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Þitt hverfi hefur hækkað 
einna mest síðastliðið ár. 
LÁTTU OKKUR SELJA FYRIR ÞIG. 510 7900Heyrumst 

Margt að gerast
í Fellaskóla

Margt er að gerast í Fellaskóla um þessar 
mundir. Fyrst má nefna verkefnið Draumaskólann 
þar sem unnið er að því að nemendum bjóðist 
framúrskarandi menntun, nái góðum árangri 
þannig að þeir geti látið drauma sína rætast. 

Glæsileg sýning var opnuð í Listafelli, gallerí 
Fellaskóla þar sem list og verkgreinakennarar 
skólans sjáu um uppsetningu sýningarnar þar sem 
verk nemenda úr smiðjum eru til sýnis. Í þriðja lagi 
komst Fellaskóli í annað sæti í Skrekk. Þar rappaði 
ung stúlka meðan annars eins og hún ætti langan 
tónlistarferil að baki.

Öll lyf á 
lágmarksverði
og samheitalyf 

líka!

Erum einnig á visir.is

VIÐ      BREIÐHOLTIÐ 

VIÐ      BREIÐHOLTIÐ 

OPNUNARTÍMAR ICELAND Í BREIÐHOLTINU:OPNUNARTÍMAR ICELAND Í BREIÐHOLTINU:
Vesturberg - Arnarbakki - Seljabraut:

Virka daga 07:00-24:00 - Helgar 09:00-24:00

Skemmuvegi 44m • Kópavogi
www.bilarogtjon.is

Erum á Óðinsgötu 1
sjá nánar á facebook.com/Systrasamlagid

Netverslun: systrasamlagid.is

Hinn eini sanni Brynjuís
nú kominn í Lóuhólana!

Á myndinni er hópurinn 
sem kom Fellaskóla í 
annað sætið í Skrekk.
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Fullt af kraftmiklu og skemmtilegu fólki víða að komnu hefur 
fest sér ból í Breiðholti. Eðlilega hefur þessu fólki gengið 

misjafnlega að aðlagast nýju umhverfi sem getur verið gjörólík 
þeirra fyrri heimkynnum.

 

Margir búa við góða aðlögunarhæfni. Einnig er 
spurning um hvort fólk þurfi að varpa fyrri reynslu 

og menningarverðmætum fyrir róða þótt komið sé til nýrra 
heimkynna. Svo á ekki að vera.

 

F lest fólk af öðru þjóðerni heldur tungumáli sínu og færir það 
oft til næstu kynslóðar. Margir læra einnig íslensku og börn 

sem alast upp hér tala flest íslensku eins og innfædd væru.  
 

Reykjavíkurborg hefur unnið að átaki í Breiðholti til þess að 
nálgast aðkomið fólk. Kynna því þá margvíslegu möguleika 

sem í boði eru. Hluti af því eru svonefndir sendiherrar – aðflutt 
fólk sem tekið hefur að sér að styðja við bak landa sinna.

 

Í Fellaskóla er fjölbreytt flóra þjóðerna og tungumála. Nú 
hafa fræðsluyfirvöld fundið leið til þess að mæta kröfum og 

þörfum um nám sem allir geta tengst. Verkefnið í Fellaskóla 
nefnist Draumaskólinn. 

 

Markmiðið með því er að nemendum bjóðist 
framúrskarandi menntun. Að þeir nái góðum árangri 

þannig að þeir geti látið drauma sína rætast. Leiðarljós 
í skólastarfinu eru mál og læsi, leiðsagnarnám, tónlist og 
skapandi skólastarf.

 

D raumaskólinn í Fellaskóla er til fyrirmyndar. Hann þarf að 
verða fyrirmynd í frekara skólastarfi til að kraftmikið og 

skemmtilegt fólk fái að njóta sín sem best.

Draumaskólinn

Sendiherrar íbúa af erlendum uppruna sem 
starfa í Breiðholti hittust í borgarstjórnarsal 13. 
desember sl. ásamt borgarstjóra og fulltrúum í 
fjölmenningarráði. Tilefnið var að ræða stöðuna í 
málefnum fólks af erlendum uppruna og árangur 
af sendiherraverkefni í Breiðholtshverfinu.

Verkefnið er samfélagsverkefni mismunandi 
mál-, menningar- og/eða þjóðfélagshópa og 
Þjónustumiðstöðvar Breiðholts og er vilji 
til að virkja lýðræði, efla upplýsingaflæði og 
bæta tengslanet innan hverfisins. Sendiherrar 
hafa það hlutverk að brúa bilið milli ólíkra 
þjóða og menningarheima í hverfinu. Þeir 
gefa þjónustumiðstöð Breiðholts ráð og álit 
frá sjónarmiði innflytjenda auk þess að miðla 
upplýsingum til ólíkra hópa. Sendiherrarnir hafa 
greiðan aðgang að hverfistjóra, starfsfólki ýmissa 
annarra stofnanna og/eða félaga sem fara með 
hlutverk hvað varðar þjónustu og hverfisþróun.

Skapa vettvang fyrir íbúa af 
erlendum uppruna

Markmið verkefnisins er að skapa vettvang 
fyrir samstarf við íbúana af erlendum uppruna 
innan hverfa og auka þátttöku barna í íþrótta- og 
tómstundastarfi. Einnig er þetta vettvangur 
þar sem gefst tækifæri til að koma á framfæri 

skoðunum og hugmyndum íbúa af erlendum 
uppruna. Með samvinnu við sendiherra gefst líka 
þjónustumiðstöðvum tækifæri til að koma ýmsum 
upplýsingum um þjónustuna á framfæri.

Á fundinum var m.a. rætt um mikilvægi þess 
að eiga samráð og mynda traust milli hópa. 
Með samráðinu skapast mikil þekking hjá öllum 
aðilum, sendiherrum, íbúum og starfsfólki 
þjónustumiðstöðvarinnar um leiðir til að mæta 
þörfum fólks af ólíkum uppruna og bregðast við 
þeim. Það var samróma álit allra á fundinum að starf 
sendiherra brúar bil milli ólíkra hópa og tengir það 
saman. Að lokum var umræða um að færa verkefnið 
út í fleiri hverfi í borginni. Breiðholtsblaðið hefur 
rætt við nokkra sendiherrana að undanförnu.

Starfandi sendiherrar á þessu ári eru Sabit 
Veselaj, sem er albönskumælandi, Karim Askari, 
sem talar arabísku, Maria Sastre spænskumælandi, 
Pidsinee Dísa Einarsdóttir, sem talar tælensku, 
Emilía Mlynska og Anna Radacz en þær eru 
pólskumælandi, Mirabela Blaga og Fer Biamin 
Alin, sem bæði tala rúmensku, Neringa Eidukiené, 
sem talar litháísku og að lokum Innocentia Fiati 
Friðgeirsson og Patience Afrah Antwi, sem brúa 
bilið fyrir þá sem koma frá Gana, Nígeríu og Kenía.

Hópur sendiherra ásamt starfsfólki í Þjónustumiðstöð, fulltrúum úr fjölmenningarráði og borgarstjóra. 
Frá vinstri; Renata Emilson Pesková, Óskar Dýrmundur Ólafsson, Dagur B. Eggertsson, Sara Björg 
Sigurðardóttir, Sabit Veselaj, Neringa Eidukienė, Patience Afrah Antwi, Innocentia Fiati Friðgeirsson, 
Karim Askari, Maria Sastre, Jasmina Vajzoviė Crnac, Sabine Leskopf og Jóhannes Guðlaugsson.

Sendiherrar íbúa af 
erlendum uppruna hittust

Hafðu lyfin tilbúin þegar þú sækir
eða fáðu lyfin send heim

Pantaðu á appotek.is
eða í síma 568 0990

Garðs Apótek - í yfir 60 ár

Sogavegi við Réttarholtsveg
Opið 9-18 virka daga.

Tölvur og gögn ehf.
þ e k k i n g  o g  r e y n s l a

T& G PC & Mac

Þarabakki 3, Mjódd
Sími: 787 4050
www.togg.is

• Gagnabjörgun og afritun
• Microsoft 365 sérfæðingar
• Teams og Outlook umsjón
• Vefsíðugerð og hýsing

Tölvu- og tækniþjónusta í yfir 15 ár
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Fellaskóli vinnur að 
verk efni undir heitinu 
Draumaskólinn. 
Markmiðið með því 

er að nemendum bjóðist 
framúrskarandi menntun, nái 
góðum árangri þannig að þeir 
geti látið drauma sína rætast. 
Leiðarljós í skólastarfinu eru 
mál og læsi, leiðsagnarnám, 
tónlist og skapandi skólastarf. 
Inga Björg Stefánsdóttir 
er deildarstjóri tónlistar 
og sköpunar í Fellaskóla. 
Inga Björg settist niður með 
Breiðholtsblaðinu á Cocina 
Rodríguez í Gerðubergi og 
ræddi nýja verkefnið.

Ég var ráðin sem deildarstjóri 
fyrir tveimur árum að leiða 
þetta nýja verkefni sem er mjög 
spennandi. Ekki síst fyrir mig 
sem hef starfað við tónlist meira 
og minna alla mína starfsævi. 
Ástæðan fyrir því hversu mikil 
áhersla er lögð á tónlist er 
einkum fjölbreytileiki nemenda. 
Meirihluti nemenda Fellaskóla er 
fjöltyngdur og eru þar töluð um 
27 tungumál.

Finna þarf óhefðbundnari 
leiðir 

Inga Björg segir að grunnurinn 
að draumaskólanum Fellaskóla 
liggi í þessari staðreynd. Finna 
þurfi fleiri og óhefðbundnari 
aðferðir til að ná til þessara 
barna. Þar kemur tónlistin og 
sköpun til sögunnar með sýnu  
alþjóðlega tungumáli. Tónar 
hljómi yfir landamæri og þjóðerni 
og nótur séu víðast hvar eins. 

Sömu sögu sé að segja af sköpun. 
Börn tjái sig með sköpun og 
skilji hvert annað í gegnum 
þá tjáningu.  

Listagalleríið
Í  fyrra leit t.d. skemmtilegt 

verkefni dagsins ljós í Fellaskóla 
þegar Listagalleríið Listafell var 
opnað með viðhöfn. Á sýningunni 
sem nú er í gangi sýna nemendur 
í fimmta til tíunda bekk verk 

sín úr skapandi smiðjum í 
skólanum. Inga Björg segir að 
með galleríinu hafi opnast nýjar 
leiðir fyrir sköpunargleðina. 
Greta Sigríður Guðmundsdóttir, 
myndmenntakennari við 
Fellaskóla var búin að vera með 
þessa hugmynd í langan tíma. 
Hugmyndin komst þó fyrst á 
framkvæmdastig þegar Inga 
Björg kom sem deildarstjóri 
við skólann. „Ég fékk svigrúm 
til að móta verkefnið og 
framkvæma en það er í raun 
hugarfóstur og samstarfsverkefni 
list- og verkgreinakennara; 
í textíl, hönnun, smíði, 
matreiðslu og myndmennt. 
List og verkgreinakennarar 
skólans sáu um uppsetningu 
sýningarnarinnar þar sem verk 
nemenda úr smiðjum eru til sýnis. 

 
„Í gegnum allt starf í skólanum 

reynum við að halda í gleði  og 
jákvæðni vegna þess að gott 
andrúmsloft hjálpar mikið 
þegar börn eru að aðlagast nýju 

umhverfi. Við notum leiklist og 
söng mikið í því sambandi. Þetta 
hjálpar krökkunum líka við að 
fást við hefðbundnara námsefni 
eins og til dæmis náttúrufræði. 
Mörg þeirra eru komin í allt aðra 
menningu og annað tungumál. 
Þau þurfa oft að leggja á sig til 
þess að átta sig á hlutunum 
og skilja þá. Þá skiptir gleðin 
miklu máli.“ Inga bendir á að 
árangurinn láti oft ekki standa á 
sér. Fellaskóli hafi til dæmis verið 
í öðru sæti í Skrekk í vetur.  

Neðri hæðin að vera 
tónlistarskóli

Ýmislegt hefur breyst síðan 
Inga hóf störf og hefur til að 
mynda neðri hæðin í Fellaskóla 
breyst í tónlistarskóla. Stefnt er 
að því að sem flestir og helst allir 
nemendur fái tækifæri og tilsögn 
í að læra á hljóðfæri. Í þessu felist 
grundvallarbreyting á Fellaskóla 
þótt hann starfi áfram sem 
hefðbundinn grunnskóli. Með 
þessu er verið að mæta þörfum 
nemenda í hinu fjölþjóðlega 
umhverfi sem Reykjavík er að 
verða og árangurinn sé þegar 
farinn að koma fram.

Frá Seltjarnarnesi
Inga Björg er Seltirningur 

og starfaði þar í mörg ár að 
tónlistar- og kennslumálum. 
Hún er meðal annars menntuð 
messusópransöngkona og hefur 
komið fram í því hlutverki við 
ýmis tækifæri. En hvað kom 
til að Inga kaus að leita á nýjar 
slóðir. „Ég var búinn að starfa 
nokkuð lengi á Nesinu og eftir 
að ég lauk við mastersprófið fór 
ég að íhuga að breyta til. Ég fór 
að leita fyrir mér og að endingu 
varð Fellaskóli fyrir valinu. Ég 
fékk það hlutverk að stýra nýrri 
deild sem deildarstjóri tónlistar 
og sköpunar. Þarna fannst mér 
komið tækifæri sem ég gæti 
ekki hafnað enda hefur starfið 
reynst afskaplega ánægjulegt og 
fjölbreytt. Einnig er ánægjulegt 
að fá tækifæri til þess að þróa 
nýjar aðferðir til að ná til 
nemanda. Margir þessara krakka 
eru ofurkakkar að mínum dómi 
og með þeim leynast ótrúlegir 
hæfileikar sem þarf að virkja 
með því að gefa þeim tækifæri 
og skapa með þeim skemmtileg 
viðfangsefni. Draumaskólinn 
er réttnefni.“
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V i ð t a l i ð

Inga Björg ásamt Heklu Kristrúnu dóttur sinni.

Draumaskólinn er réttnefni
- segir Inga Björg Stefánsdóttir deildarstjóri í Fellaskóla 

Með Arnari Albertssyni eiginmanni sínum á góðri stundu.   

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053
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sími

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Hilmar Jónasson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 9500

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000  
www.miklaborg.is

Með þér alla leið
 

, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

 

 

, lögg. fasteignasali
sími: 775 1515

Verð :

Fasteignasalan

Miklaborg
Lágmúla 4 • 108 Reykjavík • Sími 569 7000
www.miklaborg.is

Mikil gleði hefur ríkt í Fella
skóla síðustu mánuði og mikið 
að gerast í list og sköpun ásamt 
öðru. Fellaskóli varð í öðru sæti 
í Skrekk í ár og nemendur og 
allir mjög stoltir af þeim árangri. 

Nýr valáfangi í tónlist og 
myndbandagerð hóf göngu sína 
þar sem nemendur tóku upp alla 
tónlist í nýuppgerðu hljóðveri 
skólans og myndbandið var tekið 
upp í nýju myndveri skólans. 
Ánægjulegt er að segja frá því 
að aldrei hafa fleiri nemendur  
stundað tónlistarnám í Fellaskóla 
en þetta skólaár í samstarfi 
við Tónskóla Sigursveins og 
Skólahljómsveit Árbæjar og 
Breiðholts.

Glæsileg sýning var 
opnuð í Listafelli, gallerí 
Fellaskóla fimmtudaginn 
2. desember síðastliðinn. List og 
verkgreinakennarar skólans sjá 
um uppsetningu sýningarnar þar 
sem verk nemenda úr smiðjum 
eru til sýnis. 

Þessar myndir voru teknar 
á sýningu í Listafelli, gallerí 
Fellaskóla í desember.

Nýuppgert hljóðver í skólanum
List og sköpun í Fellaskóla
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Enn er tekist á um Árbæjar-
lón sem var tæmt á liðnu ári. 
Þar sem orkuframleiðslu í 
Elliðárstöð hafi verið hætt 
hafi lónið engan tilgang. Lónið 
hafi truflað náttúrulegt rennsli 
Elliðaánna og því bæri að tæma 
það af umhverfisástæðum. 
Niðurstaða borgarlögmanns var 
sú að lónið væri ekki friðað og 
ekki hefði þurft að fá leyfi fyrir 
tæmingunni.

Talsverðar deilur spunnust um 
þetta mál þar sem þau sjónarmið 
komu fram að óheimilt hafi verið 
að tæma lónið meðal annars 
vegna þess að gert væri ráð fyrir 
því í deiliskipulagi. Þess má geta 
að lónið var enn í notkun þegar 
deiliskipulagið var gert. Nú hefur 
Einar Ágústsson íbúi í Árbæjar-
hverfi lagt fram kæru vegna 
tæmingarinnar til umhverfis- og 
skipulagssviðs Reykjavíkur fyrir 
hönd hóps áhugafólks um lónið 

og er kæran lögð fram á grund-
velli skipulagslaga. Í kærunni er 
vísað til deiliskipulags þar sem 

gert er ráð fyrir lóninu. Er farið 
fram á að stíflunni verði lokað og 
lónið fyllt á ný.

Árbæjarstífla er nú þurr eftir að lóðin hefur verið tæmd. Stíflan sjálf 
er friðuð sem mannvirki burtséð frá því hvort hún stíflar vatnsrennsli 
í Elliðánum eða ekki.

Tæming Árbæjarlóns kærð

Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur lagt til að opna 
grænt svæði í úthverfi Reykjavíkur almenningsgarð með  
afþreyingu, svo sem kaffihúsi og þar sem frætt verður um 
umhverfisgildi ræktunar og að minnka sóun. 

Hún segir að núverandi meirihluta hafi orðið tíðrætt um 
„Græna borg“ sem sé af hinu góða. Hún leggur til að tré og 
runnar verði í almenningsgarðinum. Þau verði merkt og þar 
skrifaðar upplýsingar um gildi plantnanna; hvaða  áhrif þær 
hafa á umhverfið. Í kaffistofu, sem yrði græn kaffistofa, yrðu 
upplýsingaspjöld og leiðbeiningar sem unnar yrðu af fagfólki 
m.a. um gildi náttúrunnar í umhverfismálum og hvernig minnka 
mætti sóun. Kolbrún nefnir svæði í Elliðaárdal sérstaklega og 
jafnvel við Landbúnaðarskóla Íslands á Keldnaholti og þar 
sem væri líklega hægt að fá  leiðsögn um slík svæði, allt út frá 
umhverfissjónarmiðum, skógi og fallegu umhverfi. Hafa mætti 
samstarf við Skógræktarfélag Reykjavíkur, eða jafnvel íþróttafélög 
auk samráðs við íbúanna á hverjum stað.

Horfir til 
Elliðaárdalsins

Kolbrún Baldursdóttir sálfræðingur og borgarfulltrúi.
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GARÐASTRÆTI  2
ASWEGROW.IS

Tvö af fjórum göngu- og hjólastígaverkefnum 
voru kynnt í skipulags- og samgönguráði Reykja-
víkurborgar á dögunum. Veitt var heimild fyrir 
áframhaldandi undirbúningi, verkhönnun og 
gerð útboðsgagna. 

Annas vegar er stígur um Elliðaárdal yfir Vatns-
veitubrú og inn á Breiðholtsbraut. Lengd hans 
verður um 1.500 metrar. Reistar verða tvær nýjar 
brýr og verður náttúra og umhverfi í fyrirrúmi í 
hönnun og útfærslu. Framkvæmdinni verður skipt í 
tvo áfanga. Hins vegar er stígur um Arnarnesveg og 
Breiðholtsbraut. Einnig verður reist brú en í skoðun 

er að gera vistlok í stað brúar. 
Undirbúningur er kominn mislangt á leið við 

þessi verkefni en stefnt er að því að framkvæmdir 
hefjist á árinu 2022. 

Aukin hlutdeild hjólreiða mun hafa góð áhrif á 
samgöngur, umhverfi, lýðheilsu, lífið í borginni 
og skapa betri borg. Hjólreiðaáætlun Reykjavíkur 
2021 til 2025 var samþykkt á liðnu vori. Markmið 
áætlunar innar er að auka hlutdeild hjólreiða í 
ferðum í borginni en stefnt er að því að að minnsta 
kosti 10% allra ferða í borginni verði farnar á hjóli 
árið 2025. 

Tveir nýir hjólreiðastígar

Kolbrún vill opna grænt svæði með 
afþreyingu

Augl‡singasími: 
511 1188 & 895 8298

www.borgarblod.is



Zonnic pepparmint munnholsúði inniheldur nicotin, 1 mg/úða, og er lyfið notað til meðferðar við tóbaksfíkn. 
Ráðlagður skammtur er 1-2 úðar á þeim tíma þegar sígaretta væri venjulega reykt eða ef löngun gerir vart við 
sig. Úða skal munnholsúðanum á milli kinnar og tanna. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og í fylgiseðli 
fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. 
Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is. Niconovum AB. NIC201204 – Desember 2020.

Zonnic 
NIKÓTÍNÚÐI 
HAGKVÆMUR KOSTUR 
TIL AÐ HÆTTA AÐ REYKJA

TAKTU STJÓRNINA!
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Útskriftarhátíð FB fór fram 
við hátíðlega athöfn í Silfur
bergi Hörpu þann 17. desem
ber. Alls útskrifuðust 137 ein
staklingar með 149 skírteini. Af 
þeim voru 66 nemendur með 
stúdents próf, 26 útskrifuðust af 
húsasmíðabraut, 24 af rafvirk
jabraut, 26 af sjúkraliðabraut, 7 
af snyrtibraut. 

Guðrún Hrefna Guðmunds
dóttir skólameistari stýrði 
athöfn inni og Víðir Stefánsson 
að stoðarskólameistari flutti 
ávarp. Tveir nemendur skólans 
tóku þátt í tónlistaratriðum, 
Ásta Bína Lárus dóttir Long sem 
söng lagið Ást við undirleik 
Pálma Ólasonar og lagið Hjá þér 
þar Stefán Örn Ingvarsson lék á 
gítar. Þá voru veitt verðlaun og 
viður kenningar fyrir góðan náms
árangur og hlaut Andrea Rós Guð
mundsdóttir, fata og textílbraut 
viðurkenningu fyrir bestan árang
ur á stúdentsprófi. Andrea Rós 
hlaut viðurkenningu frá Styrktar
sjóði Kristínar Arnalds fyrir 
bestan árangur í íslensku á stúd
entsprófi, sem og viðurkenningu 

frá Soroptimistaklúbbi Hóla og 
Fella. Þá hlaut Eyþór Björnsson, 
stúdent af náttúruvísindabraut 
viðurkenningu frá Rótaryklúbbi 

Breiðholts sem og viðurkenningu 
fyrir bestan árangur í eðlisfræði 
og raungreinum.

Útskriftarhátíð FB
í Hörpu

Útskriftarhópur úr FB eftir haustönn 2021.

Andrea Rós Guðmundsdóttir hlaut viðurkenningu fyrir 
bestan árangur á stúdentsprófi í fjölbrautaskólanum í Breiðholti 
að þessu sinni. Andrea Rós er Mosfellingur og stundaði nám 
á fata og textílbraut við FB. Hún hyggur á framhaldsnám í 
sálfræði í haust. Er ekki búin að ákveða skóla en gerir frekar 
ráð fyrir að fara til náms við Háskólann í Reykjavík. Andrea 
settist niður með Beiðholtsblaðinu á Cocina Rodríguez í 
Gerðubergi á köldum laugardagsmorgni og ræddi um dvölin í 
FB og hvað fram undan er hjá henni.

„Ég er Mosfellingur og hef alltaf búið þar. Ástæða þess að ég fór 
til náms í FB var sú að ég hef alltaf haft mikinn áhuga á hönnun 
og list og fannst það sem var í boði eiga vel við mig. Mig langaði 
að læra fatahönnun og allir sem ég átti tal við lögðu skólanum 
gott til. Þetta er fjölbreyttur skóli og með okkur myndaðist 
góður hópur.“ Andrea segist trúlega hafa erft áhuga á útliti og 
hönnun frá móður sinni sem heitir Fanney Dögg Ólafsdóttir og 
er snyrtifræðingur. „Námið skipist í bóklegt og verklegt nám. Ég 
lagði þó fremur áherslu á sjálfa hönnunina en framleiðsluna þótt 
saumaskapur væri þó hluti af fatahönnuninni. Ég hef aðeins nýtt 
mér þessa þekkingu og saumað nokkrar flíkur á sjálfa mig. Ég hef 
líka aðeins tekið þátt í sýningum en því miður var minna um þær 
vegna Covid.“

Ég ætla í sálfræði
Andrea segir að þrátt fyrir áhuga á listum og hönnun hafi hún 

aldrei verið á mót bóklegu námi. Hún hafi einnig haft gaman af 
því eins og sjá megi af framtíðarplönum sínum. En hvað ætlar hún 
að fara að gera. „Ég er að vinna á Hrafnistu í sumar en ætla mér í 
háskólanám í haust. Ég ætla í sálfræði. Ég hef farið í kúrs í sálfræði 
í FB og hafði mjög gaman af því. Grunnurinn að sálfræðiáhuganum 
er að ég þurfti á aðstoð sálfræðinga að halda. Reynslan af þeim 
er misjöfn. Ég var um tíma hjá sálfræðingi en fannst ég ekki hafa 
neitt gagn af því. Síðar komst ég í tíma hjá öðrum sem einnig er 
markþjálfi og við náðum vel saman. Hann lagði áherslu á að vinna 
með framtíðina. Það sem framundan er í stað þess að vera að kafa 
of mikið í fortíðinni.“ Andrea segir að ástæða þess að hún hafi 
þurft að leita til sálfræðinga hafi verið ákveðnir erfiðleikar sem 
hún hafi upplifað í æsku. „Ég á blóðföður sem ég hef aldrei kynnst 
eða haft neitt samband við. Mamma giftist síðan Guðmundi Þór 
Sævarssyni sem gekk mér í föðurstað þegar ég var fjögurra ára 
og ættleiddi mig síðar. Ég get vel ímyndað mér að ég geti tvinnað 
list og hönnunarnámið saman við sálfræðina. Í dag er farið að 
vinna með ýmis viðfangsefni í sálfræðimeðferð og ég er viss um 
að þekking á sviði sköpunar og hönnunar muni geta komið í góðar 
þarfir. Ég hef reynslu af sálfræðimeðferð þar sem einkum var 
horft fram á veginn. Að kynna sköpun fyrir fólki sem leitar slíkrar 
meðferðar getur ekki verið af öðru en hinu góða.“

Andrea Rós Guðmundsdóttir nýútskrifuð dúx úr FB.

Fór í fatahönnun 
og ætlar í 
sálfræði í haust

Andrea Rós Guðmundsdóttir og Eyþór Björnsson.
Myndir: Haraldur Guðjónsson Thors.

Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Netverslun: systrasamlagid.is
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Fyrir ári síðan í janúar 2021 
var skrifað um upphaf frístunda
verkefnisins og að markmiðið 
væri að auka þátttöku  barna 
og unglinga hverfisins í íþrótta, 
tómstundastarfi og bæta lýðheilsu 
í hverfinu. Nú ári síðar er gott að 
staldra við og skoða hvað hefur 
áunnist í þeim efnum.

Þjónustumiðstöð Breiðholts 
stýrir verkefninu eins og áður 
hefur komið fram og Þráinn 
Hafsteinsson hefur umsjón með 
því. Nichole Leigh Mosty var með 
Þránni í byrjun árs en síðan hefur 
Jasmina Vajzović Crnac tekið 
við af Nichole. Mikið samstarf 
er við leik og grunnskólana, 
frístundamiðstöðina Miðberg og 
alla íþrótta og frístundaaðila í 
hverfinu og auk þess Sendiherra 
Breiðholts sem eru fulltrúar 
mismunandi mál og menningahópa 
í hverfinu. Verkefnið hefur þrjú 
meginmarkmið sem eru að auka 
íþrótta og frístundaþátttöku 
barna í Breiðholti, auka nýtingu 
frístundakortsins til jafns við 
meðaltal í öðrum hverfum 
borgarinnar og auðvelda 
samfélagslega þátttöku, 
íslenskunotkun og félagslega virkni 
barna með mismunandi bakgrunn. 

Hvað hefur verið gert? 
- úrræði til að byggja 
grunninn

Á leikskólastiginu hefur verið 
starfandi verkefni sem hefur að 
markmiði að kynna fyrir öllum 
börnum á elsta stigi leikskólans 
íþróttir, í hverjum leikskóla fyrir 
sig. Börnum í fyrstu tveimur 
árgöngum grunnskólastigsins var 
tryggður möguleiki á að iðka tvær 
íþróttagreinar án aukagjalds þ.e. 
í öllu Breiðholti. Frístundastrætó 
ekur tvo hringi um hverfið 
strax eftir skóla til að auðvelda 
börnunum í 1.4. bekk að komast 
í íþróttir og frístundir. Sérstakur 
styrktarsjóður verkefnisins hefur 
það hlutverk að styðja við þátttöku 
barna sem koma frá fjárhagslega 
illa stöddum fjölskyldum.

Ítarleg kynningaráætlun
Hrint var af stað kynningu fyrir 

öllum  stjórnendum í skólastarfi 
og frístundastarfi innan hverfisins, 
kynningu fyrir foreldrum og 
börnum þ.e. það sem í er í boði 
og hlutverk hvers og eins. Á 
vormánuðum var undirritaður 
ráðinn til starfa sem frístundatengill 
til stuðnings og að taka við 
ábendingum um einstaklinga sem 
ekki eru virkir og hjálpa þeim að 
finna rétt úrræði við hæfi.

Kynningarefni fyrir iðkendur  
öllum börnum og foreldrum var 
sendur kynningarbæklingur bæði 
á pappír til barna í bekki og einnig 
rafrænt til foreldra. Þetta hefur 
verið gert í upphafi anna vor 2021, 
haust 2021 og nú í janúar.

Kynning fyrir stjórnendur  allir 

stjórnendur sem að börnum koma 
á grunnskólaaldri fengu kynningu 
og biðlað til þeirra að kennarar 
og starfsmenn frístundar stuðli 
að og hvetji börn til íþrótta og 
frístundaiðkunar, en ekki síst að 
finna einstaklinga sem ekki eru 
virkir og eru einangraðir. Þetta 
var gert bæði á vorönn 2021 og 
haustönn 2021. Stjórnendur hvöttu 
kennara og starfsfólk frístundar 
til að senda nöfn á frístundatengil 
þ.e. þau börn sem vitað að eru ekki 
virk. Viðkomandi barni/unglingi 
hefur verið boðað til viðtals, með 
forráðamönnum, og í samráði 
fundið úrræði við hæfi.

Kynning í alla bekki 
grunnskóla

Kynning fyrir kennara og 
starfsmenn skóla  farið var í alla 
skóla með kynningu á hlutverki 
þeirra til að aðstoða frístundatengil 
til að koma börnum til virkni. 
Þetta var gert til að skýra hlutverk 
þeirra til að miðla upplýsingum 
um óvirka einstaklinga og senda á 
frístundatengil sem aðstoðar hvern 
og einn. 

Kynning í alla bekki grunnskóla 
– nú í október og nóvember var 
frístundatengill í samstarfi við 
skólastjórnendur og kennara um 
að fara í alla bekki grunnskóla 
hverfisins til að ræða við börn 
um íþrótta og frístundaþátttöku; 
kynna möguleika sem í boði eru, 
athuga hverjir eru óvirkir og af 
hverju og ekki síst hvað þau vilja 
þá gera, fá hugmyndir þeirra. Þetta 
var allt gert í samráði við hvern 
og einn kennara, sem aðstoðaði 
við samtalið og við að taka saman 
stöðuna í hverjum bekk.

Aðstoð og hugmyndir 
fyrir börnin 

Um 200  ábendingar frá 
skólum og frístund hafa borist á 
vor og á haustönn. Einnig hafa 
félagsráðgjafar og sálfræðingar lagt 
sitt á vogarskálarnar. Samanlagt 
hafa um 120 einstaklingar fengið 
aðstoð við að komast í úrræði 
sem hentar, en kannski ekki 
öllum haldist á þeirri braut. 
Ýmsar hugmyndir hafa komið um 
fjölbreyttari tilboð fyrir börn og 
unglinga og það fyrst og fremst 
eftir samtölin. Tveir gymhópar, 
annar fyrir stelpur og hinn fyrir 
stráka, hafa verið settir af stað, 
og fleiri eru að hefja göngu sína á 
þessari önn, opinn íþróttahópur 
fyrir unglinga sem byrjaði í haust, 
myndlistarnámskeið, teikni,og 
hönnunarnámskeið í síma og tölvu 
ofl. En mikilvægast er að taka við 
þessum hugmyndum og setja þær í 
gang. Fleiri verkefni eru í farvatninu 
og skólarnir og frístundamiðstöðin 
Miðberg hafa verið að auka á 
framboð sitt vegna þessa.

Sendiherrar og 
tungumálatöfrar

Íslenskukennsla fyrir börn af 
erlendum uppruna og staðan 
á Sendiherraverkefninu  
viðbrögð foreldra af erlendum 
uppruna hafa verið mikil við 
okkar upplýsingum. Við höfum 
samhliða frístundaverkefninu 
starfrækt verkefnið ,,Sendiherrar 
í Breiðholti“, sem við höfum áður 
nefnt og Jasmina Vajzović Crnac 
stýrir og er það stór þáttur í að 
viðbrögð úr þeim hópi hafa verið 
mikil. Jasmina hefur átt stóran hlut 
í að verkefnið hefur blómstrað. 

Við höfum fengið níu fulltrúa 
átta mál og menningarhópa sem 
eru; Sabit Veselaj fyrir albönsku
mælandi, Karim Askari fyrir 
arabískumælandi, Maria Sastre 
fyrir spænskumælandi, Pidsinee 
Sriphanthabut Einarsdóttir fyrir 
tælenskumælandi Neringa fyrir 
Litháa, Mirabela Blaga fyrir 
Rúmena, Emilía Mlynska og 
Agnieszka Genowefa Bradel fyrir 
Pólverja og Patience og Innocentia 
Fiati Fridgeirsson fyrir hóp frá 
Afríku. Eru fulltrúar þessara hópa 
greinilega stór þáttur í að við erum 
að tengjast betur inn í samfélagið 
okkar í Breiðholti. Þetta hefur allt 
áhrif á að frístundaverkefnið hefur 
verið að virka vel. Síðastliðið sumar 
var samstarf við sendiherrana 
um starf fyrir börn af erlendum 
uppruna sem miðast að því að 
kynna fyrir þeim íslenska menningu 
og auka á íslenskukennslu fyrir þau 
í gegnum leik og starf. Í kjölfarið 
höfum við td. verið í sambandi við 
verkefnið,,Tungumálatöfrar“ sem 
miðar að því að kenna íslensku 
í leik og starfi og mun samstarf 
við það verkefni verða aukið 
á komandi sumri.

Vísbendingar um árangur
Fleiri verkefni eru í farvatninu 

og við teljum mikilvægt að 
bregðast við þeim óskum og 
tilmælum sem við fáum til að ná 
betur til fjölbreyttari hóps sem 
býr í Breiðholti. Það eru góðar 
vísbendingar um að börn vilji 
vera þátttakendur og þannig vera 
virk, í gegnum þau samtöl sem við 
eigum. Við finnum fyrir víðtækari 
skilningi í hverfinu um hag barna, 
bæði faglegum og einnig meðal 

fjölskyldna af erlendum uppruna. 
En mikilvægustu vísbendingarnar 
um árangur eru í gegnum könnun 
okkar og samtal við börnin og 
kennara. Ef marka má þessa litlu 
rannsókn þá erum við á réttri 
leið. Við getum ekki verið viss 
en vongóð um að við séum á 
réttri leið.

Við teljum þó að samstarfið 
við skólanna og alla aðila sem 
starfa með framboð til íþrótta og 
frístundastarfs sé miklu meira en 
var og það mun eiga mikinn þátt í 
að auka á skilning foreldra og þeirra 
sem að börnum koma og þannig 
vinna að árangri í okkar hverfi. 

Við viljum gera hverfið enn 
öflugra í íþrótta og frístundaiðkun 
á þessu ári. Við ætlum okkur að 
auka á samstarf við alla sem koma 
að þessu verkefni enn frekar. 
Hjálpumst að og verðum besta 
hverfið í borginni!

 
Jóhannes Guðlaugsson.
Frístundatengill í 
Þjónustumiðstöð Breiðholts.

Enn öflugri frístundir í Breiðholti

Starfsfólk í félagsmiðstöðvum í Breiðholti.

Jóhannes Guðlaugsson.

Anna F. Gunnarsdóttir  
Löggiltur fasteignasali    
Lista og innanhús Stílisti  

892 8778
anna@valholl.is

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali 

899 9083
sturla@valholl.is

Hrafnhildur B. Baldursdóttir
Löggiltur fasteignasali 
BA í stjórnmálafræði 

862 1110
hrafnhildur@valholl.is

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala 
sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Snorri Snorrason  
Löggiltur fasteignasali 
  

895 2115
snorri@valholl.is

Pétur Steinar Jóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi

893 4718
petur@valholl.is

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri, löggiltur  
fasteignasali B.Sc  

693 3356
heidar@valholl.is

Ingólfur Geir Gissurarson 
Framkvæmdastjóri, lögg. 
fasteignasali, leigumiðlari 

896 5222
ingolfur@valholl.is

Hildur Harðardóttir
Lögfræðingur, löggiltur 
fasteignasali, skjalagerð  

897 1339
hildur@valholl.is

Hólmfríður Björgvinsdóttir
Ritari  

588 4477
ritari@valholl.is

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali  

695 8905
elin@valholl.is
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Ákvörðun Dags B. Eggertsson
ar borgarstjóra að gefa kost 
á sér til áframhaldandi starfa 
og forystu í borgarstjórn 
Reykjavíkur kemur ekki á óvart. 
Með útgáfu bókar sinnar Hin 
nýja Reykjavík lagði hann fram 
verk sín og samstarfsfólks til 
málefna Reykjavíkurborgar. 
Útkoma bókarinnar er sterkt 
innlegg og þrauthugsuð þótt 
hann hafi haldið þeim möguleika 
opnum að draga sig í hlé fram 
undir síðasta dag.

Framboð Dags leggur ákveðna 
línu í borgarmálunum. Hann er 
nánast óumdeildur leiðtogi í eigin 
hópi og þeim meirihluta sem 
stýrt hefur borginni undanfarin 
átta ár og á sér rætur nær 12 ár 
aftur í tímann. Brotthvarf Dags 
hefði haft miklar breytingar í 
för með sér. Jafnvel kollsteypu. 
Samfylkingin hefði orðið að finna 
sér nýjan leiðtoga sem óvíst er 
að samstaða hefði orðið um. 
Flokkurinn hefur skilað meiru 
í borgarstjórnarkosningum 
en kosningum til Alþingis. 
Þótt prófkjör verði haldið 
verður að teljast ólíklegt að 
umtalsverðar breytingar verði 
á framboðslista flokksins 
þar sem kunnugleg andlit úr 
borgarmálunum, sem fylgt hafa 
Degi hyggja á áframhaldandi 
setu í borgarstjórn. Þar má nefna 
Heiðu Björg Hilmisdóttur, Skúla 
Helgason, Hjálmar Sveinsson 
og Sabinu Leskopf.

Hildur breytir ýmsu
Ákvörðun Hildar Björnsdóttur 

borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 
um að gefa kost á sér í 
oddvitasæti getur breytt ýmsu. 
Hún hefur gengið nokkuð 
aðra götu í borgarmálum en 
samstarfsfólk hennar. Götu 
hinnar nýju Reykjavíkur á meðan 
aðrir borgarfulltrúar hafa fremur 
horft um öxl. Má þar nefna mál 
á borð við þéttingu byggðar 
og breytta samgöngumáta. 
Mál sem aðrir borgarfulltrúar 
Sjálfstæðisflokksins hafa verið 
nokkuð andsnúnir. Fyrir síðustu 
borgarstjórnarkosningar var 
borgarfulltrúum flokksins steypt 
af stóli. Nýr borgarstjórnarflokkur 

var myndaður undir forystu 
Eyþórs Arnalds. Hildur var þar 
á meðal og fór fljótt að láta til 
sín taka. Eyþór hefur ákveðið að 
hverfa frá borgarmálum. Enn er 
óvíst hvort hún fái mótframboð 
í oddvitasæti flokksins. Þó svo 
að verði má telja líklegt að hún 
muni hljóta örugga kosningu 
í prófkjöri. Fari svo að Hildur 
leiði borgarstjórnarflokk 
Sjálfstæðisflokksins aukast 
líkur á að flokkurinn geti 
tekið þátt í meirihlutastarfi 
með öðrum flokkum. Nokkuð 
sem hann var útilokaður frá 
eftir síðustu kosningar.

Þórdís Lóa, Pavel 
og Dóra Björt

Allt útlit er fyrir að Viðreisn 
bjóði sömu andlit fram. Þau 
Þórdísi Lóu og Pavel Bartoszek. 
Verði prófkjör í Viðreisn mun 
það fremur snúast um sæti 
neðar á framboðslistanum þótt 
það gæti hugsanlega víxað 
þeim í efstu sætunum. Píratar 
eru í startholum en hafa ekki 
enn lagt fram hugmyndir um 
framboðslista. Líklegt má telja 
að Dóra Björt Guðjónsdóttir 
og Alexandra Briem verði þar í 
fyrirrúmi þótt fleiri geti komið 
til greina. Enn liggur ekki fyrir 
hvort breytinga er að vænta hjá 
Vinstri grænum. Líf Magneudóttir  
hyggist halda áfram og Elín Oddný 
Sigurðardóttir, varaborgarfulltrú 
hefur boðað að hún sækist einnig 
eftir fyrsta sætinu. 

Hvað gerir Gunnar Smári
Flokkur fólksins hefur 

verið nokkuð áberandi í 
borgarmálunum og hefur Kolbrún 
Baldursdóttir borgarfulltrúi 
verið iðin við að leggja til ýmis 
mál. Einkum er varðar börn 
og uppeldi. Flokkur fólksins 
fór í uppsveiflu í síðustu 
Alþingiskosningum og líklegt 
verður að telja að flokkurinn 
reyni að nýta sér hana í komandi 
borgarstjórnarkosningum. Erfitt 

er að sjá fyrir hvaða hvaða 
framtíð Sósíalistaflokkurinn á í 
borgarmálum. Borgarfulltrúi hans 
Magdalena Sanna Mörtudóttir 
hefur siglt fremur lygnan sjó á 
kjörtímabilinu og fylgi flokksins 
hrundi skyndilega í nýlega 
liðnum Alþingiskosningum. 
Spurning er um hvort Gunnar 
Smári Egilsson foringi Sósíalista 
hyggi á landvinninga í 
borgarstjórnarkosningunum og 
einnig hverjum kunni að verða 
beitt fyrir vagninn á þeim bæ.

Framsókn undir feldi
Miðflokkurinn galt afhroð 

í þingkosningunum í haust. 
Framtíð hans er óljós. Vigdís 
Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur 
talað mjög digurbarkalega á 
kjörtímabilinu. Spurning er um 
hvort það fleyti henni áfram gefi 
hún kost á sér eða hvort nýir 
frambjóðendur kunni líta dagsins 
ljós. Framsóknarflokkurinn 
hefur oft átt erfitt í borgarmálum 
og átti engan borgarfulltrúi á 
liðnu kjörtímabili eftir að konur 
sem studdu hann undir nafni 
Flugvallarvina yfirgáfu flokkinn. 
Lá við að Framsókn nennti varla 
að bjóða fram. Ekkert bar á 
flokknum eða frambjóðendum 
hans í aðdraganda kosninganna 
og fékk hann aðeins um 3,2 
pró sent atkvæða. Flokkurinn fór í 
uppsveiflu í Alþingiskosningunum 
í haust. Náði meðal annars til baka 
mestu af því fylgi sem hrotið hafði 
til Miðflokksins á sínum tíma. Fátt 
hefur enn heyrst af borgarmálun 
flokksins. Í ljósi góðs gengis í 
Alþingiskosningum má þó ætla 
að leit muni hefjast að öflugum 
og helst þekktum aðila til að leiða 
borgarstjórnarframboð. Hvað með 
Þorvald Daníelsson hjólakappa. 
Öflugan mann sem þekktur fyrir 
að stýra uppbyggingarstarfi. 
Hann ætti nokkuð öruggan 
sigur vísan gæfi hann kost á sér. 
Menn liggja eflaust undir feldi á 
Hverfisgötunni þessa dagana.

10 Breiðholtsblaðið JANÚAR 2022

Kosningaspjall 1

Dagur áfram – hvað gerir Hildur

Tekist verður á um völd og verkefni í þessu húsi á komandi vori.

Skemmuvegi 44m · Kópavogi · www.bilarogtjon.is

Þegar kemur að vandaðri vinnu 

Hjá okkur starfa starfsmenn með áralanga reynslu af bílasprautun og bílaréttingum.

Verkstæðið er vottað Cabas verkstæði.

Við notum hágæða Sikkens bílalökk sem eru umhverfisvæn
og standast hörðustu kröfur bílaframleiðanda.

Verkstæðið er búið fullkomnustu tækjum sem völ er á í faginu svo sem Autorobot
réttingabekk með öllum þeim mælitækjum sem til þarf til viðgerðar á bíl eftir tjón.

Herkules lyftur og Omia sprautuklefi sem er einn sá fullkomnasti á landinu.

Við sprautun á bílum er notast við hágæða Sikkens bílalökk sem eru umhvefisvæn
vatnslökk og standast hörðustu kröfur bílaframleiðanda.

Verkstæðið er vottað Cabas verkstæði. Verkstæðið þjónustar allar bíltegundir.

Afgreiðslutími:
Mán: 11-16
Þri-fös: 11-18
Lau: 11-16

ÓÐINSGÖTU 1, REYKJAVÍK 
systrasamlagid.is 
@systrasamlagid
Sími: 511 6367

VANDAÐU 
VALIÐ

Bresku vítamínin, bætiefnin, jurtirnar og olíurnar frá Viridian eru 
eins hrein, lífræn og náttúrleg og mögulegt er að framleiða.

TRYGGÐU GRUNNINN

Fjölvítamín, omega 3 og meltingargerlar

STYRKTU ÓNÆMISKERFIÐ

NÆRÐU TAUGAKERFIÐ

D vítamín, C vítamín, sink og D & K og C & sink

B-vítamín, saffran, L-theanine og lemon balm.

Án fylliefna, aukaefna, “nastís” og pálmaolíu.

20 %  AFSLÁTTUR TIL 10. FEBRÚAR

Auðbrekku 1, Kópavogi 

Sverrir Einarsson

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242

 www.utforin.is

Komum heim til aðstandenda og 
ræðum skipulag útfarar ef óskað er

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
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Námskeiðin miðast við fulla 

hverjum hætti fengið kennslu frá
nágrannalöndum, einkum Dan-
mörku. 

Þess má geta að ég á orðið stóran
hóp af föstum viðskiptavinum sem
koma jafnvel tvisvar til þrisvar og
oftar á ári á námskeið. Ég er opin
fyrir uppástungum um ný og
skemmtileg námskeið og mörg slík
hafa einmitt orðið til á þennan hátt.“
gudrunsg@gmail.com

Eldamennska „Eini munurinn á að koma til okkar og því að fara út að borða er að í staðinn fyrir að kokkurinn sé inni í eldhúsi
að elda fyrir þig, þá er hann frammi að elda með þér,“ segir Auður Ögn um námskeiðin hjá Salt eldhúsi.

Ég var alltaf að bíða eftir
að einhver setti svona fyr-
irtæki á fót hérlendis en
það lét á sér standa, þann-
ig að ég ákvað að gera
þetta bara sjálf.“

MORGUNBLAÐIÐ | 17

Er kominn tími til
að gera eitthvað?

Styrkleikar
Þátttakendur fá tækifæri til að greina helstu styrkleika sína  
og skoða leiðir til að nýta þá betur í daglegu lífi. 
Rannsóknir benda til þess að aukin meðvitund um helstu 
styrkleika okkar auki vellíðan okkar. 

Bókhald, Excel og tölvubókhald 
Farið er yfir grundvallaratriði og hugtök í bókfærslu og bókhaldi 
fyrirtækja og einstaklinga. Þátttakendur læra færslu bókhalds 
frá grunni og því ekki gert ráð fyrir forþekkingu og námskeiðið 
nýtist einnig þeim sem hafa ákveðinn grunn fyrir.

ÚFF - Úr frestun í framkvæmd
Farið yfir ástæður frestunar, einkenni og afleiðingar. Fyrir  
þá sem vilja hætta að fresta og fara að ná árangri í lífinu.

Jákvæð sálfræði
Almenn umfjöllun um jákvæða sálfræði og hvernig hún tengist 
andlegri heilsu og vellíðan.

Í fókus - að ná fram því besta með 
ADHD
Eykur skilning á ADHD (athyglisbresti/ofvirkni) og hvernig er 
hægt að ná betri tökum á einkennum ADHD í daglegu lífi. 

Næstu námskeið í boði hjá Hringsjá

Ég heiti 
Svala Breiðfjörð 
Arnardóttir

Ég er löggiltur bókari 
hjá Hringsjá náms-  
og starfsendur- 
hæfingu.  
Ég var nemandi í 
Hringsjá náms- og 
starfsendurhæfingu.

„Hringsjá breytti lífinu til hins betra.  
Í dag er ég í draumastarfi og elska  
að vakna á morgnana.“

Hringsjá býður úrval af öðru- 
vísi og spennandi námskeiðum 
sem hafa hjálpað mörgum að 
komast aftur eða í fyrsta sinn 
af stað til meiri virkni, meiri  
lífsgæða og fleiri valkosta í 
námi eða starfi.

Stöðugt fleiri íbúar Reykvíkur 
velja aðra ferðamáta en einka
bílinn til að komast í og úr 
vinnu og skóla. Þetta kemur 
fram í árlegri könnun um hverfis 
og skipulagssviðs borgarin
nar á  ferðavenjum íbúa. 
Árlega könnun á ferðavenjum 
íbúa Reykjavíkurborgar til og 
frá vinnu eða skóla var gerð í 
nóvember 2021. Um netkönnun 
var að ræða sem náði til 1726 
íbúa Reykjavíkur 18 ára og eldri 
sem eru í viðhorfahópi Gallup. 
Þátttökuhlutfall var tæp 52%.

Árið 2008 óku 75% aðspurðra 
sjálfir til og frá vinnu eða skóla 
á morgnanna en núna voru það 
66%. Aldur skiptir máli í þessum 
efnum. Um 55% aðspurðra á aldri
num 18 til 34 ára keyra sjálfir til 
vinnu eða skóla en 75% þeirra 
sem eru 55 ára og eldri. Búseta 
er önnur breyta sem vegur þungt. 
Fæstir keyra á morgnanna úr 
Vesturbæ og Miðborg eða 51% 
á meðan um 77% Grafarvogs
búar og Kjalnesinga aka í vinnu. 
Í könnun sem Maskína gerði fyrir 
Reykjavíkurborg sl. sumar kom 
fram að 43% aðspurðra vilja í 

raun fara sjálfir á einkabílnum til 
og frá vinnu. Um 18% vilja hjóla 
og önnur 18% ganga til og frá 
vinnu. Þar kom fram að ef mark
miðið er að fækka bílferðum til 

og frá vinnu, þá virðast liggja 
tækifæri til þess í hverju hverfi í 
Reykjavík. Yngri bílstjórar hafa 
greinilega meiri áhuga til þess en 
eldri bílstjórar.  

Fleiri velja aðra ferðamáta 
en einkabílinn

Einkabíll. Segja má að minnihluti 50 ára og yngri vilji fara á bílnum 
en um 72% sjötíu ára og eldri vill fara akandi á einkabíl.

Átak til að fjölga 
starfsfólki í leikskólum

Ráðast á í fjölþætt 
átak til að fjölga starfs
fólki í leikskólum. 
Reykjavíkur borg fylgir 
eftir átaki um fjölgun 
leik skólaplássa með 
fjölþættum stuðningi 
við leikskólastjórendur 
varðandi ráðningar og 
mannauðsmál. Gert er 
ráð fyrir að starfsfólki 
á leikskólum fjölgi um 
70 til 90 starfsmenn á ári 
að meðaltali.

Framkvæmdir við 
stækka nir og nýbyggingar 
á leikskólastigi ganga vel 
en staða ráðninga hefur áhrif á tímasetningar varðandi inntöku 
barna. Borgarráð samþykkti á dögunum að leggja um 20 mill
jónir króna til að styðja við ráðningar og mannauðsmál. Þar 
munar mestu um aukinn stuðning  mannauðsráðgjafa sem munu 
ein beita sér að stuðningi við stjórnendur leikskóla í ráðningar
málum. Annars vegar á að vekja athygli á störfunum og laða að 
fleiri umsækjendur. Hins vegar að hlúa að starfsumhverfinu og 
draga þannig úr starfsmannaveltu.

Leikið á Grænuborg einum af leik-
skólum Reykjavíkurborgar.
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www.breidholt.is

Í frístundaheimilinu Hraunheimum var snjórinn 
nýttur til hins ýtrasta í desember. Krakkarnir 
nýttu flest alla dagana þegar snjórinn lét sjá sig að 
gera snjóhús við enda hússins. 

Mikill áhugi var fyrir því að gera snjóhúsið eins 
flott og hægt var og fór mikill tími og vinna í að 
gera það stórt og flott eins og það var. Fella- og 

Hólakirkja er í nágrenni við Hraunheima og gátum 
við nýtt brekkuna þar til að renna okkur á þotum. 
Á útisvæðinu í Hraunheimum er útieldunaraðstaða 
þar sem við höfum verið að baka kökur og gera 
heitt kakó í hlóðapottum og er það mjög vinsælt 
á meðal krakkana.

Börnin í Hraunheimum skemmtu sér í snjónum þegar hann lét aðeins sjá sig í desember.

Útivera í Hraunheimum

Lovísa Guðrún Ólafsdóttir 
hefur verið ráðin skólastjóri 
Hólabrekku skóla í Efra Breið
holti. Lovísa Guðrún er með 
B.A. gráðu í félagsfræði frá 
Háskóla Íslands, Dipl.Ed. 
í menntunar fræðum með 
áherslu á sérkennslu og M.Ed. 
gráðu í menntunar fræðum 
frá Háskólanum á Akureyri. 
Þá hefur hún diplóma í 
mannauðsstjórnun frá 
Háskólanum í Reykjavík.

Lovísa hefur langa og far sæla 
starfsreynslu sem kennari, 
deildar stjóri og aðstoðarskóla-
stjóri í grunnskóla auk þess að 
hafa starfað sem kennsluráðgjafi um nokkurra ára skeið. Hún tekur við 
stjórnartaumum í Hóla brekkuskóla um áramótin og er henni óskað 
velfarnaðar í nýju starfi. 

Lovísa Guðrún 
er nýr skólastjóri 
í Hólabrekkuskóla

FLOORING SYSTEMS SÍÐUMÚLA 14 • 108 REYKJAVÍK • SÍMI 510 5510

Stoppar 90% óhreininda
Dyra og hreinsimottur
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Sýnum hvert öðru tillitssemi 

STUÐ
STUÐ 

0

STUÐ 
1

» Þarf stærri heimtaug?

» Hvaða lausn hentar best?

» Er kerfið búið álagasstýringu?

» Sjálfvirkt greiðslu- og innheimtukerfi?

Er hleðsla rafbíla 
hausverkur
í húsfélaginu?
Við aðstoðum við að leysa málið með 
hagsmuni húsfélagsins að leiðarljósi

Hlutlaus úttekt og ráðgjöf fyrir húsfélög um fyrirkomulag
rafbílahleðslu og framkvæmdaáætlun. 

Útvegum og berum saman tilboð og aðstoðum við styrkjaumsóknir.

thjonusta@eignaumsjon.is  |  eignaumsjon.is

Starfið í félagsmiðstöðvum í 
Breiðholti gekk vonum framar 
í desember. Mætingin var góð 
og dagskráin einkenndist af 
jólaviðburðum. Má þar nefna 
piparkökuhúsagerð, pipar
kökumálning, gjafainnpökkun, 
jólaföndur, horft á jólamyndir 
og jólabingó. Það tókst að halda 
starfinu gangandi án nokkurra 
hnökra fram að jólum en á milli 
jóla og nýárs var gripið til þess 
ráðs að vera með rafrænt starf 
fyrir unglingana í ljósi mikilla 
fjölgunar smita í samfélaginu. 

Nú í upphafi ársins 2022 
þurfum við að hefja starfið 
með nokkrum takmörkunum. 
Einungis verður opið á kvöldin 
fyrstu vikur ársins og hólfaskipt 
eins og skólarnir í hverfinu gera. 
Það er við í félagsmiðstöðvun-
um pössum upp á það að ekki 
verði meiri blöndun á milli hópa 
hjá okkur en gengur og gerist í 
skólanum. Eins er farið eftir 
öllum reglum er varða sóttvarn-
ir og gætt að því að allir fylgi 
reglunum í hvívetna. Við viljum 
hvetja foreldra og forráðamenn 

til þess að hvetja unglingana til 
að mæta í félagsmiðstöðina 
þegar að þess gefst kostur, þar er 
unnið mikið og gott fagstarf. Það 
er ljóst að félagsleg einangrun 
hefur aukist í faraldrinum og 
því mikilvægt að hvetja börnin 

til þátttöku í því félagsstarfi sem 
þeim býðst. Við hlökkum til að 
taka móti unglingunum á næstu 
vikum. Frekari upplýsingar um 
starfið og opnunartíma má finna á 
heimasíðunni midberg.is

Miðberg í Efra Breiðholti.

Góð mæting í desember 
en takmarkanir í janúar

Miðberg
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Leiknir er í óða önn að styrkja 
sig fyrir næsta sumar í efstu 
deild og hafa þeir fengið tvo 
danska leikmenn sem spiluðu í 
færeysku deildinni í fyrra.

Þá hefur einn af dáðustu 
sonum Leiknis, varnarmaðurinn 
öflugi Brynjar Hlöðversson, 
skrifað undir nýjan samning.

Sóknarmaðurinn Mikkel 
Dahl kemur frá HB í Þórshöfn 
en hann setti markamet í 
færeysku deildinni. Þessi 28 ára 
leikmaður spilaði í eitt og hálft 
ár í Færeyjum og skoraði alls 41 
mark í 38 leikjum.

Þá kemur Mikkel Jakobsen 
frá NSÍ Runavík. Jakobsen er 
22 ára og var í margrómuðu 
unglingastarfi Midtjylland. 
Hann er vinstri kantmaður og 
miðjumaður sem lék á sínum 
tíma fyrir U16 landslið.

Samningar dönsku 
leikmannana eru til tveggja ára.

Tveir Danir skrifa undir 
og Binni framlengir

Frístundakortið er fram
lag og hvatning Reykja
víkurborgar til allra barna 
með lögheimili í borginni 
til að taka þátt í uppbyggi
legu frístundastarfi óháð 
efnahag eða félagslegum 
aðstæðum. Frístundakortinu 
er ætlað að auka jöfnuð í 
samfélaginu og fjölbreyti
leika í iðkun íþrótta, lista 
og tómstundastarfsemi.

Framlagið á frístundakor-
tinu er kr. 50.000 fyrir árið 2022 fyrir öll 
börn 6-18 ára með lögheimili í Reykja-
vík. Foreldrar ráðstafa upphæðinni af 
frístundakortinu um leið og þeir skrá 
og greiða fyrir börn sín til þátttöku í frí-
stundastarfinu. Börn sem verða sex ára á 
árinu eiga rétt á styrk frá 1. janúar það ár 
og út árið sem þau eru 18. Einstaklingar 
sem orðnir eru 18 ára þurfa að skrá sig 
sjálfir til þess að ráðstafa styrk.

Frístundakortið hefur frá upphafi verið 
gríðarlega mikilvægt framlag og hvatning 
til þátttöku í uppbyggilegu frístundastarfi 
barna í Reykjavík. Fjöldi sendinefnda frá 
nágrannalöndunum hefur komið á undan-
förnum árum til borgarinnar til að kynna 
sér frístundakortsfyrirkomulagið.

Nýting frístundkortsins í Breiðholti hefur í mörg ár verið hlut-
fallslega lægri í en í öðrum hverfum borgarinnar. Tilraunaverkefnið 
,,Frístundir í Breiðholti“ sem nú er í gangi hefur sem eitt af þremur 
megin markmiðum að bæta nýtingu frístundakortsins í Breiðholti.  
Liður í því verkefni er stóraukin kynning á frístundakortinu. Með 
aukinni fræðslu og kynningu til foreldra og iðkenda um frístunda-
kortið getum við náð hærri nýtingu kortsins í hverfinu  og að 
fleiri börn geti notið þess að taka þátt í frístundastarfi. Hér með er 
skorað á alla foreldra barna sem þekkja notkun frístundakortsins 
að kynna það fyrir öðrum foreldrum sem ekki þekkja eins vel til. 
Nýtum þetta mikilvæga framlag borgarinnar fyrir börnin í hverfinu.

Þráinn Hafsteinsson.
Verkefnastjóri frístund og félagsauðs.
Þjónustumiðstöð Breiðholts.

Hjálpumst að 
við nýtingu 
frístundakortsins

Heilsueflandi BreiðHolt

Ef þarf að skipta út gleri, 
bæta þéttingu glugga og hurða,

lagfæra glugga og hurðir 
eða skipta því út fyrir nýju
erum við réttu mennirnir.

Við höfum góða reynslu í þessum efnum.

smidavik@smidavik.is  
sími 898-0503 

Guðlaugur

Brynjar Hlöðversson fyrir miðju ásamt Dönunum Mikkel Dahl og 
Mikkel Jakobsen.

Þráinn Hafsteinsson.

Heilsugæslan í Efra-Breiðholti 
Hraunbergi 6 
s 513 5300

• 8-16
• Viðtalstímar heilbrigðisstarfsmanna 
• Símatímar lækna 
• Símaráðgjöf hjúkrunarfræðinga 
• Móttaka vegna smáslysa og bráðra veikinda 

• 16-17 
• Móttaka lækna vegna smáslysa og bráðra veikinda 

Við minnum á að ráðlegt er að koma árlega í eftirlit með 
langvinnum sjúkdómum svo sem sykursýki og háþrýstingi  

Hraunberg Primary Health Care
Hraunberg 6 
tel 513 5300 

• 8-16 
• Appointments with health care staff
• Telephone consultations with doctors and nurses
• Walk-in service for minor injuries and sudden illnesses 

• 16-17 
• Walk-in service minor injuries and sudden illnesses 

We kindly remind those with chronic illnessess such as diabetes or
high blood pressure to have yearly check ups
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Íþróttafólki deilda ÍR var 
þann 20. desember 2021, afhent 
viðurkenningar fyrir afrek sín 
árið 2021. Í lok hvers árs til nefnir 
hver deild fyrir sig karlmann 
og kvenmann sem valin eru 
íþróttafólk sinnar deildar.

Aðalstjórn velur svo úr þeim 
hópi einn karl og eina konu sem 
hljóta nafnbótina Íþróttafólk ÍR.

Í ár kom það í hlut skíða konunn-
ar Sigríðar Drafn ar Auðundsdóttur 
og frjáls íþrótta mannsins Guðna 
Vals Guðnasonar.

Guðni Valur Guðnason keppti 
á Ólympíuleikunum í Tókyó í 
ár. Guðni kastaði  kringlunni 
65,39m í ár og er það stigahæsta 
frjáls íþróttaafrek Íslendings 
2021. Guðni náði í öðru sæti 
á vetrarkastmót Evrópu í 
Split, Króatíu. Guðni Valur er 
Íslandsmeistari í kringlukasti og 
kúluvarpi innanhúss 2021. Guðni 
Valur er í 33 sæti á heimslista 
Alþjóða frjáls íþróttasambandsins 
í kringlu kasti og 20 sæti á Evrópu 
listanum. Hann bætti einnig 
árangur sinn í kúluvarpi á árinu 
2021 og var með lengsta kast 

ársins á Íslandi í kúluvarpi 18,81m.
Guðni Valur er efstur íslenskra 

karla á heimsstigalista alþjóða 
frjálsíþróttasambandsins 
yfir árangur á mótum 2021 
og var fyrirliði landsliðsins í 
Evrópubikarnum í Búlgaríu

Sigríður Dröfn keppti í svigi 
og stórsvigi á HM í Cortina 
á Ítalíu í febrúar. Hún varð 
Reykjavíkurmeistari í svigi, 
stórsvigi og alpa tvíkeppni en 
Sigríður varð einnig bikarmeistari 
SKÍ og Íslandsmeist ari í svigi og 
önnur í stórsvigi.
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Þann 20. desember sl. 
voru veittar viðurkenningar 
fyrir sjálfboðastarf í þágu 
félagsins en hefð er fyrir því 
að veita verðlaunin einu sinni 
á ári. Að þessu sinni voru 
veitt tólf silfurmerki ÍR, tvö 
gullmerki ÍR og einn stórkross 
heiðursfélaga ÍR.

Félagið er afar þakklátt 
þessum stórkostlegu ÍR-ingum 
sem hafa af óeigingirni og 
alúð lagt rækt við starfið á 
margvíslegan hátt í gegnum 
árin og áratugina.

Það er sannarlega ómetanlegt 
að eiga svo gott fólk í félaginu – 
Áfram ÍR!

Silfurmerki ÍR 2021
Inga Dís Karlsdóttir 

– Frjálsíþróttadeild
Magnús Sigurjónsson – Judodeild
Felix Woelflin – Judodeild
Matthías Pétur Einarsson – Knattspyrnudeild
Addý Ólafsdóttir – Knattspyrnudeild
Kristín Steinunn Birgisdóttir – Knattspyrnudeild
Atli Guðjónsson – Knattspyrnudeild
Matthías Imsland – Handknattleiksdeild
Guðný Inga Ófeigsdóttir – Handknattleiksdeild
Ólafur Haukur Hansen – Handknattleiksdeild
Ásdís Ásgeirsdóttir – Handknattleiksdeild
Kristín Ingimundardóttir – Handknattleiksdeild

Gullmerki ÍR 2021
Elín Freyja Eggertsdóttir  – Handknattleiksdeild
Jóhann Ásgrímsson – Aðalstjórn

Heiðursfélagi ÍR 2021
Haukur Loftsson – Handknattleiksdeild

Heiðursviðurkenningar 
ÍR-inga veittar

Haukur Loftsson er orðinn 
Heiðursfélagi ÍR.

Áfram Ír

ALLTAF FULLT BORÐ 
AF FERSKUM FISKI
OG FISKRÉTTUM

Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.

Sigríður Dröfn og 
Guðni Valur íþróttafólk ÍR 2021

Guðni Valur Guðnason.
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Arnar Steinn Einarsson hefur 
skrifað undir þriggja ára sam
ning sem yfirþjálfari ÍR í knatt
spyrnu.  Arnar Steinn er einnig  
starfandi sem aðstoðarþjálfari í 
meistaraflokki karla.

Mikil ánægja hefur verið með 
störf Arnars síðan að hann gekk 
í raðir okkar frá Val  og óhætt að 
segja að #hvítbláahjartað hafi 
dafnað vel hjá okkar manni.

Arnar Steinn er 38 ára gamall 
og er að leggja lokahönd sína á 
UEFA A gráðu.

Við bjóðum hann velkominn í 
nýtt starf innan félagsins og væn-
tum við mikils af honum á kom-
andi árum í þeirri uppbyggingu 
sem er framundan hjá félaginu 
segir á heimasíðu ÍR.

Arnar Steinn ráðinn yfirþjálfari
ÍR í knattspyrnu

Stefán hefur undanfarin ár 
starfað sem íþróttastjóri KR 
samhliða þjálfun kvennaliðs 
Fram í handknattleik.

Hann mun halda áfram þjálfun 
Fram, sem er á toppi úrvals-
deildar kvenna, samhliða starfi 
sínu sem íþróttastjóri ÍR en lætur 
af störfum sem íþróttastjóri KR.

„Stefán mun hefja störf 6. 
janúar næstkomandi og bjóðum 
við nýjan íþróttastjóra hjartan-
lega velkominn til starfa í 
þetta spennandi, fjölbreytta 
og skemmtilega starf fyrir 
okkur ÍR-inga. Stefán er með 
BA-próf í tómstunda- og 
félagsmálafræði frá Háskóla 
Íslands og hefur starfað innan 
íþróttahreyfingarinnar í yfir tvo 
áratugi,“ segir í tilkynningu frá ÍR. 

Stefán Arnarson hefur verið 
ráðinn íþróttastjóri ÍR

Stefán Arnarson íþróttastjóri ÍR.

Sigríður Dröfn Auðundsdóttir.



Við leitum að kraftmiklu, skapandi og 
metnaðarfullu fólki til að slást í för með 
okkur og móta starfið í skólunum tveimur, 
við Eggertsgötu og Nauthólsveg.

Fríðindi:
• Sundkort •    Menningarkort
• Afsláttur á dvalargjaldi  •    Heilsustyrkur   
• Samgöngustyrkur •    Frír hádegismatur
• Forgangur í leikskóla 

Nánari upplýsingar um störfin og 
ævintýraborgirnar á reykjavik.is/storf

Ævintýraborgirnar eru leikskólar miðsvæðis 
í borginni. Í þeim verður góður aðbúnaður fyrir 
börn og starfsfólk. Frábær starfsmannaaðstaða, 
nægt rými og 36 stunda vinnuvika. 

Tveir nýir leikskólar
- Viltu taka þátt í að móta skólann frá upphafi? 

Ævintýrab
orgir

Ævintýraborg Eggertsgötu
Opnun í febrúar 2022 

Ævintýraborg Nauthólsvegi
Opnun í apríl 2022 
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