Ein ar Árni Páls son.

Þann 10. mars sl. fór um við 
í 7. bekk í Grunda skóla í 
heim sókn í Raf heima Orku-

veitu Reykja vík ur. Þeg ar við kom-
um í Raf heima tók á  móti okk ur 
skemmti leg ur karl sem leit helst út 
eins og jóla sveinn. Alla vega með 
frek ar mik ið grátt skegg. Samt, 
al veg í lagi með hann og var hann 
mjög skemmti leg ur. 

Fyrst sáum við mynd band um 
Raf heima og raf magn, ekk ert sér-
stak lega gam an samt. Næst fór-
um við í ein hvern sal og sáum 
Power point show um raf magn 
og raf magn aða vís inda snill inga. 
Svo vann hinn góð kunni kenn ari 
Elís Þór það mikla af rek að hjóla 
á ein hverju hjóli sem fram leiddi 

raf magn, tók það tölu vert á hjá 
hon um. Það krafta verk gerð ist að 
hon um tókst að fram leiða næga 
orku til þess að það kvikn aði á 
per un um. 

Strák arn ir fóru á safn á efri 
hæð inni á með an stelp urn ar   rey-
ndu raf magn að ar til raun ir með 
raf magn að ar sítrón ur og fljót andi 
gufu, hand stýrða með ryksugu. 
Síð an var skipt. Stelp urn ar fóru 
upp og strák arn ir nið ur. Uppi var 
sam an safn af alls kon ar göml um raf-
magns tækj um. Sumt tengd ist nú 
ekki einu sinni raf magni, jú nema 
til að fram leið það. Haf ið þið 
séð raf mögn uð stíg vél, eða skóflu 
ið andi af raf magns lífi? 

Ingi björg Huld Gísla dótt ir

að finna upp hlut ina og búa til 
hefð ir fyr ir þá nem end ur sem á 
eft ir komu. Við fór um í ferð ir, t.d. 
út skrift ar ferð í Þórs mörk og fleira. 
En eins og ég segi, það er ekk ert 

svona eitt at vik sem stend ur upp 
úr fyr ir mér held ur frek ar árin í 
Grunda skóla.

Raf heim ar heim sótt ir

„Raf magn að ar sítrón ur og 
fljót andi gufa“
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Endurbætur á Gryfjunni 
Frá því Gryfj an var tek in í notk-

un hef ur hún ver ið stór þátt-
ur af líf inu í Grunda skóla. 

Hún er og hef ur ver ið einn helsti 
sam komu stað ur ung linga gegn um 
árin. Bæði böll og fyr ir lestr ar, sam-
söngv ar og kennslu stund ir hafa 

far ið fram þar. Á þessu skóla ári 
eru tíma mót í sögu Gryfj unn ar. 
Í nokk ur ár hef ur stað ið til að 
breyta út liti henn ar og kaupa nýj-
ar græjur í diska búr ið. Nú var lát ið 
af því verða og í haust byrj uðu þar 
stór fram kvæmd ir. Gryfj unni var 
breytt úr stofn ana legri kompu í 
nú tíma leg an og nota leg an stað þar 
sem ung ling arn ir geta bæði slapp-
að af og horft á mynd bönd, DVD 
og allskyns efni úr tölv um, hlust að 
á tón list og margt fleira. Að stað an 
kem ur öðr um nem end um að sjálf-
sögðu að gagni líka og hafa yngri 
bekkirn ir gert þó nokk uð af því 

heim sækja  ung linga deild ina til að 
nota að stöð una í Gryfj unni.

Fyrsta skref þess ar ar miklu 
fram kvæmd ar var að gera könn un 
með al nem enda á ung linga stig inu. 
Hvað vildu þeir hafa í Gryfj unni 
og hvern ig vildu þeir að hún liti 

út?
Nið ur stöð urn ar voru mis jafn ar, 

en lang flest um leyst bara þokka-
lega vel á að ráð ast í fram kvæmd-
ina og í nið ur stöð un um komu  
góð ar hug mynd ir um það hvern ig 
hægt væri að breyta Gryfj unni og 
nýta hana. Til lög urn ar voru mis-
góð ar. Flest ir voru sam mála um að 
það ætti að mála hana upp á nýtt. 
En svo voru marg ir á því að það 
ætti að setja upp skjáv ar pa. Pull ur 
á gólf ið var líka ein hug mynd in. 
Þess ar hug mynd ir komust til fram-
kvæmda.

En svo voru ýms ar aðr ar til lög-
ur sem erfitt hefði ver ið að láta 
verða að veru leika. Með al ann ars 
hug mynd um að setja upp kók-
sjálf sala (In your dreams!). Og svo 
vildu sum ir fá LAN-set ur (ekki 
einu sinni reyna það!).

Fram kvæmd irn ar gengu mjög 
vel. Ný Gryfja var tek in í notk un 
og eft ir því sem best er vit að eru 
all ir hæstá nægð ir með hana.

Við krakk arn ir í blaða út gáfu val-
inu tók um við tal við nokkra nem-

end ur, bæði fyr ir fram kvæmd ir, 
á með an á fram kvæd um stóð og 
eft ir þær. Hér í Púls in um birt um 
við tvö þeirra.

Sigurður Arnar ræðir við nemendur í 10. bekk í Gryfjunni.

Hvað segja nemendur?

Arnar 9. LK
Hvað finnst þér um breyt ing arn-
ar í Gryfj unni?   
„Svona allt í lagi. Brauð sal an 
ætti samt ekki að vera þarna 
inni!“                                    
Finnst þér að kenn ar ar mættu 
koma inn í Gryfj una?         
„Nohóíds! Alls ekki.“   
Hvern ig lýst þér á sjón varp ið og 
grjóna pung ana? 
„Mér finnst það hvort tveggja 
al gjör snilld.“
Nú veistu hvað á að koma inn í 
Gryfj una og veist svona nokkurn 
veg inn hvern ig hún verð ur, finnst 
þér eitt hvað vanta?
„Það ætti að koma kók sjálf sali 
þarna inn! Deffinettlý!“

Aníta 9. LK  
Hvað finnst þér um  breyt ing arn-
ar sem búið er að gera á Gryfj-
unni? 
„Mér finnst þær al veg glæsi leg-
ar.“
Finnst þér mega bæta ein hverju 
við það sem kom ið er? 
„Það er alltaf hægt að bæta og 
breyta. En mér finnst hún flott 
eins og hún er orð in núna.“
Hvern ig finnst þér Nem anda ráð-
ið hafa stað ið sig í þess ari fram-
kvæmd? 
„Bara nokk uð vel! Æi.. ég sit í 
Nem enda ráði svo ég er kannski 
ekki rétta mann eskjan til að 
spyrja þess ar ar spurn ing ar. En 
eitt get ég alla vega sagt: Það er 
í það minnsta frá bært að Nem-
enda ráð inu hafi loks ins tek ist 
að fram kvæma þetta verk. Þetta 
hef ur stað ið til í mörg ár.“
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Mötuneytið

Mötu neyti Grunda skóla 
sem var kom ið upp sum-
ar ið 2003 hef ur vak ið 

mikla lukku hjá flest um nem end-
um skól ans. Mat stað ur krakk anna 
er nú á þeim stað sem brauð sala 
10. bekkj ar hef ur ver ið und an far-
in ár. 

Í mötu neyt inu ráða þær Systa 
og Alla ríkj um, auk þess sem Rut 
var með þeim í upp hafi. Þess ar 
frá bæru mat ráðs kon ur sjá um að 
elda mat ofan í krakk ana. Að mat-
ar tíma lokn um koma síð an alltaf 
sömu skólaliðarnir og þrífa borð in 
sem krakk arn ir borða við. 

Að með al tali eru 250 krakk ar á 
dag í mat. Krakk arn ir eru á öll um 
aldri en flest ir eru úr yngstu bekkj-
un um. Borð in í mat saln um eru 
átta fyr ir 1. - 7. bekk en að eins eitt 
fyr ir ung linga deild ina, það eru 15 
stól ar við borð yngri krakk anna en 
25 við ung linga deild ar borð ið. Ef 
stóra borð ið er fullt geta ung ling-
arn ir set ið hjá litlu krökk un um.

Mat ar tím inn hefst alltaf kl. 
11:40 og er al veg til kl. 13.00. 
Hver mál tíð kost ar litl ar 200 krón-
ur og telst það mjög ódýrt mið að 
við hvað það kost aði ef mað ur eld-
aði heima.

Mat seðill einn ar viku 
októ ber mán að ar

Mánu dag ur
Súpa, brauð m/osti og ávöxt ur

Þriðju dag ur
Fisk rétt ur m/hrís grjón um 

og hrásal at

Mið viku dag ur
Lasagne og hrásal at og brauð

Fimmtu dag ur
Fisk boll ur í brúnni sósu, 

kart öfl ur og hrásal at

Föstu dag ur
Ís lensk kjöt súpa m/til heyr andi

Hvað segja nemendur?

Trausti Geir Jón as son.
Ert þú í mat í mötu neyt inu? 
Já, ég borða þar þrisvar í 

viku.
Hvað finnst þér um mötu neyt-

ið og starf semi þess? 
Mér finnst frá bært að starfs-

menn hafi kom ið upp mötu-
neyti og mér finnst mat ur inn 
mjög góð ur.

Eru marg ir í þín um bekk í 
mat? 

Já, það eru flest ir í bekkn um 
mín um í mat.

Lúðvík Helgason, húsvörður, og matráðskonurnar Sigríður Sigurðardóttir, 
Rut Hjartardóttir og Aðalbjörg Alfreðsdóttir.

Eitt val nám skeið ið á haustönn inni var blaða út gáfa. 
Í því nám skeiði sátu marg ir nem end ur og þeir lærðu ým is-

legt um rit un og með ferð texta, upp setn ingu, um mynd ir 
og mynda töku og margt fleira. Í loka verk efni nám skeiðs ins 

átti að fjalla um skól ann á einhvern hátt. 
Marg ir kusu að skrifa um Gryfj una eða nýtt mötu neyti skól-
ans. Rit nefnd Púls ins hef ur unn ið þessa um fjöll un úr þess-

um verk efn um nem enda í blaða út gáfu vali.

19



Grunda skóli var sett ur 
þriðju dag inn 26. ágúst 
2003. 460 frísk ir nem end-

ur mættu þá í skól ann eft ir ánægju-
legt sum ar leyfi og skipt ust þeir í 
23 bekkj ar deild ir í 1. til 10. bekk.

Starfs menn Grunda skóla eru 
sam tals 72 í mis stór um stöðu gild-
um.  Kenn ar arn ir eru 43 auk skóla-
stjóra og að stoð ar skóla stjóra, aðr ir 
starfs menn eru 27.

Hrönn Rík harðs dótt ir og Ásta 
Eg ils dótt ir fóru í náms leyfi á 
skólaár inu en Leó Jó hann es son 
og El ísa bet Jó hann es dótt ir fóru í 
launa laus leyfi og kenndu við aðra 
skóla. Þá voru starfs menn dug leg ir 
að stunda end ur- og sí mennt un og 
sóttu fjölda nám skeiða.

Skóla starf hef ur að venju ver ið 
öfl ugt og hvert stór verk efn ið rek ið 
ann að. Of langt mál yrðu að rekja 
allt það sem unn ið hef ur ver ið á 
skóla ár inu og því lát ið nægja að 
geta nokk urra at riða.

Þann 22. mars frum sýndu nem-
end ur í 8. bekk kvik mynd ina 
Prógram. 

Í febr ú ar kom þekkt ur bresk ur 
kvik mynda leik stjóri í heim sókn í 
Grunda skóla. Tim Royes heit ir 
kapp inn en hann kom í heim-
sókn ásamt Skaga kon unni Svönu 
Gísla dótt ur.  Heim sókn in tengd ist 
þró un ar vinnu skól ans í sam þætt-
ingu mynd vinnslu, tölvu tækni og 
tón listar. Tim var með nem end-
um í eina viku og vann m.a. að 
gerð þriggja tón list ar mynd banda 
með nem end um og kenndi kenn-
ur um ým is legt tengt mynd vinnslu 
og kvik mynda gerð. Gagn kvæm ur 
áhugi er á að halda þessu sam-
starfi áfram og er ekki úti lok að að 
nem end ur og kenn ar ar taki þátt í 
ein hverju stór verk efni á er lendri 
grundu í fram tíð inni en Tim og 
Svana vinna fyr ir all ar helstu stór-
hljóm sveit ir Evr ópu við gerð tón-
list ar mynd banda.

Í febr ú ar tóku 33 nem end ur 
úr Grunda skóla þátt í stærð fræði-
keppni Fjöl brauta skóla Vest ur-
lands.  Ár ang ur var mjög góð ur 
en alls voru níu nem end ur skól ans 
á með al tíu efstu í 8. - 10. bekk í 
keppn inni.

Stóra upp lestr ar keppn in var 
í febr ú ar þar sem nem end ur 7. 
bekkj ar fóru á kost um og sigr uðu 
með mikl um glæsi brag. All ir nem-
end urn ir stóðu sig vel og voru sér 
og sín um skóla til mik ils sóma.

Í vet ur hafa nem end ur á ung-
l inga stigi hald ið bæði enska og 
danska daga. Þá daga fór öll kenns-
la fram á við kom andi tungu máli 
og nem end ur unnu í blönd uð um 
hóp um að sér stök um verk efn um. 
Tungu mála dag arn ir þóttu heppn-
ast svo vel að full víst er talið að 
fram hald verði á þess ari vinnu 
næsta vet ur.

Í mars var árs há tíð Grunda skóla 
hald in að venju. Met að sókn var að 
árs há tíð inni og færri komust að 
en vildu. Gríð ar leg vinna ligg ur 
að baki slíkri skemmt un en flest ir 
nem end ur skól ans koma að árs-

Sigurður Arnar Sigurðsson, aðstoðarskólastjóri:

Skóla starf Grunda -
skóla 2003 - 2004
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há tíð inni með ein um eða öðr um 
hætti. Fjór ar vel heppn að ar sýn-
ing ar voru að þessu sinni og fengu 
all ar góða dóma hjá áhorf end um.

Frí stunda val ið hef ur ver ið í 
blóma í vet ur og er þessu kerfi 
vel tek ið bæði af nem end um og 
for eldr um. M.a. unnu nem end ur 
og for eldr ar sam an að kran sa köku-
gerð fyr ir ferm ing arn ar, haldið 
var byrj enda nám skeið á gít ar o.fl. 
Ljóst er að þessi til boð eru frá bær 
tæki færi fyr ir nem end ur og for-
eldra og efl ir sam kennd og sam-
starf allra að ila.

Gest kvæmt hef ur ver ið í 
Grunda skóla á þessu skóla ári líkt 
og mörg önn ur ár. Með al hópa 
sem hafa kom ið í heim sókn má 
nefna skóla stjórn end ur úr Reykja-
vík, kenn ara Val húsa skóla á Sel-
tjarn ar nesi, skóla stjórn end ur úr 
Garða skóla Garða bæ, skóla stjórn-
end ur frá Bamble (vina bæ Akra-

nes í Nor egi), 3. árs nema í Kenn-
ara há skóla Ís lands o.fl.

Fjöldi þema verk efna og 
söguramma hafa ver ið unn in á mis-
mun andi stig um skól ans og hafa 
þau öll ver ið vel heppn uð. Dæmi 
um þessa vinnu eru söguramm ar 
um Álfa og tröll í 1. bekk, um 
sveit ina í 2. bekk, um blóm in í 3. 
bekk, heit og köld lönd í 4. bekk, 
vík inga þema í 5. bekk, Norð ur-
lönd in í 6. bekk og borg ir Evr ópu 
í 7. bekk.  Flest um þess um verk-
efn um lauk með for eldra kvöld um 
þar sem vinna nem enda var kynnt. 
Góð mæt ing var á þess ar kynn-

ing ar og al menn ánægja með ár ang-
ur inn. Öll þessi vinna ber öfl ugu 
skóla starfi glöggt vitni.

Í maí komu full trú ar Kiwan is, 
lög reglu og Flytj anda í heim sókn 
og færðu öllum 1. bekk ing um 
reið hjóla hjálm að gjöf. Gest un um 
var að von um vel tek ið og voru 
nem end ur í 1. bekk ánægð ir með 
hjálm ana sína. Full ástæða er til 
að lofa þetta fram tak því slysa-
tíðni hjól reiða manna er alltof há 
á Ís landi.



Jæja, þá er kom ið að því að við 
krakk arn ir kveðj um þenn an 
frá bæra skóla. Nú er lið inn 

tæp ur ára tug ur síð an flest okk ar 
stigu sín fyrstu skref hing að inn, 
en marg ir hafa bæst við hóp inn á 
þess ari 10 ára skóla göngu.

Í byrj un tóku þær Hrönn Jóns-

dótt ir og Ásta Krist jana Guð jóns-
dótt ir á móti okk ur með bros á 
vör. Bros ið varði þó ekki lengi 
því strax í fyrsta bekk hófst fjör-
ið. Kyssu leik ur inn ABC var með 
þeim vin sæl ustu í frí mín út um og 
stóð fram í 3. bekk. Krakk arn ir 
tóku hann þó mis al var lega og 
hættu ekk ert að kyss ast þó tím-
inn væri byrj að ur. Ást a mál in byrj-
uðu strax í fyrsta bekk og standa 
enn yfir. Nú þurfa nem end ur 10. 
GSH að til kynna stöðu sína í ást a-
mál um í til þess gerð um föstu dags-
tíma þar sem far ið er yfir mál in.

Í fjórða bekk var norna klúbb ur-
inn stofn að ur hjá stelp un um í SG 
eft ir þátt un um um Sa br inu. Þær 
grófu stolna blý anta og er æt lun in 
að grafa þá upp á út skrift ar dag inn 
og verða al vörunorn ir.

Sund og leik fim is tím ar hafa 
ver ið skraut leg ir gegn um árin og 
þess er skemmst að minn ast þeg ar 
Maggi Geir ældi í sundi því Bjarni 
Már var all ur út í hor.

Í sjötta bekk hófst hið al ræmda 
Spice girls tíma bil. All ar stelp urn-
ar æfðu dansa, söfn uðu mynd um 
og hver átti sitt upp á halds krydd. 
Stelp urn ar tóku líka upp á því 
að láta líða yfir sig þeg ar strák ar 
töl uðu við þær (því strák ar eru 
sko ógeð!). Í HJ bekkn um voru þá 
samd ar níð vís ur umstrák ana sem 
hljóm uðu á þessa leið:

Sjötti bekk ur fer nú inn
Að borða góða mat inn sinn
Berja alla strák ana
Og dýfa þeim of aní hrák una

Þær Hrönn og Sig ur laug settu 
ýms ar regl ur í sjötta bekk til þess 
að hafa hem il á krakka sk ar an um. 
T.d. mátti ekki prumpa inni í stof-
unni, held ur fara inn á kló sett til 
þess.

Í sjö unda bekk var gelgj an far in 
að láta bera á sér, en nú erum við 
öll orð in þroskuð. Sama ár fengu 
báð ir bekkirn ir nýja kenn ara; 
þá Karl Hall gríms son og Gunn-
ar Sturlu Her vars son. Þeim vetri 
mun um við seint gleyma, Reykj-
a skóli, og öll veð mál in við Kalla 
(sem skuld ar okk ur sko enn pít su 
- hvað sem hann seg ir!) og „Brjál-
aða vik an“ hjá Gunna þar sem var 
þag að í heila viku, og gelgj urn ar 
Unn ur, Ragn heið ur og Kadý áttu 
erfitt með sig. Jóla sveina leik rit ið 
í 7. bekk var síð an stór vel heppn-
að, þar sem krakk arn ir gerðu sögu 
um Hells Ang els-gengi þar sem 
Arn ór, Kári og Eva komu fram í 
kven manns- leð ur bux um.

Ár gang ur ´88 
kveður Grundaskóla
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Átt undi bekk ur lét mik ið að 
sér kveða og gelgj urn ar úr Brekkó, 
Valdi, Dag ný og Ey dís, voru mætt 
til leiks. Einn dag inn sást til Ey dís-
ar að bera á sig brúnku krem í 
skól an um og svo gelti hún eins 
og hund ur á krakk ana í 10. bekk.  
Við átt uð um okk ur ekki al veg á 
þess ari hegð un en eig um auð veld-
ara með að skilja hana núna þeg ar 

við höf um kynnst stúlkunni bet ur 
- hún er ekki enn hætt að gelta!

Í ní unda bekk var tek in kyn-
lífskönn un í ung linga deild inni. 
Guðmung ur Ingi mis skildi orð ið 
„kyn líf“ fyr ir kossa og sagð ist nú 
oft hafa“stund að“ það. Það var líka 
í 9. bekk sem óvissu ferð in var far-
in. Óvissu ferð in þar sem sett var 
Ís lands met í að troða ung ling um 
inn í rútu bið skýli og þeg ar öll um 

til mik illa von brigða var gist í Mið-
garði.

Það reynd ist nú samt vera ein-
hver skemmti leg asta sam veru-
stund hóps ins með karókík eppni, 
lim bói, fót bolta í myrkri og hlát-
urs roka vegna hrot anna í Gunna 
og Kalla.

Nú erum við kom in í 10. bekk 
og fjör ið hef ur aldrei ver ið meira. 
Ónefnd ljóska hef ur lát ið á sér 
bera í tím um með komment um 
eitt og ann að eins og t.d. hvern ig 
kran ar viti hvort eigi að koma kalt 
eða heitt vatn, þar sem þeir hafi 
ekki heila. En það eiga nú all ir sína 
slæmu daga.

Þess ir síð ustu dag ar okk ar í 
Grunda skóla munu án efa verða 
frá bær ir, og enn fleiri minn ing ar 
verða til sem við tök um með okk-
ur inn í fram tíð ina.

Að lok um vilj um við þakka 
þeim kenn ur um og starfs mönn-
um skól ans sem hafa gert þessi ár 
ógleym an leg. Við þökk um æð is-
lega fyr ir okk ur og von umst eft ir 
að hitta ykk ur sem oft ast í kom-
andi fram tíð. Þið eruð æði!

Kveðja, 
ár gang ur ´88
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Nem end ur 7. bekkja 
Grunda skóla hafa í vet ur 
feng ið að kynn ast spenn-

andi nýj ung á Vefn um. Um er að 
ræða sýnd ar veru leika þar sem fólk 
á mis mun andi stöð um kem ur sam-
an og get ur inn an hans fram kvæmt 
flest það sem tölvu sam skipti bjóða 
upp á. 

Það sem krakk arn ir í 7. bekk 
hafa ver ið að fara með inn í þenn-
an sýndar veru leika eru hönn un ar-
hug mynd ir sem þeir hafa unn ið 
sjálfir. Hug mynd irn ar hafa þeir 
skráð inn á þar til gert vef svæði, 
skil að þang að inn teikn ingu og 

texta. Hug mynd irn ar eru 
fram lag nem end anna og 
skól ans til Ný sköp un ar -
keppni grunn skóla. Á Vefn-
um  hafa aðr ir get að skoð að 
hug mynd ina og jafn vel gef-
ið góð ráð um hönn un ina. 
Verk efn ið er t.a.m. unn ið í 
nánu sam starfi við bresk an 
há skóla og styrkt af Evr ópu-
ráð inu. 

Á bak við þessa flóknu ver-
öld standa þeir Elís Þór Sig-
urðs son, kenn ari í Grunda-
skóla og Gísli Krist jáns son 
lekt or við Kenn ara há skóla 

Ís lands. Þetta verk efni eru þátt ur í 
fram halds námi þeirra  beggja. Elís 
Þór er í námi í upp lýs inga tækni  og 
stjórn un í KHÍ og Gísli er að vinna 
dokt ors verk efni í kennslu fræði frá 
há skóla í Englandi. 

Nem end urn ir í 7. bekk í Grunda-
skóla eru sem sagt þátt tak end ur í 
til raun sem Elís Þór og Gísli eru 
gera með Vef inn í kennslu í upp-
lýs inga tækni, hönn un og smíði. 
Krakk arn ir hafa ver ið him in lif andi 
með kennsl una og finnst þeir hafa 
lært al veg hell ing. 

Spennandi nýjung á Vefnum

Í vet ur var unn ið að því hörð um 
hönd um að und ir búa mikla ráð-
stefnu um notk un staf ræns bún-

að ar í kennslu. Ráð stefna þessi bar 
yf ir skrift ina Breytt ir kennslu hætt ir 
og helstu sam starfs að il ar Grunda-
skóla við skipu lagn ingu ráð stefnu-
halds ins voru Apple á Ís landi og 
Ís lands banki. Auk þess var fjöldi 
ein stak linga sem ætl aði að vera 
með er indi á ráð set nefn unni, inn-
lend ir og er lend ir. Fyr ir hug að var 
að kynna fyr ir kenn ur um og öðr um 
áhuga söm um ein stak ling um mögu-
leik ana sem staf ræna tækn in hef ur 

fært inn í al mennt skóla starf. Við 
í Grunda skóla telj um okk ur hafa 
ver ið fram sæk in á þessu sviði og 
fannst gott að koma að ráð stefnu-
haldi sem þessu. Því mið ur urð um 
við að fresta ráð stefn unni  í vet ur 
en ákvörð un hef ur ver ið tek in um 
að taka upp þráð inn í sum ar og 
halda ráð stefn una í Grunda skóla 
í októ ber 2004. Þá má bú ast við 
fjöl menni á Akra nesi. 

En þótt ráð stefn unni hefði ver-
ið frestað héld um við okk ar striki 
og gerð um bæði bíó mynd og metn-

að ar full tón list ar mynd bönd. Frá 
því er sagt ann ars stað ar í blað inu.

Ráðstefna:

Breytt ir kennslu hætt ir 
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Ný lega var sett upp á vefn-
um Tón list ar síða Grunda-
skóla. Á síð unni er að 

finna hitt og þetta sem teng ist tón-
mennt ar kennsl unni. Einnig er þar 
hægt að hlusta á frum samda tón-
list nem enda, horfa á mynd bönd 
auk þess sem tengl ar eru inn á net-
síð ur sem nem end ur hafa búið til 
um tón skáld og hljóm sveit ir. Enn 
frem ur er hægt að skoða at riði úr 
Hæfi leika keppni grunn skól anna 
og saga Hátóns barka keppn inn ar 
er rak in í texta og tón um.

Slóð in er: 

Tón list ar síða Grunda skóla

http://www.ak net.is/grunda-
skoli/musik/index.htm

Það er Flosi Ein ars son, tón-
mennt ar kenn ari, sem ber hit ann 
og þung ann af efni og vinnslu 
þess ar ar síðu, eins og svo mörgu 

öðru í skól an um. Við út lit og upp-
setn ingu hef ur hann not ið að stoð-
ar Sig ur jóns Jóns son ar, kenn ara í 
8. bekk. 

Púls inn ósk ar skól an um til ham-
ingju með síð una.

Opið alla daga til kl. 21

®

Strákar í 8. bekk klippa tónlistar-
myndband.
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Jó hanna Karls dótt ir, Græn lands-
vin ur, kenn ari og rit höf und ur 
með meiru, er nú lekt or við 

Kenn ara há skóla Ís lands. Hún er 
kennslu fræð ing ur og kenn ir fólki 
sem vill ger ast kenn ar ar. Nokkr ir 
gaml ir nem end ur Jó hönnu eru í rit-
stjórn Púls ins. Þeir hittu hana eitt 
föstu dags síð degi í apr íl og ræddu 
við hana um heima og geima. 

Jó hanna lagði jepp an um á bíla-
stæð inu fyr ir utan skól ann og 
hitti okk ur á kaffi stofu verk greina-
kennar anna í kjall ar an um. Við rifj-
uð um upp gamla tíma, for vitn uð-
umst um kennar ann og náms efn is-
höf und inn og um fram allt hlóg um 
þessi líka lif andi býsn. Jó hanna 
end ar marg ar frá sagn ir með því 

að skella upp úr og svo hlær 
hún lengi, lengi, þess um smit andi 
hlátri, milli þess sem hún svar ar 
spurn ing um okk ar. Þess vegna sát-
um við nú sam an góða stund, en 
okk ur leidd ist það sko alls ekki. 

Við und ir bún ing við tals ins 
spjöll uð um við um Jó hönnu við 
nokkra af fyrr ver andi sam starfs-
menn henn ar í Grunda skóla. Í ljós 
kom að fyr ir utan kennslu fræði -
áhug ann virð ist Jó hanna einna 
helst vera kunn fyr ir hlát ur og 
gleði og allskyns fífla skap í sam-
kvæm um starfs manna skól ans! Í 
göml um mynda albú m um á kenn-
ara stof unni eru marg ar mynd ir 
úr sam kvæmislíf inu. Jó hanna er á 
þeim flest um, yf ir leitt skelli hlæj-
andi. Svo það þarf ekki að koma 
les end um Púls ins á óvart þeg ar 
skrif að er að við talið við Jó hönnu 
Karls dótt ur hafi ekki að eins snú-
ist um yf ir heyrslu og upp rifj un 
minn inga úr skóla stof unni held ur 
um fram allt ein kennst af hlátri.

Lít il lömb og lít il hjörtu
Þar sem Jó hanna er nú gam-

all kenn ari okk ar og á hlut í allri 
okk ar þekk ingu, vild um við koma 
að kynn um okk ar við hana og 
spurð um fyrst af sak leys is legri hóg-
værð: 

Vor um við skemmti leg ur bekk ur 
að kenna? 

Já, ég á marg ar mjög skemmti-
leg ar minn ing ar um ykk ar bekk, 
þar var svo góð ur andi. Stund um 
hlóg um við svo hátt að krakk ar úr 
öðr um bekkj um þyrpt ust að. Þeir 
voru svo hissa að heyra svona mik-
ið hleg ið og þurftu að gá hvað væri 
að ger ast. 

Ég man vel að við sung um voða 
mik ið og þið lærð uð m.a. þjóð-
söng inn. Svo fóruð þið í heim il is-
fræði og þeg ar ég hitti Ingi björgu 
Þor kels á kenn ara stof unni sagði 
hún mér að börn in mín syngju 
al veg eins og englar og þau hefðu 
sung ið fyr ir sig þjóð söng inn - öll 
fjög ur er ind in!

Við í gamla JK bekkn um mun-
um öll sér stak lega vel eft ir því að þú 
vild ir alltaf að okk ur liði vel í „litla 
hjart anu okk ar“, eins og þú orð að ir 
það. Líð ur þér vel í litla hjart anu 
þínu? 

Já, mér líð ur mjög vel í litla 
hjart anu mínu. (Jó hanna hlær og 
spyr hvern ig í ósköp un um við 
mun um þetta.) 

En varla kallarðu nem end ur þína 
í Kenn ara há skól an um „litlu lömb in 
þín“, eins og þú kall að ir okk ur? 

Ég held nú ekki. Ég held að ég 
sé hætt því. En ég gæti nú samt 
al veg hafa sagt það ein hvern tíma 
við þá, ég man nú samt ekki eft ir 
því. 

Skóla gang an
Hvað an ertu, Jó hanna og hvar 

varstu í skóla? 
Ég er fædd og upp al in á Laug-

ar bakka í Mið firði. Þar var ég í 
barna skóla í fé lags heim il inu. Nem-
end um var skipt í eldri og yngri 
deild sem skipt ust á að vera í skól-
an um tvær vik ur í senn. Ég var 
ekki skóla skyld fyrr en 9 ára en 
fékk að fljóta með fyrr í nokkrum 
tím um því ég átti heima við hlið-
ina á skól an um. Það var gam an að 
fá krakk ana úr sveit inni í skól ann. 
Þeir voru í heima vist. Við lék um 

„Ertu en

Með bækurnar um Leif heppna árið 2000. Þær komu út á íslensku, græn-
lensku og dönsku. Myndina tók Kristján Kristjánsson.

Jóhanna 1968.
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okk ur heil mik ið í úti leikj um á 
kvöld in. Svo fór ég í heima vist ar-
skóla að Reykj um í Hrúta firði þar 
sem skóla búð irn ar eru nú. Það 
er góð reynsla. Eft ir það fór ég í 
Kenn ara skól ann.

Kennsla að al á huga mál ið
Hvers vegna ákvaðst þú að ger-

ast kenn ari? 
Að sumu leyti er það bara til-

vilj un að ég varð kenn ari. Kenn ara-
skól inn, eins og hann hét þá, var 
vin sæll skóli og ég fór í hann þeg ar 
ég var 16 ára. Mig grun aði bara að 
þar fengi ég fjöl breytta og góða 
mennt un en ég vissi ekki al veg þá 
hvort ég vildi verða kenn ari. 

En þú ert þá al veg sátt við að 
hafa tek ið þá ákvörð un? 

Já mjög sátt. Kennsla hef ur líka 
ver ið eitt að al á huga mál mitt og 
er enn.

Áttu þér ein hver önn ur áhuga-
mál? 

Göngu ferð ir, ekki síst hér á 
Skaga. Fjör urn ar og fjall ið heilla 
mig. Svo þyk ir mér nátt úru lega 
gam an að hitta góða vini og bjóða 
fólki í mat.

En Guð mund ur þinn og börn in. 
Hafa þau alltaf ver ið ánægð með 
starf ið sem þú vald ir þér?

Ekki alltaf því oft tók starf ið 
mik inn tíma frá fjöl skyldu lífi. Það 
er ekki gott mál, en auð vit að mér 
að kenna.

Okk ur lang ar að vita eitt hvað 
um fyrstu reynslu þína af kennslu. 

Fyrsta reynsla mín af kennslu 
var nátt úru lega þeg ar ég var í 
æf inga kennslu í Kenn ara skól an-
um. En svo byrj aði ég að kenna 
í Brekku bæj ar skóla árið 1972. Þá 
var ég með tvo bekki, eldri krakka 
fyr ir há degi og yngri krakka eft-

ir há degi. Þar var mín eld skírn í 
kennslu. Fyrsti vet ur inn var auð vit-
að erf ið ur en mjög skemmti leg ur 
að mörgu leyti. Ég sat oft fram á 
nótt við að und ir búa kennsl una 
- var bara tví tug stelpa að byrja 
að kenna. Upp röð un in í stof unni 
var byggð á glugga röð, mið röð og 
dyra röð. Ég á góða vini úr þess um 
fyrstu bekkj um.

Fell ur þú ekki vel að gömlu góðu 
kennslu konuí mynd inni? Þú veist, 
dragt in og snúð ur inn? Ertu ekki yf ir-
leitt þannig klædd í vinn unni? 

(Jó hanna hlær dátt) Neeeei, en 
það kem ur fyr ir, og ég geri alltaf 
jafn mik ið grín að dragt inni. Ein 
sam starfs kona mín hér í Grunda-
skóla spurði þeg ar ég fékk lekt-
ors stöð una hvort þetta væri ekki 
tveggja dragta staða!

Vagga Grunda skóla er í 
Brekku bæj ar skóla

Okk ur hef ur ver ið sagt að þú 
haf ir ver ið í hópi þeirra sem ken-
ndu hér þeg ar Grunda skóli var 
stofn að ur 1981. Viltu segja okk ur 
frá því og hver voru fyrstu verk-
efni þín á nýj um stað? 

nn að kenna, Jó hanna?“

„Ég hjólaði í skólann árum saman. Þetta er c.a 1978 þegar ég kenndi í 
Brekkubæjarskóla.“

Jóhanna blandar ávaxtasalat með 7 ára nemendum 1980.
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Já, ég tók þátt í stofn un Grunda-
skóla og þeim und ir bún ingi öll um 
og var sem sagt í fyrsta kenn-
arateym inu hérna. Ég er mjög 
stolt af því. Við byggð um starf ið 
upp frá grunni og skipu lögð um 
starf ið. Við segj um oft að vagga 
Grunda skóla sé í Brekku bæj ar-
skóla því flest ir í teym inu voru 
kenn ar ar þar. Mér fannst alltaf 
rosa lega gam an í vinn unni. Það 
var svo góð ur andi hjá krökk un um 
og kenn ur un um. Þeim anda tókst 
okk ur að við halda þótt bæði nem-
end um og starfs mönn um fjölg aði 
hratt. For eldr ar hafa líka ver ið skól-
an um styrk stoð í gegn um árin.

Fyrsta vet ur inn kenndi ég 7 ára 
bekk og þeim krökk um fylgdi ég í 
nokk ur ár. Við kennd um í þrem ur 
kennslu stof um og kenn ara stof an 
var á gang in um. 

Hef ur þú ein hver tíma kennt í 
ung linga deild? 

Já, já, ég kenndi í ung linga deild 
Brekku bæj ar skóla í nokk ur ár en 
svo mest á yngsta- og mið stigi 
hérna í Grunda skóla. 

Leif ur heppni
Síð asti um sjón ar bekk ur 

Jó hönnu er nú ver andi 9. LK. 
Þeir krakk ar nutu góðs af áhuga 
Jó hönnu á Græn landi og landa-
fund um í vestri því með þeim próf-
aði hún allt mögu legt í tengsl um 
við náms efn ið sem hún gerði um 
Leif heppna ásamt fleir um. Það 
er nú náms efni í sam fé lags fræði 5. 
og 6. bekk inga á Ís landi og í Græn-
landi líka, því bók in kom einnig 
út á græn lensku og dönsku. Það 
má því segja að þetta skemmti lega 
vík inga náms efni hafi orð ið til hér 
í Grunda skóla. 

Er þetta vík inga náms efni eina 
náms efn ið sem þú hef ur samið? 

Nei, ekki al veg. Eitt hvað er 
nú meira til eft ir mig. Til dæm-
is gerð um við Ásta Eg ils tvær 
um ferð ar fræðslu bæk ur, sem þið 
kann ist nú við og við sömd um 
einnig bók fyr ir byrj end ur í skóla 
og heit ir „Skóla bók in mín.“ Allt 
þetta náms efni hef ur orð ið til hér 
í Grunda skóla.

Af hverju er áhugi þinn á vík ing-
um sprott inn? 

Ég var svo hepp in að fá skemmti-
legt verk efni um vík inga til að 
vinna fyr ir Náms gagna stofn un. 
Ráð ist var í það verk efni í til efni 
af eitt þús und ára af mæli landa-
funda í vestri og var það sam starfs-
verk efni Græn lend inga og Ís lend-
inga. Náms gagna stofn un vant aði 
ein hvern frá Ís landi til að semja 
náms efn ið og þar sem starfs fólk ið 
þar vissi að ég er mik ill áhuga-
mað ur um Græn land hef ur því 
sjálf sagt dott ið í hug að leita til 
mín. Í raun og veru kvikn aði áhugi 
minn á vík ing um og Ís lend inga-
sög um fyrst fyr ir al vöru við gerð 
þessa náms efn is. Saga og sam fé lag 
vík inga er gríð ar lega skemmti legt 
við fangs efni sem býð ur upp á fjöl-
breytt ar leið ir til kennslu. Það 
hef ur ver ið vin sælt víða um heim 
und an far in ár.

Við í gamla JK bekkn um mun um 
eft ir frá sög um þín um af Græn lands-
ferð um og ferð til Nýja Sjá lands. 

Já, ég hef far ið nokkrum sinn-
um til Græn lands, með al ann ars 
út af náms efni mínu um Leif hep-
pna, vík inga náms efn inu. Þá fór ég, 
eða var sem sagt send á fund til 
Nuuk. Ég fékk að vera með al veg 
frá byrj un, frá því þeg ar ver ið var 

Eftirtaldir aðilar styrkja útgáfu blaðsins

Blikkverk sf.

PK lagnir

Húsamálun J.P. ehf.
Sími 896 2443

Kennarapartý 1987. Jóhanna ásamt Guðlaugu Sverrisdóttur og Ragnheiði 
Ásgeirsdóttur.
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að ræða hvern ig náms efn ið ætti að 
vera. Svo hef ég far ið í sum ar frí til 
Græn lands með eig in manni mín-
um og syni. Ég hef oft ast kom ið 
til suð ur hluta Græn lands sem er 
stór kost leg ur hluti Græn lands. 

En hvaða er indi átt irðu til Nýja 
Sjá lands? 

Ég fór að skoða skóla og hvern ig 
ým is legt fer fram í skól un um þar. 
Ég vildi sjá hvern ig Ný-Sjá lend ing-
ar skipu leggja skóla starf ið t.d. byrj-
enda kennslu og lestr ar kennslu. 
Það var mjög gam an! 

Í Kenn ara há skól ann
Árið 1996 sett ist Jó hanna á skóla-

bekk í Kenn ara há skóla Ís lands, fór 
í masters nám og lærði kennslu-
fræði. Hún kenndi jafn framt við 
Grunda skóla. Eft ir að hún út skrif-
að ist varð hún að stoð ar skóla stjóri 
í eitt ár. Hvern ig skyldi henni hafa 
lík að það starf? 

Mér fannst það góð reynsla, en 
ég myndi ekki vilja gera það að 
fram tíð ar starfi mínu. Ég vil frek ar 
kenna. Mér finnst skemmti legra 
að vera í meira sam starfi við nem-
end ur. 

Síð ast þeg ar þú varst um sjón ar-
kenn ari hér var þeg ar þú kennd ir 
okk ur í 5. bekk. Nú kenn ir þú full-
orðnu fólki í há skóla. Var það ekki 
stórt stökk? 

Mér fannst það ekk ert rosa-
lega stórt stökk. Kennsla er alltaf 
kennsla. Að al mál ið er bara að fara 
alltaf vel und ir bú in í kennslu og 
við halda já kvæðu við horfi gagn-
vart nem end um. Þeir eru snill ing-
ar ef þeir fá traust og tæki færi. Það 
á alltaf við, al veg sama hvaða aldri 
mað ur kenn ir. 

Er starf þitt í KHÍ skemmti legra 
en starf um sjón ar kenn ara í Grunda -
skóla? 

Nei, nei, það er bara allt öðru-
vísi. Að sumu leyti er það líkt. Ég 
er enn að kenna og er m.a. með 
um sjón ar bekk. En ég hitti þann 
bekk ekki nema einu sinni til tvis-
var í viku all an vet ur inn. 

Hvern ig upp lif un er að hitta nem-
end ur sem að þú hef ur kennt þeg ar 
þeir eru orðn ir full orðn ir? 

Mér finnst alltaf 
jafn gam an að hitta 
þá. Þeir spyrja gjarn-
an: „Ertu enn að 
kenna, Jó hanna?“ 
Það finnst mér alltaf 
skemmti leg spurn-
ing. Mér þyk ir mjög 
vænt um nem end ur 
mína. Svo er líka 
gam an að rekast á 
gamla sam starfs-
menn og for eldra. 
Ég sakna Grunda-
skóla að mörgu leyti. 
Hann er mín smiðja. 
Ég fæ oft lán uð verk 
nem enda hér til að 
sýna kenn ara nem um 
eða í öðr um skól um. 
Hér er mik il gróska í 
námi og kennslu.

Tvær sög ur úr 
skól an um

Get urðu kannski 
sagt okk ur ein hverj ar 
sög ur af starfi þínu sem grunn skóla-
kenn ari sem standa upp úr? 

Já, ég man all marg ar. Það var 
nátt úru lega alltaf gam an af til svör-
um krakka og sög um þeg ar við vor-
um í um ræð um og svo leið is. Ég 
hef nú stund um sagt frá því þeg ar 
við vor um einu sinni í um ferð-
ar fræðslu í 2. bekk að það var 
strák ur sem rétti upp hönd ina og 
vildi segja frá. Hann sagði: „Sko 
heyrðu, ég átti kött, en svo hljóp 
hann út á götu fyr ir bíl og dó.“ Ég 
var eitt hvað utan við mig brást við 
þessu með al gjör lega fá rán legri 
spurn ingu: „Já, og hvað gerð irðu 
við hann?“ Hann svar aði: „Nú, ég 
bara gróð ur setti hann!“ 

Svo er ann að at vik sem ég man 
vel eft ir.

Það var nem andi sem var alltaf í 
skóm sem ég þurfti að reima þeg ar 
hann fór út í frí mín út ur. Hann var 
van ur að segja við mig: „Get urðu 
reimt?“ Og ég var alltaf að leið-
rétta hann: „Þú átt að segja: Get-
urðu reim að!“ Svo fór ég bara að 
hrista haus inn þeg ar hann spurði 
hvort að ég gæti reimt. Einu sinni 
stóð hann svona dá lít ið vand ræða-
leg ur fyr ir fram an mig og mundi 

greini lega ekki al veg hvern ig hann 
átti nú aft ur að segja þetta. En 
svo kom það: „Jó hanna, get urðu 
rumið?“

Að lok um
Þeg ar hér var kom ið sögu í við-

tal inu var kom ið langt fram yfir 
kvöld mat og Guð mund ur far inn 
að stara ofan í tóma pott ana í 
eld hús inu á Brekku braut inni. Við 
urð um því að sleppa Jó hönnu 
heim að elda mat inn. Við þökk-
uð um henni inni lega vel fyr ir að 
leyfa okk ur að eiga við sig við tal 
og óskuð um henni vel farn að ar í 
há skóla kennsl unni í Reykja vík.

Jó hanna Karls dótt ir er einn af 
þess um kenn ur um sem sýn ir starf-
inu gríð ar leg an áhuga og  er sann-
kall að ur fag mað ur. Hún er ör ugg-
lega rétti mað ur inn til að kenna 
kenn ara nem um í Kenn ara há skóla 
Ís lands. Kennsla er henn ar líf og 
yndi. Ef Jó hanna nær að smita 
nem end ur sína í KHÍ af brota broti 
af þeim áhuga sem hún hef ur á fag-
inu er fram tíð stétt ar inn ar borg ið, 
og hananú! 

Áhuginn leynir sér ekki . . .
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Fyrstu vik urn ar í febr ú ar 
bjuggu nokkr ir nem end ur í 
ung linga deild til mynd bönd 

við lög sem þeir höfðu gert sjálf ir. 
Það væri svo sem ekki í frá sög ur 
fær andi ef ekki hefði kom ið til 
sam starf við Tim Royes, fræg an 
bresk an leik stjóra. Í raun inni hefði 
þetta verk efni aldrei orð ið að veru-
leika ef ekki hefði ver ið fyr ir hann 
og um boðs mann hans, Svönu 
Gísla dótt ur. Í miðju verk efni tók-
um við hann tali. Þrátt fyr ir að 
segj ast ekki mjög góð ur í við töl um 
lét hann til leið ast og  kom með 
okk ur inn á kaffi stofu þar sem 
sí felld ur æs ing ur vegna mynd band-
anna var minni en fyr ir utan.

Segðu okk ur frá sjálf um þér.
Ég heiti Tim Royes og kem frá 

London, ég vinn við það að gera 
tón list ar mynd bönd og aug lýs ing-
ar. Mörg mynd bönd in sem ég hef 
gert hafa far ið út um allt, þar á 
með al í MTV. Ég vinn með fullt 
af fólki úr tón list ar heim in um, m.a 
Skin,  The Dark ness, Cold play og 
fleiri. Og já, ætli þetta skýri ekki 
hver ég er?

Hvern ig fannst þér að vinna að 
svona verk efni?

Þetta var mjög skemmti legt, 
mjög áhuga vert. Ég hef aldrei ver-
ið í kenn ara hlut verki áður. Ég hef 
aldrei ver ið að segja fólki hvern ig 
á að gera hitt og þetta. Ég hef bara 
ver ið sá sem ger ir það. En það sem 
var skemmti leg ast við þetta var 
hversu all ir voru vilj ug ir til að læra 
og það er að al mál ið. 

Það sem ég vildi helst fá út úr 
þessu var að auka áhuga hjá öll um 
hérna til að gera eitt hvað þessu 
líkt og ég held að mér hafi tek ist 
það. Þetta er búið að vera mun 
skemmti legra en ég bjóst við.

Mynd irðu vilja gera eitt hvað 
þessu líkt aft ur?

Já al veg ör ugg lega. Það er ótrú-
legt hvað hægt er að gera með 
svona verk efni þeg ar all ir eru til-
bún ir til að fórna sér í það. Svona 
verk efni taka al veg rosa leg an tíma 
og fólk þarf að vera al veg hund rað 

pró sent vilj ugt til að 
gera svona hluti.

Hvern ig leist þér á 
lög in sem að hóp arn-
ir þrír bjuggu til?

Mér fannst þau 
frá bær. Ég bjóst 
alls ekki við svona 
góð um lög um. Mér 
fannst virki lega 
gott hvað þau voru 
ólík hvert öðru. 
Það hefði ekki ver-
ið skemmti legt ef 
öll lög in hefðu ver-
ið eins. Hvert lag 
hafði sitt per sónu-
ein kenni, ef þannig 
má að orði kom ast. 
Þess vegna var auð velt að búa til 
ólík mynd bönd við þau.

Hvar lærð irðu að búa til tón list-
ar mynd bönd?

Ég fór reynd ar í lög fræði í 
há skóla en al veg frá því ég var lít-
ill strák ur hafði mig lang að að búa 
til tón list ar mynd bönd. Ég gekk 
svo til liðs við fyr ir tæki nokk urt og 
flutti til stór borg ar sem er þó ekki 
jafn stór og London. Þar byrj aði ég 
á botn in um, hellti upp á kaffi og 
lag aði te. En ég lærði af fólk inu í 
kring um mig og fljót lega fór ég að 
fá verk efni sem urðu svo fleiri og 
stærri eft ir því sem reynsl an jókst. 
Smám sam an fékk mað ur meiri og 
meiri ábyrgð  þar til ég var kom inn 
út í það að leik stýra mynd bönd-
um sjálf ur. En ég fór ekki í neinn 
kvikmynda skóla ef þú átt við það. 
Ef ég hef ein hver ráð fyr ir þá sem 
vilja kom ast  í þenn an bransa þá er 
það að ekki endi lega að fara í ein-
hvern kvik mynda skóla held ur að 
taka á sín um stóra og bara búa til 
mynd bönd. Það er það besta sem 
þú get ur gert. Ekki hika og ekki 
halda að þú þurf ir að læra fyrst. 
Mað ur lær ir af reynsl unni.   

Hvað lang ar þig að gera í fram-
tíð inni?

Mig lang ar að gera  kvik mynd ir 
í fram tíð inni. Hasar mynd ir eða vís-
inda skáld sög ur. Ég elska  þannig 

hluti. En ég er ekki að fara gera 
neitt þannig á næst unni. Núna er 
ég að gera þetta og svo bíða mörg 
önn ur verk efni. En mað ur ætti all-
taf að gera það sem mað ur hef ur 
gam an af. Það er að al mál ið!

Klass ísk spurn ing:  How do you 
like Iceland?

Það er kalt og það stend ur þan-
nig und ir nafn inu en ég bjóst við 
að sjá meiri snjó.

En ég hef  ekki séð mik ið af 
land inu . . . eða reynd ar er það 
ekki satt, ég hef séð mjög mik ið af 
því, bara ekki þessa týpísku ferða-
manna staði. En áður en ég fer 
aft ur heim þá ætla ég að sjá meira 
af því. Ég fer með al ann ars í Bláa 
lón ið og ætla að reyna að fara á 
ein hvern jökul inn. En ætli ég verði 
ekki að koma aft ur til að kom ast 
yfir allt sem mig lang ar að sjá af 
Ís landi. Mig lang ar mjög mik ið að 
koma aft ur. Þetta er óhemju fal legt 
land.

Takk fyr ir spjall ið. Við ósk um 
þér alls hins besta í fram tíð inni og 
vertu viss um að kvik mynd in þín 
verði send til Ís lands þeg ar þú hef ur 
gert hana.

Við talið tóku 
Krist ján Már Gunn ars son
og Ró bert Þór Henn.
Þýð ing: Krist ján Már.

Tim Royes í heimsókn
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Blaða menn Púls ins, þær Al ex-
andra Ósk og Edit fóru þess á leit 
við þau Sunnu Dís í 8. bekk og 
Pál Straum berg í 9. bekk að taka 
þátt í tísku þætti Púls ins. Þau áttu 
ekki bara að vera mó del held ur 
þurftu þau einnig að gang ast und ir  
ákveðna með ferð hár snyrti meist-
ara, förð un ar fræð ings og versl un-
ar fólks. Bæði Sunna Dís og Páll 
Straum berg tóku beiðn inni vel.

Þá fóru blaða menn irn ir gang-
andi nið ur í bæ og leit uðu að versl-

un og hár greiðslu stofu sem væru 
til í að vera með í tísku þætt in um. 
Elsa og Hugi í Ozo ne slógu til og 
það gerði líka Stef an ía Sig urð ar-
dótt ir í hár greiðslu stof unni Moz art 
á Skaga braut. Blaða menn irn ir létu 
ekki þar við sitja held ur leit uðu á 
náð ir förð un ar fræð ings ins Önnu 
Siggu og Ágústu Frið riks ljós mynd-
ara í Myndsmiðj unni. Hug mynd in 
var að mynda þau Sunnu og Pál 
í þeim föt um sem þau klædd ust 
dags dag lega með þá hár greiðslu 

sem væri dæmi gerð á venju leg um 
skóla degi, klippa svo hár ið og lita, 
greiða það og snyrta, dressa krakk-
ana svo upp í Ozo ne og taka svo 
aft ur mynd ir í Myndsmiðj unni.

Páll Straum berg er mik ill áhuga-
mað ur um þung arokk og þess sjást 
greini leg merki á klæða burði hans 
og hár prýði. En það var einmitt 
hár ið sem blaða menn irn ir höfðu 
mesta löng un til að sjá fjúka. Páll 
var al veg til í fórna því fyr ir tísku-
þátt inn.Yf ir leitt geng ur Páll í galla-
bux um og stutt erma bol ir með 
mynd af hljóm sveit á eða plötu-
umslagi er ein kenn is klæðn að ur 
hans. Á mynd sést hann í svört um 
bol með mynd af Iron Maiden.

Sunna er svaka lega líf leg og 
hress stelpa. Það var lika hár ið sem 
blaða menn irn ir höfðu auga stað á 
og vildu sjá hvað gera mætti við 
það.

Mögu leik arn ir voru vissu lega 
marg ir. Um fatasmekk Sunnu er 
svo sem ekki margt að segja. Hún 
er vön að vera snyrti leg til fara og 
hef ur hár ið yf ir leitt sleg ið. Hún 
er sem bet ur fer vax in upp úr því 
að hafa húfu á höfði öll um stund-
um. En það má segja að það hafi 
ein kennt út lit henn ar hvað mest 
fram an af vetri. Pælið í því!

Eft ir fyrri mynda tök una mætti 
Sunna Dís til Önnu Siggu í plokk-
un. Það hafði hún aldrei lát ið gera 
við sig áður svo þar varð strax 
vart við nokkra breyt ingu á út liti 
henn ar. Dag inn eft ir fóru krakk-
arn ir svo til Stef an íu í Moz art þar 
sem þau fengu klipp ingu og lit un. 

Tískuhornið
ljósmyndastofa
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Frá Moz art lá leið in til Önnu 
Siggu þar sem Sunna fékk förð un 
við hæfi 14 ára lag legr ar ung lings-
stúlku. Þá var kom ið að Elsu og 
Huga í Ozo ne að finna klæðn að-
inn. Þau feng u al gjör lega frjáls ar 
hend ur með fata val ið. Þeg ar við 
spurð um Sunnu og Pál hvort þau 

teldu lík legt að þau myndu ein-
hvern  tíma kaupa sér fatn að lík an 
þeim sem þau sýna hér á síð unni 
sagði Sunna að henni hefði svo 
sann ar lega lík að föt in og að hana 
lang aði mest til að fara strax, taka 
út smá s kerf af ferm inga pen ing un-
um og kaupa gall ann eins og hann 

lagði sig! Páll var ekki eins viss. 
Hon um lík aði vel við föt in en taldi 
ólík legt að hann myndi kaupa sér 
flík ur í þeim stíl sem þau Elsa 
og Hugi höfðu sett hann í. Hann 
hefði ann an fatasmekk. Kynni yf ir-
leitt best við sig í þægi leg um galla-
bux um og hljóm sveita bol.

Báð ir krakk arn ir fíl uðu klipp ing-
una og lit un ina al veg í ræm ur. Þau 
höfðu líka orð á því hve við mót ið 
hafði all stað ar ver ið sér stak lega 
þægi legt og vin gjarn legt. „Hing-
að kem ég næst“, sagði Sunna 
og brosti sínu breiða og fal lega 
brosi fram an í Stef an íu í Moz art. 
Og hana lang aði í föt in frá Ozo-
ne: Ætli Anna Sigga sé ekki lika 
kom in með fasta gest í plokk un og 
förð un og sjálf sagt verð ur Ágústa 
í Myndsmiðj unni köll uð til þeg ar 
stúd ents húf an verð ur sett upp.

Púls inn kann öll um þeim sem 
komu að gerð þessa tísku þátt ar 
bestu þakk ir fyr ir. 

EFTIR!

FYRIR!
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„Nei. Þetta átti bara að vera í 6 
ár og nú er sá tími lið inn. Ég verð 
bara að finna mér eitt hvað ann að 
til dund urs næsta vet ur.“  

Hvern ig lýst þér á þig inn an veg-
gja Há skóla Ís lands? Held urðu að 
þú eig ir eft ir að vera nem andi þar?

„Mér lýst bara vel á mig þar. Ég 
gæti vel hugs að mér að fara í þann 
skóla og þá myndi ég vilja læra eðl-
is fræði eða verk fræði.“

Það er nefni lega það! Svo það 
er þetta sem Þórð ur hef ur ver ið að 

bralla í Há skól an um. Von andi að 
hann finni sér eitt hvað skemmti-
legt að dunda við næsta vet ur.

Við í rit stjórn inni frétt um að 
nem andi í 9. bekk, Þórð ur 
Björns son, hafi ver ið að 

sækja nám skeið í Há skóla Ís lands. 
Við urð um for vit in og hitt um 
hann á bóka safni skól ans og spurð-
um hann um þessi nám skeið.

„Jú, ég hef ver ið þátt tak andi á 
nám skeið um á veg um verk efn is 
sem heit ir Bráð ger börn - verk efni 
við hæfi. Það verk efni hef ur ver ið 
í gangi und an far in 5 ár, en ég tók 
ekki þátt fyrr en í fyrra. Það hafa 
fleiri nem end ur úr skól an um sótt 
eitt og eitt nám skeið sem hald in 
hafa ver ið á veg um þessa verk efn-
is, en þeir hafa ekki far ið eins oft 
og ég.“

Hvað er gert á þess um nám skeið-
um?

„Það er mis jafnt. Ég veit nátt-
úru lega bara hvað hef ur ver ið gert 
á þeim nám skeið um sem ég hef 
sjálfur sótt. Það hafa ver ið miklu 
fleiri til boð um nám skeið en þau 
sem ég hef tek ið. Ég hef far ið 
fjór um sinn um. Í fyrra vor um við 
fyrst að hanna far ar tæki, svo fór-
um við sam an, ég og Guð mund ur 
Freyr Hall gríms son, á nám skeið 
sem hét Brú ar smíði. Í lok þess 
nám skeiðs var sam keppni þar sem 
okk ar hönn un sló í gegn. Við smíð-
uð um brú sem var bæði létt ust og 
sterk byggð ust!“

„Í vet ur hef ég sótt tvö nám-
skeið. Ann ars veg ar var það nám-
skeið í vetn is fram leiðslu. Þar 
kynnt umst við hug mynd um um 
að smíða vél til að knýja flug vél ar 
með vetni, við skoð uð um vetn is-
bíl og próf uð um svo að ein angra 
vetni og súr efni úr vatn inu úr 
kran an um. Hitt nám skeið ið voru 
eðl is fræði til raun ir með ljós, t.d. 
um brot stuðla og hvern ig hægt er 
að spegla ljós. Hverju nám skeiði 
lýk ur með loka há tíð. Þetta skipt-
ið sýnd um við alls kyns ljós brell-
ur á loka há tíð inni. Það var mjög 
skemmti legt!“

Held urðu að þú mun ir sækja 
þessi nám skeið næsta vet ur?

Brú ar smið ur og far ar-
tækja hönn uð ur 

Hopp aði yfir 9. bekk

Þegar Guðmundur Freyr 
Hallgrímsson var í 8. bekk 
var honum farið að leiðast 

það hversu námið var honum 
auðvelt. Hann vildi meiri áskorun. 
Þá tóku hann og foreldrar hans þá 
ákvörðun, reyndar eftir  ráðfærin-
gar við sérfræðinga skólans, að 
hoppa yfir 9. bekk og fara beint 
úr 8. bekk í 10. bekk. Púlsinn tók 
Gumma tali og forvitnaðist um 
það hvernig þetta hefur gengið hjá 
honum í vetur.

Var ekk ert erfitt að sleppa heil um 
bekk ? 

Sko náms lega séð þá var það 
ekk ert erfitt. Auð vit að vant aði eitt-
hvað inn í en það kom bara með 
tím an um. Fé lags lega séð hins veg-
ar var ég svo lít ið kvíð inn í fyrstu 
en svo kynnt ist ég bara þess um 
krökk um í 10. bekk.

Fannst þér ekki leið in legt að vera 
að læra í allt sum ar ? 

(Hlær) Ég lærði ekk ert allt sein-
asta sum ar. Ég fékk nokkr ar bæk ur 
sem ég glugg aði bara í eft ir því 
sem ég nennti. 

Tóku bekkj ar fé lag ar þín ir þér vel 
þeg ar þú komst í bekk inn ?

 Já, bara eins og hverj um öðr um 
held ég.  

Er það rétt sem ég heyri að þú haf-
ir ver ið hæst ur í æf inga-sam ræmdu 
próf un um í febr ú ar? 

Ég fékk auð vit að ekki hæstu 
ein kunn irn ar og hefði al veg vilj að 
gera bet ur en var nokk uð sátt ur 
við þær.

Fannst gömlu bekkj ar fé lög un um 
þín um ekki leið in legt að þú skyld ir 
hætta í bekkn um þeirra?

(Gummi hugs ar sig vel um áður 
en hann svar ar.) Ég vona að þeim 
hafi fund ist það leið in legt, en ég 
hef í raun inni ekki hug mynd um 
það.  

Er mik ið að læra heima? 
Auð vit að er mik ið að læra 

heima, þetta er jú 10. bekk ur.

Þórður Björnsson.

Guðmundur Freyr Hallgrímsson.
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1. HKA
Þórð ur Arnar Jós efs son, Haf þór Pét urs son, 
Sig ríð ur Ylfa Arn ars dótt ir, Bryn dís Rún 
Þór ólfs dótt ir, Darri Már Vals son, Al mar 
Knörr Hjalta son, kennari, Snær Hall-
dórs son, Mar ín Rós Eyj ólfs dótt ir, Aníta 
Frank líns dótt ir, Mar grét Brands dótt ir, 
Hild ur Karen Að al steins dótt ir, Aron Þor-
björns son, Mik a el Máni Stein ars son, Árni 
Þór Árna son, Helgi Jóns son, Ragn ar Már 
Lár us son, Dóra Mar ín Kar vels dótt ir.

Á mynd ina vant ar Heiði Ás geirs dótt ur.

2. CBR
Christel Björg Rúd ólfs dótt ir, kennari, 
Sig ur rós Eld dís Gísla dótt ir, Al dís Rós 
Hrólfs dótt ir, Sess elja Berg rós Gunn ars dótt-
ir, Björn fríð ur Björns dótt ir, Krist ín Ósk 
Björns dótt ir, Tryggvi Björn Guð björns-
son, El mar Gísli Gísla son, Kat ar ín us 
Björns son, Hörð ur Þór Harð ar son, Al bert 
Haf steins son, Tryggvi Hrafn Har alds son, 
Auð unn Andri Ólafs son, Al dís Ylfa Heim-
is dótt ir, Dan í el Þór Heim is son, Krist ján 
Þór Jóns son, Helgi Grét ar Gunn ars son, 
Al bert Æg is son, Guð jón Snær Ein ars son, 
Est er Lind Theo dórs dótt ir, Lilja Bjarklind 
Garð ars dótt ir, Sara Ýr Jóns dótt ir, Guð ný 
Björk Proppé, Arn þór Snær Hjalta son.

1. SRR
Sig ur laug Rún Hjart ar dótt ir, Brynja Rún 
Björns dótt ir, Stef an ía Berg Stein ars dótt ir, 
Haf dís Dóra Gunn ars dótt ir, Bjarki Aron 
Sig urðs son, Sig ur björg Ragna Ragn ars dótt-
ir, kennari, Ein ar Ágúst Hjálm ars son, 
Ágúst Ingi Rossen, Frið rík Berg Sig þórs son, 
Ævar Val ur Hjart ar son, Dav íð Phuong 
Xuan Ngu yen, Hrafn Darri Guð björns-
son, Bene dikt Rún ar Her manns son, Krist-
ó fer Daði Garð asson, Ás gerð ur Ás gríms-
dótt ir, All an Bjarki Jóns son.

Á mynd ina vant ar Enok Orra Arn órs son, 
Þóreyju Petru Bjarna dótt ur og
Stein þór Brekk mann Stein þórs son.
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2. ES
Ólöf Guð jóns dótt ir, kennari, Guð mund ur 
Darri Sverr is son, Finn bogi Rún ar Krist-
jáns son, Hafliði Stef áns son, Tanja Björk 
Mart eins dótt ir, Krist björg Víð is dótt ir, 
Björn Hreið ar Páls son, Hrafn hild ur Stein-
unn Sig þórs dótt ir, Aron Tryggvi Þor steins-
son, Guð mund ur Bjarni Björns son, Breki 
Harð ar son, Axel Bragi Bjarna son, Lauf ey 
Mar ía Vil helms dótt ir, Vil borg Júl ía Pét urs-
dótt ir, Jó hanna Ösp Stef áns dótt ir, Brynja 
Dögg Magn ús dótt ir, Svava Rún Björg vins-
dótt ir, Al bert Páll Al berts son, Stef án Logi 
Sam ú els son, Ragn heið ur Eva Guð munds-
dótt ir, Brynja Ásta Magn ús dótt ir.

Á mynd ina vant ar Mar íu Rún Ólafs dótt-
ur og El ísa betu Stein gríms dótt ur kennara.

3. SÓ
Adda Malín Vil hjálms dótt ir, Elva Björk 
Magn ús dótt ir, Kristrún Har alds dótt-
ir, Lovísa Hrund Svav ars dótt ir, Juli o 
Adam Helgu son, Júl ía Björk Jó hanns-
dótt ir, Hrönn Ósk ars dótt ir, Helgi Sig urðs-
son, Al ex andra Ýr Stef áns dótt ir, Hann es 
Mar vin Óð ins son, Ída Loga dótt ir, Arn ar  
Steinn Ólafs son, Mar ínó Hilm ar Ás geirs-
son, Heið rún Ósk Magn ús dótt ir.

Á mynd ina vant ar Sig ríði Ólafs dótt ur, 
kennara.

3. ÁHF
Arn ar Árna son, Karen Sól Sæv ars dótt ir, 
Kol brún Ósk Kol beins dótt ir, Krist ín Ása 
Hjálms dótt ir, Sím on Þeng ill Jó hanns son, 
Sylvía Björk Jóns dótt ir, Haf dís Mist Berg-
steins dótt ir, Arn ald ur Ægir Guð laugs son,
Hrefna Björg Gylfa dótt ir, Rut Hrafns    
El vars dótt ir, Haf dís Dögg Rún ars dótt ir, 
Guð laug ur Þór Brands son, Sverr ir Mar 
Smára son, Fann ar Geir Sig ur geirs son, 
Þórð ur Þor steinn Þórð ar son, Þórð ur Páll 
Fjal ars son, Krist inn Gauti Gunn ars son. 

Á mynd ina vant ar Gabrí el Örn Kjart-
ans son og Árnýju Huldu Friðriksdóttur, 
kenn ara.
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3. KDM
Freyja Krist jana Bjarka dótt ir, Sig ur steinn 
Atli Ólafs son, Sal ome Jóns dótt ir, Ingi björg 
Helga Rögn valds dótt ir, Arn ar Freyr Sig-
urðs son, Kon ráð Freyr Sig urðs son, Ein ar 
Emil Torfa son, Birna Björk Höllu dótt ir, 
Sæv ar Berg Sig urðs son, Þor vald ur Arn ar 
Guð munds son, Gréta Stef áns dótt ir, Silvía 
Sif Ólafs dótt ir, Eyrún Eiðs dótt ir.

Á mynd ina vant ar Ingi leif Eg ils dótt ur og 
Kristínu Dögg Marteinsdóttur, kennara.

4. MÁ
Stein unn Trausta dótt ir, Stef an ía Sól 
Svein björns dótt ir, Hekla Har alds dótt ir, 
Kristrún Skúla dótt ir, Unn ur Ýr Har alds-
dótt ir, Al ex andra Hlíf Jó els dótt ir, Mar grét 
Saga Gunn ars dótt ir, El ísa Svala El vars-
dótt ir, Mar vin Þrast ar son, Ragn ar Þór 
Gunn ars son, Ómar Logi Þor björns son, 
Mar grét Rós Jós efs dótt ir, kennari, Heið-
rún Anna Sig urð ar dótt ir, Al dís Ýr Rossen, 
Mar ía Rós Björns dótt ir, Ing veld ur Mar ía 
Hjart ar dótt ir, Sól veig Rún Sam ú els dótt ir, 
Vera Krist ín Jóns dótt ir, Karl Svan hólm 
Þór is son, Snorri Már Lár us son, Trausti 
Guð munds son, Sindri Snæ fells Krist ins-
son, Atli Al berts son.

Á mynd ina vant ar Guð jón Dag Hjart ar-
son, Guð rúnu Ýr Bjarna dótt ur og Mar-
gréti Áka dótt ur kennara.

4. EBD
Sól ey Hálf dáns dótt ir, Andri Freyr Gunn-
ars son, Ingi mund ur Haral d ur Magn ús son, 
Björn Þór Björns son, Snorri Krist leifs son, 
Haf þór Daði Hall dórs son, Jónas Kári 
Ei ríks son, Matth í as Ás geirs son, Haf steinn 
Ein ar Ágústs son, Elín Björk Dav íðs dótt ir, 
kennari, Sig urð ur Böðv ars son, Al ex and er 
Freyr Jens son, Guð laug Mar ía Jóns dótt ir, 
Agn esa Andreu dótt ir, Eva Ösp Sæ munds-
dótt ir, Dag björt Inga Grét ars dótt ir, Elsa 
Mar ía Guð laugs dótt ir, Elín Birna Jó hanns-
dótt ir, Haf dís Lilja Haf steins dótt ir, Mar en 
Le ós dótt ir. 
Á mynd ina vant ar Særós Ýr Þrá ins dótt ur, 
Piotr Mochola og Jó hann Her gils Stein-
þórs son.
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5. GA
Ey þór Örn Gunn ars son, Ein ar Þór Gunn-
ars son, Hall dór Bjraki Ólafs son, Arn ór 
Freyr Sím on ar son, Arn ór Krist inn Hjálm-
ars son, El ísa Val dís Ein ars dótt ir, Ey dís 
Sunna Æg is dótt ir, Sig ríð ur Edda Valdi-
mars dótt ir, Garð ar Ax els son, kenn ari, 
Ant on Örn Rún ars son, Dan í el Magn ús-
son, Jón Pét ur Vil helms son, Odd ur Andr-
és Guð steins son, Krist ó fer Már Mar ons-
son, Hulda Mar grét Brynjars dótt ir, Ósk 
Hjart ar dótt ir, Ragn heið ur Ásta Brynj ólfs-
dótt ir, Petr ea Hjart ar dótt ir, Val dís Rut 
Jóns dótt ir, Linda Hrönn Óð ins dótt ir, 
Guð laug Mar ín Gunn ars dótt ir, Dag mar 
Elsa Jón as dótt ir, Lilja Rut Bjarna dótt ir.

6. SG
Odd ný Val geirs dótt ir, stuðningsfulltrúi, 
All an Freyr Vil hjálms son, Alex Kári Krist-
jáns son, Björn Mark ús Lúð víks son, Eng il-
bert Svav ars son, Hilm ar Þór Sím on ar son, 
Krist ján Þór ir Sig ur geirs son, Andri Gúst-
avs son, Ingi björn Sölva son, Stein unn Guð-
munds dótt ir, kennari, Unn ur Re bekka 
Þrá ins dótt ir, Erla Kar ít as Pét urs dótt ir, 
Krist jana Bjarna dótt ir, Að al heið ur Harð-
ar dótt ir, Mó eið ur
Lár us dótt ir, Sól ey Bára Berg steins dótt ir, 
Karen Ósk Guð laugs dótt ir, Am anda Ösp 
Kol beins dótt ir, Bjarki Þór Jó hanns son, 
Ásta Gunn ars dótt ir, Bryn dís Matth í as-
dótt ir, Sæ dís Eva Óð ins dótt ir, Krist jana
Krist jáns dótt ir 
Á mynd ina vant ar Öldu Björk Ein ars dótt-
ur og Hall Flosa son.

5. GB
Teit ur Pét urson, Birk ir Hrafn Vil hjálms-
son, Sig rún Eva Ár manns dótt ir, Inga Elín 
Cryer, Birta Stef áns dótt ir, Helga Björg 
Þrast ar dótt ir, Bene dikt Val ur Árna son, 
Pálmi Gunn laugs son, Sig ríð ur Lóa Björns-
dótt ir, Gunn hild ur Björns dótt ir, kennari, 
Ol geir Sölvi Kar vels son, Al ex and er Eg ill 
Guð munds son, Linda Ýr   Stef áns dótt ir, 
Katla Rún Bald urs dótt ir, Hall bera Rún 
Þórð ar dótt ir, Krist ín Björk Lár us dótt ir, 
Heið ur Heim is dótt ir, Em il ía Hall dórs-
dótt ir, Haf dís Ingi mars dótt ir, Erla Dís 
Torfa dótt ir, Val gerð ur Björk Mart eins dótt-
ir, Harpa Hólm Heim is dótt ir, Berg lind 
Hrönn Ein ars dótt ir, Dag ur Feyr Her-
manns son, Haf þór Ingi Páls son. Á mynd-
ina vant ar Ínu Sig rúnu Rún ars dótt ur.
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6. VH
Hrafn Trausta son, Alma Dögg Torfa-
dótt ir, Guð rún Þór björg Stur laugs dótt ir, 
Telma Björk Helga dótt ir, Svava Björk 
Höllu dótt ir, Vil borg Helga dótt ir, kennari, 
Inga Guð rún Gísla dótt ir, Jón Þór Hall-
gríms son, Tómas Al ex and er Árna son, 
Ró bert Sig ur jóns son, Nökkvi Rún ars son, 
Krist ín
Inga Karls dótt ir, Dag ný Björk Eg ils dótt-
ir, Mar grét Helga Guð munds dótt ir, 
Árný Lára Sig urð ar dótt ir, Jó hann Úlf ar 
Thorodd sen, Sig urð ur Trausti Kar vels son, 
Arn ór Ingi Jón as son, Arn ar Þór Óla son,
Arn ór Hauk ur Hjart ar son, Birk ir Ol geir 
Bjarka son.
Á mynd ina vant ar Ei rík Berg mann Henn 
og Vig dísi Ólafs dótt ur.

7. EÞS
Vikt or Gabrí el Frið riks son, Árni Snær 
Ólafs son, Borg hild ur Jós úa dótt ir, ken-
nari, Ragn ar Le ós son, Elís Þór Sig urðs son, 
kenn ari, Svan berg Björns son, Ingi björg 
Huld Gísla dótt ir, Krist ín Ósk Karls dótt-
ir, Helga Mar ía Haf steins dótt ir, Lauf ey 
Guðna dótt ir, Heið ur Dögg Reyn is dótt ir, 
Hel ena Más dótt ir, Krist inn Ágúst Þórs-
son, Mar inó Rafn Guð munds son, Gígja 
Gylfa dótt ir,
Breki Berg Guð munds son , Bjarki Berg 
Guð munds son , Ey dís Frí manns dótt ir, 
Svan dís Erla Ólafs dótt ir.

Á myndina vantar Vikt or Ým El í as son.

7. ÁÁ
Bjarki Val ur Við ars son, Rún ar Berg mann 
Gunn laugs son, Gunn ar Þór Þor steins son, 
Agn es Ás geirs dótt ir, Daisy Heim is dótt ir, 
Ás laug Áka dótt ir, kennari, Gunn þór unn 
Vals dótt ir, Harpa Lind Gylfa dótt ir, Sonja 
Bjarna dótt ir, Sig urð ur Hrafn Smára son, 
Jón Andri Björns son, Fjal ar Þór Rún ars-
son, Stein þór Böðv ars son, Eygló Smára-
dótt ir, Ingv ar Þór is son, Ágúst Heim is son, 
Hildigunn ur S. Að al steins dótt ir.
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7. SKr
Björg vin Andri Garð ars son, Rún ar Árna-
son, Orri Jóns son, Ást þór Helgi Hjálm ars-
son, Júl ía Björk Elfars dótt ir, Auð ur Dögg 
Eyj ólfs dótt ir, Krist ín Ragn ars dótt ir, Krist-
inn Hlíð ar Grét ars son, Gyða Björk
Berg þórs dótt ir, Ár mann Stein ar Gunn ars-
son, Sig ur veig Krist jáns dótt ir, kennari, 
Ein ar Logi Ein ars son, Þor steinn Jóns son, 
Guð berg ur Jens Har alds son, Líf Lár us-
dótt ir, Arna Snjó laug Birg is dótt ir, Rakel 
Gunn laugs dótt ir, Al ex andra Berg.

Á mynd ina vant ar Eyju Þóru Guð jóns-
dótt ur og Haf þór Inga Garð ars son.

8. SJ
Bjarki Sig munds son, Ein ar Karl Ein ars-
son, Þor björn Heið ar Heið ars son, Díana 
Ge orgs dótt ir, Guð rún Drífa Hall dórs dótt-
ir, Mar en Helga Guð munds dótt ir, Ey þór 
Björg vins son, Jó hann Ólaf ur Benja míns-
son, Jón Birk ir Berg þórs son, Reyn ir Ver 
Jóns son, Rúna Dís Þor steins dótt ir, Hild ur 
Jóns dótt ir, Kar ín Hera Árna dótt ir, Harpa 
Jóns dótt ir, Svana Mar ía Frið riks dótt ir, 
Auð ur El ísa Harð ar dótt ir, Ólaf ur Helgi 
Hall dórs son, Krist ín Edda Eg ils dótt ir.

Á mynd ina vant ar Sölva Má Sig ur jóns son 
og Sig ur jón Jóns son, kennara.

8. EV
Ragn ar Þór Gunn ars son, Emil Krist mann 
Sæv ars son, Jó hann Skúli Björns son, Guð-
jón Þór Ólafs son, Guð mund ur Dag ur 
Jó hanns son, Andri Geir Al ex and ers son, 
Andr és Már Harð ar son, Að al steinn Sig-
ur geirs son, Trausti Sig ur björns son, Aron 
Ýmir Pét urs son, Ívar Hauk ur Sæv ars son, 
Ög mund ur Sveins son, Leó Daða son, Ólaf-
ur Dór Bald urs son, Sindri Al berts son.
Á mynd ina vant ar Ein ar Við ars son, kenn-
ara.
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8. UÁ
Hulda Mar ía Ás geirs dótt ir, Ragna Lóa 
Sig mars dótt ir, Hulda Hall dórs dótt ir, Heið-
ur Halls dótt ir, Helga Mar ía Skúla dótt-
ir, Björn Jóns son, Andri Már Jó hanns-
son, Teit ur Sím on Ósk ars son, Arn þór 
Ingi Krist ins son, Bjart mar Már Björns-
son, Inga Þóra Lár us dótt ir, Regína Ösp 
Ás geirs dótt ir, Sunna Dís Jens dótt ir, Lára 
Jó hanna Magn ús dótt ir, Atli Harð ar son, 
Finn ur Kleif ar Björg vins son, Trausti Geir 
Jón as son, Þor leif ur Þor björns son, Jón Már 
Bryn ólfs son.

Á mynd ina vant ar Stef an íu Hall gríms-
dótt ur og Ursulu Rögnu Ás gríms dótt ur, 
kennara.

9. SR
Páll Straum berg Guð steins son, Mar í as 
Þór Skúla son, Thelma Ýr Gylfa dótt ir, 
Sara Björk Þor steins dótt ir, Rikka Em il-
ía Böðv ars dótt ir, Sig ríð ur Ragn ars dótt ir, 
kennari, Freyr Karls son, Eva Björk Pét-
urs dótt ir, Ragn heið ur Smára dótt ir, Gréta 
Björg Björns dótt ir, Eva Krist ín Elfars dótt-
ir, Krist ín Sandra Karls dótt ir, Ís leif ur 
Örn Guð munds son, Hrafn kell All an Sig-
ur björns son, Val dís Þóra Jóns dótt ir, Kol-
brún Júl ía Óla dótt ir.

Á mynd ina vant ar Erlu Dröfn Krist ins-
dótt ur og Vil hjálm Rún ar Vil hjálms son.

9. LK
Arn ar Jóns son, Þórð ur Björns son, Bára  
Krist björg Rún ars dótt ir, Freyja Þöll Smára-
dótt ir, Ylfa Flosa dótt ir, Jó hanna Gísla dótt-
ir, Lára Guð ríð ur Guð geirs dótt ir, Aníta 
Lísa Svans dótt ir, Stef án Val en tín us son, 
Þórey Hólm Heim is dótt ir, Andri
Már Mart eins son, Tómas Ævar Ólafs-
son, Ás gerð ur Hlyns dótt ir, Magn ús Ingi-
mars son, Lís bet Sig urð ar dótt ir, Lauf ey 
Karls dótt ir, kennari, Stein þóra Guð rún 
Þór is dótt ir, Ólöf Vala Schram, Petra Rán 
Jó hanns dótt ir

Á mynd ina vant ar Evu Rós Karls dótt ur 
og Ró bert Þór Henn.
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10. KH
Agla Harð ar dótt ir, Arn ór Smára son, Eva 
Ei ríks dótt ir, Stein unn Eik Eg ils dótt ir, Lára 
Hólm Heim is dótt ir, Fríða Ás geirs dótt ir, 
Nanna Mar en Stef áns dótt ir, Krist björg 
Mar ía Bjarna dótt ir, Edit Ómars dótt ir, 
Trausti Tryggva son, Elín Björns dótt ir, 
Máni El mars son, Bjarni Tómas Helga-
son, Björn Dan Karls son, Hin rik Þór Guð-
bjarts son, Gísli Lín dal Kar vels son, Karl 
Hall gríms son, kennari, Guð mund ur Freyr 
Hall gríms son, Vla dimir Omeli anov, Krist-
ján Már Gunn ars son, Arn ar Ing ólfs son.

Á mynd ina vant ar, Að al heiði Björk Sig-
ur dórs dótt ur, Hel enu Rún ars dótt ur, Ingu 
Guð laugu Valdi mars dótt ur, Reyni Karl 
Sverr is son og Þór Birg is son.

10. GSH
Est er Mar ía Ólafs dótt ir, Mar en Ósk El í-
as dótt ir, Eva Björk Æg is dótt ir, Kar it as 
Hrafns El vars dótt ir, Aron Þór Krist jáns-
son, Ár sæll Ottó Björns son, Bjarni Már 
Stef áns son, Guð mund ur Ingi Gunn ars-
son, Al ex andra Ósk Sig ur jóns dótt ir, Ey dís 
Smára dótt ir, Unn ur Ósk Magn ús dótt ir, 
Dag ný Jóns dótt ir, Ragn heið ur Ólafs dótt-
ir, Aron Dan í els son, Magn ús Geir Guð-
munds son, Sveinn Hall dór Helga son, Elís 
Veig ar Ingi bergs son, Þórð ur Sölva son, 
Ás geir Garð ar Ás geirs son, Magn ús Við ars-
son, Gunn ar Sturla Her var sson, kennari.

Á mynd ina vant ar Al mar Tý Har alds-
son, Fríði Ósk Krist jáns dótt ur og Val geir 
Valda Val geirs son.

Almenni Ökuskólinn ehf
Almenn ökuréttindi

Æfingaakstur – Ökuskóli
Skellinöðrur - Dráttarvélar
Mótorhjólapróf -Meirapróf

Vilhjálmur Gíslason, löggiltur ökukennari 862-1308
Sigurður Arnar Sigurðsson, löggiltur ökukennari  898-1208
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Þorgeir og Ellert hf.
Hljómsýn

Keilusalur Akraness
Bifreiðastöð ÞÞÞ

Blikksmiðja Guðmundar ehf.
Runólfur Hallfreðsson

Ingjaldur Bogason tannlæknir
B.O.B. sf vinnuvélar

Skóflan
Gísli og Kristján sf.

Lárus A. Pétursson tannlæknir
Viðar Einarsson ökukennari

H.B. hf.
Blómahúsið
Hárstíll ehf.

Hönnun
Rafhönnun

Sementverksmiðjan
Bjarmar ehf.

Verslunin Bjarg
Málningarbúðin ehf.

NETTÓ
L.G. sf málningarverktakar

Bílver ehf.
Hárhús Kötlu

Lögmannsstofa Tryggva Bjarnasonar
Fótaaðgerðastofa Guðrúnar 

Sigurbjörnsdóttur Fasteignamiðlun 
Vesturlands

Uppheimar ehf.
Híbýlamálun Garðars Jónsson ehf.

Gámaþjónusta Akranes 
Almenna verkfræði- og teiknistofan ehf. 

ÓB Esjubraut 

Eftirtaldir aðilar styrkja útgáfu þessa blaðs

Það er ein kenni legt en þó 
skemmti legt að segja frá því að 
einn nem andi í Grunda skóla er 
með leyfi úr skóla num eft ir ára-
mót. Það er Arn ór Smára son í 10. 
KH. Arn ór leik ur nú fót bolta í 
Hollandi með lið inu Heer en veen. 
Hann er líka í U17 ára lands liði 
Ís lands og kem ur stund um heim 
til að æfa með því liði. Við í 
Grunda skóla ef umst ekki um að 
Arn ór standi sig með prýði hjá 
Heer en veen og sé skól an um okk ar 
og Ak ur nes ing um öll um til sóma 
með fram komu sinni inn an vall ar 
sem utan. Hann ætl ar að koma 
aft ur til okk ar í maí og taka sam-
ræmdu próf in, en svo fer hann 
aft ur út.

Arn ór eyð ir mikl um tíma í nám-
ið, af því eins og all ir vita að þótt 

líf ið sé leik ur og fót bolt inn al var-
an, skipt ir nám ið líka máli! 

Við ákváð um að for vitn ast um 
hagi Arn órs í Hollandi.

Arn ór, hvern ig geng ur að læra 
hol lensk una?

Hol lensk an geng ur mjög vel 
núna. Mað ur um gengst nán ast 
enga aðra en Hol lend inga og heyr-
ir varla ann að tal en hol lensku. 
Þannig að þetta er allt að koma. 
Var samt mjög erfitt fyrst, þá 
bjarg aði ég mér bara með ensku. 
Núna er þetta líka orð ið þannig að 
það er bann að að tala ann að mál 
en hol lensku við mig, sem er bara 
mjög gott.

Geng ur fót bolt inn ekki alltaf jafn 
vel?

Fót bolt inn er í góð um gír. Ég 
æfi oft ast tvisvar sinn um á dag 

med ung linga lið inu, og svo spil um 
við leiki um helg ar. Lið ið er í 4. 
sæti í deild inni sem er fínn ár ang-
ur. Strák arn ir i lið inu eru al veg 
frá bær ir og mórall inn er mjög góð-
ur. Ef ég verð svo hepp inn að 
mér býðst að vera hérna áfram, 
þá mun ég svo sann ar lega grípa 
tæki færið. Þetta er búin að vera 
skemmti leg og góð reynsla, og mér 
líð ur mjög vel.

Nem andi í Grunda skóla 
býr í Hollandi!

Bræðurnir Sverrir Mar og Arnór 
Smárasynir og Ari Skúlason leik-
maður Heerenveen.






