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Alvarlegur skortur á leikskólakennurum í Kópavogi:

Stefnir í ófremdarástand
Skortur á leikskólakennurum í Kópavogi veldur leik-

skólanefndar bæjarins miklum áhyggjum. Þesssi mál 
voru rædd á síðasta fundi nefndarinnar upp úr miðjum 

mánuðinum, en í fundargerð segir meðal annars að Kópavogur 
hafi lengi verið í fararbroddi um launakjör leikskólakennara, en 
nú sé samanburðurinn við önnur sveitarfélög óhagstæður. Fram 
kemur í skýrslu sem unnin var fyrir leikskólanefnd um stöðu mála 
að ófremdarástand blasi við í leikskólamálum, verði ekki bætt úr. 

Leikskólanefnd bæjarins lagði til við bæjarráðið að starfsmönnum 
leikskóla yrði greitt sérstaklega fyrir að matast með börnum, eða 
starfsfólk fengi matarpásu, til að jafna kjörin. Aðrar leiðir yrðu 
skoðaðar síðar. 

Leikskólaráðið ákvað enn fremur að fela leikskólafulltrúa bæj-
arins, að taka saman upplýsingar um niðurskurð hjá leikskólum 
bæjarins frá 2008. Hver staðan hafi verið þá og hver hún sé nú.  
 Frh. bls.2. 
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Prjóna- og handavinnuklúbbur Bókasafns Kópavogs er alla miðvikudaga kl 17-19. Komdu í 
Listvang á 3. hæð og vertu með í skemmtilegum félagsskap. Heitt á könnunni! Prjóna- og  
handavinnuklúbbur

Bókasafns Kópavogs er alla miðvikudaga 
kl 17-19. Komdu í Listvang á 3. hæð  

og vertu með í skemmtilegum 
félagsskap. Heitt á könnunni! 

Leggur  
verkin í dóm
„Í þessu prófkjöri legg ég í fyrsta 

sinn verk mín sem bæjarstjóra 
í dóm kjósenda. Ef kjósendur 

hafna því að ég leiði listann áfram 
mun ég auðvitað fara yfir það og 
meta stöðuna að nýju,“ segir Ár-
mann Kr. Ólafsson, oddiviti sjálf-
stæðismanna í bæjarstjórn. Hann 
keppir um oddvitasætið á lista 
flokksins fyrir bæjarstjórnarkosn-
ingarnar í vor við Margréti Friðriks-
dóttur, í prófkjöri sem haldið verður 
8. febrúar. Rætt er við Ármann á 
bls.8. 

Hótanir Kauphallar  
eiga ekki að hafa áhrif 
„Hótanir Kauphallarinnar um 

sektir geta ekki orðið grund-
völlur þess að bæjarstjórn eða 

bæjarfulltrúar hætti þátttöku í opin-
berri umræðu né til þess að bæjar-
fulltrúar hætti að fylgja sannfæringu 
sinni,“ segir Ólafur Þór Gunnarsson, 
bæjarfulltrúi VG. 

Kauphöllinn hefur krafið Kópa-
vogsbæ skýringa á því hvers vegna 
ákvörðun bæjarstjórnar Kópavogs um 
kaup á félagslegum íbúðum hefði ekki 
strax verið tilkynnt til Kauphallar-
innar. Kauphöllin íhugar að sekta 

bæinn, telji hún að reglur sínar hafi 
verið brotnar. Kauphöllin vildi ekki 
veita neinar upplýsingar um málið 
þegar eftir því var leitað. 

„Bæjarfulltrúar munu eftir sem 
áður áskilja sér allan rétt til að flytja 
tillögur og taka þátt í umræðum um 
þær og afgreiðslu þeirra,“ segir Ólafur 
Þór. 

Bent hefur verið á að fundir bæjar-
stjórnar eru sendir út beint á netinu 
og í útvarpi. Því megi telja víst að allar 
ákvarðanir séu opinberar um leið og 
þær eru teknar.  Sjá bls. 4. 

Safnanóttin framundan
Safnanóttin verður haldinn föstu-

dagskvöldið 7. febrúar, en þá 
verður fjölbreytt dagskrá í safna- 

og menningarhúsum bæjarins. Öll hús 
verða opin til miðnættis. 

Í Gerðarsafni verða meðal annars 

listasmiðja og leiðsögn um sýn-
inguna á Íslensku teiknibókinni. 
Erindi um næturdýr verður flutt í 
Náttúrufræðistofu Kópavogs. Gamlar 
kvikmyndir úr Kópavogi verða sýndar 
í skjalasafninu og margt annað verður 

á dagskrá víðar um bæinn. Frítt er inn 
á alla viðburði

Safnanóttin er haldin um allt höfuð-
borgarsvæðið og segir á vef bæjarins 
að þetta sé í fimmta sinn sem Kópa-
vogur tekur þátt í henni. 

Það vantar yfir 140 leikskólakennara í bænum
Til þess að uppfylla kröfur um 

fjölda menntaðs starfsfólks 
þyrfti að bæta við 142 leik-

skólakennurum hjá Kópavogsbæ. 
Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin 
var fyrir leikskólanefnd bæjarins um 
hvernig fjölga megi leikskólakennurum 
í bænum og halda þeim sem þegar eru 
í starfi. Lögum samkvæmt eiga 2/ 3 
starfsmanna sem sinna uppeldi og 
menntun á leikskólunum að vera með 
leikskólakennaramenntun. 

Nú eru 183 leikskólakennarar við 
störf í bænum, í 163 stöðugildum. Í 
heildina starfa 544 hjá leikskólunum, 
í tæplega fimm hundruð stöðu-
gildum.  

Bæti kjörin
Fram kemur í skýrslunni að skortur á 
leikskólanum sé víðar en í Kópavogi. 

Þannig vanti um 1500 leikskólakennara 
á landinu öllu til að uppfylla mark-
miðin. 

Leikskólanefnd Kópavogs lagði til á 
fundi sínum upp úr miðjum mánuði 

að til að jafna kjör leikskólastarfsfólks 
myndi það ýmist fá greitt fyrir að 
matast með börnum eða fá sérstakt 
neysluhlé. Tillagan bíður samþykktar 
bæjarráðs. Ráðið frestaði afgreiðslu 

málsins á síðasta fundi sínum, meðan 
beðið er samantektar um niðurskurð í 
leikskólunum. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
Kennarasambandi Íslands eru meðal-
laun leikskólakennara um 360 þúsund 
krónur á mánuði, fyrir skatt. Laun leik-
skólastjóra og annarra stjórnenda eru 
ekki reiknuð inn í meðaltalið. 

Ófremdarástand
Í skýrslunni sem áður var nefnd kemur 
fram að leikskólasvið og leikskóla-
stjórar hafi rætt um þennan „mikla 
vanda og eru uggandi yfir fyrirsjáan-
legri fækkun á leikskólakennurum, 
sem leikskólar Kópavogs koma til 
með að standa frammi fyrir á kom-
andi árum.“

Einnig kemur fram í skýrslunni að 
fækkun leikskólakennara stafi að miklu 

leyti af of lágum launum. Þá séu einnig 
gerðar síauknar kröfur um faglegt starf 
og þjónustuhlutverk leikskólanna um 
öryggi og aðbúnað barna. 

„Það er því ljóst að skjótt þarf að 
bregðast við eigi ekki að skapast 
ófremdarástand í leikskólunum,“ segir 
í skýrslunni. 

Angist vegna nýs leikskóla
Nýr leikskóli verður opnaður í bænum, 
við Austurkór á morgun. Leikskóla-
stjórnendur sem blaðið hefur rætt 
við, víða á höfuðborgarsvæðinu, segir 
að það fyllist angist þegar það fréttist 
af nýjum leikskóla, vegna ótta um að 
missa frá sér fagfólk og reynda starfs-
menn. Fram kom á síðasta fundi leik-
skólanefndar að hún hefur verulegar 
áhyggjur af skorti á leikskólakennurum 
í Kópavogi. 

Safnanótt hefur verið mjög vel sótt undanfarin ár eins og þessar myndir 
bera með sér.

Ellefu gull til Blika
Keppnisfólk Breiðabliks á Stór-

móti ÍR í frjálsum íþróttum 
hlaut 11 gullverðlaun, en 

keppnin fór fram um síðustu helgi. 
Einnig komu Blikarnir með 19 
önnur verðlaun í hús. Keppt var í 

öllum aldursflokkum, en Stórmót ÍR 
er stærsta frjálsíþróttamót keppn-
istímabilsins. Keppendur komu víða 
að, því 700 manns tóku þátt í mótinu, 
frá 32 félögum. Þar af voru yfir 50 er-
lendir keppendur. 
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Gæði, reynsla og gott verð!

Reykjavík, Bíldshöfða 9, kópavoGuR, Smiðjuvegi 4a, græn gata, HafnaRfjöRðuR, Dalshrauni 17
ReykjanesbæR, Krossmóa 4, selfoss, Hrísmýri 7, akuReyRi, Furuvöllum 15, eGilsstaðiR, Lyngás 13

mikið úRval 
vaRaHluta

sími: 535 9000www.bilanaust.is

3 ára 
ábyrgð

Skoda Octavia 1,9 dísil. Árgerð 2004-2010
Heildarverð, varahlutir og vinna: 77.348 kr.
Tilboðsverð: 69.614 kr.

Hyundai Santa Fe 2,2l dísil.  Árgerð 2006-2010
Heildarverð, varahlutir og vinna: 86.843 kr.
Tilboðsverð: 78.159 kr.

Subaro Legacy 2,0 4 ásar. Árgerð 2006-
Heildarverð, varahlutir og vinna: 98.020 kr.
Tilboðsverð: 88.218 kr.

Volkswagen Golf 1,6l. Árgerð 2004-
Heildarverð, varahlutir og vinna: 77.715 kr.
Tilboðsverð: 69.944 kr.

Chevrolett Lacetti 1,8l.  Árgerð 2006-
Heildarverð, varahlutir og vinna: 63.620 kr.
Tilboðsverð: 57.258 kr.

Tímareimatilboð í nóvember og desember

Er tímareimin komin á tíma?

Verðdæmi um tímareimaskipti

       Vélaland: Bíldshöfða 8, Dalshrauni 5 og Jafnaseli 6          I          sími 515 7170          I         velaland@velaland.is

Vélaland sérhæfir sig í tímareimum. Komdu í Vélaland og fáðu 
ráðgjöf um tímareimaskipti. Vélaland skiptir fljótt og vel um 
tímareimina fyrir þig, á föstu verði.

Gerðu verðsamanburð - Pantaðu tíma

Vara þessa tilboðs er eftirmarkaðsvara (non-OEM/ekki original)

Jafnaseli 6, 
við hliðina á 

Krónunni og Sorpu.

Við erum í

Við erum á
 

3 stöðum!

Dalshrauni 5, 
við hliðina á 

Actavis.

Við erum í
Bíldshöfða 8, 

rétt hjá 
Mazda og Citroën.

Við erum á

Vélaland_tímareimarsk_20.11.2013_1.indd   1 22.11.2013   10:23:01

í janúar og febrúar
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Á Kauphöllin að stýra lýðræðislegri umræðu?
Á bæjarstjórnarfundi þann 14. janúar 

s. l. var samþykkt að Kópavogsbær 
keypti 30-40 félagslegar íbúðir til að 
mæta brýnum vanda og einnig að bær-
inn skildi hefja undirbúning að byggingu 
fjölbýlishúsa fyrir leiguíbúðir á almennum 
leigumarkaði. Það hefur orðið all-nokkurt 
fjölmiðlafár í kringum þessa ákvörðun, 
ekki hvað sýst vegna þess að sá meirihluti 
sem situr í bæjarstjórn klofnaði í afstöðu 
til tillögunnar. Engu að síður er ágætur 
meirihluti fyrir þessari leið. Raunar hef 
ég sagt að ekki sé nauðsynlegt að einhver 
formlegur meirihluti sé starfandi, aðeins 
að ákvarðanir um málefni séu teknar af 
meirihluta. 

Eftir að mesta moldviðrið hafði sest 
vegna ákvörðunarinnar barst bæjaryfir-
völdum bréf. Ekki frá áhugasömum að-
ilum um húsbyggingar eða húsnæðismál, 
nei bréf barst frá Kauphöllinni. Í bréfinu 
er kvartað yfir því að bærinn hafi ekki 
látið Kauphöllina vita nægilega snemma 
um ákvörðunina og einnig yfir því að fjöl-
miðlar hafi vitað af málinu áður en Kaup-
höllin vissi formlega af málinu. Ekki nóg 

með það, Kauphöllin hótar viðurlögum ef 
skýringar bæjarins á „brotinu“ reynist ekki 
viðunandi (líklega er þarna átt við sektir). 
Það er rétt að geta þess að ákvörðunin var 
tekin um kvöld, eftir lokun Kauphallar-
innar og formleg tilkynning þar um barst 
frá starfsmönnum bæjarins til Kauphallar-
innar kl 13.39, daginn eftir. 

Um þetta hafa svo aftur spunnist 
nokkrar umræður í fjölmiðlum. Ég bók-
aði sérstaklega afstöðu mína til bréfsins 
og viðhorfa Kauphallarinnar sem birtast 
í því á eftirfarandi hátt, 

„Í bréfi Kauphallarinnar sem liggur fyrir 
fundinum er velt upp þeim möguleika að 
Kópavogsbær hafi brotið reglur með því 
að flagga ekki strax ákvörðun um að kaupa 
félagslegar íbúðir og stuðla að byggingu 
leiguíbúða. Bæjarstjórn Kópavogs er lýð-
ræðislegur vettvangur opinna funda þ. 
s. almenningur á fullan rétt á að vita um 
hvað er rætt og hvernig ákvarðanir eru 
teknar. Sá réttur almennings er alveg jafn 
merkilegur og réttur Kauphallarinnar til 
að vita um ákvarðanir. Bæjarfulltrúar og 
bæjarstjórn geta ekki með nokkru móti 

haft stjórn á því hver setur eitthvað á net-
síðu eða hver bloggar um tiltekið atriði. 
Ef það er skilyrði til þátttöku í Kauphöll-
inni að umræða verði ekki opinber eða 
fundir opnir þarf að endurskoða reglur 
Kauphallarinnar hvað varðar þátttöku 
opinberra aðila. 

Hótanir Kauphallarinnar um sektir geta 
ekki orðið grundvöllur þess að bæjarstjórn 
eða bæjarfulltrúar hætti þátttöku í opin-
berri umræðu né til þess að bæjarfulltrúar 
hætti að fylgja sannfæringu sinni. Bæjar-
fulltrúar munu eftir sem áður áskilja sér 
allan rétt til að flytja tillögur og taka þátt í 
umræðum um þær og afgreiðslu þeirra. „

Ég lít svo á að hér sé um mikið prinsipp 
mál að ræða. Kauphöllin getur ekki krafist 
þess að komi upp tillögur á fundum þá 
verði fundinum lokað, ákvarðanir teknar 
í kyrrþey og umræða ekki gerð opinber 
þar til tóm hefur unnist til að láta Kaup-
höllina vita. Slíkt væri alls ekki í anda 
lýðræðis, og kjörnir fulltrúar geta ekki 
verið múlbundnir með þeim hætti. Enn 
síður getur það verið eðlileg krafa af hálfu 
Kauphallarinnar að það sé ábyrgð bæj-
arins hvort einhverjir þeirra sem hlusta 
á fundi bæjarstjórnar láti sér detta í hug 
að blogga um það, senda athugasemdir á 
netsíður osfrv. 

Bærinn hefur þegar svarað erindinu 
og það verður fróðlegt að fylgjast með 
viðbrögðum Kauphallarinnar. 

Kópavogur
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Mikil átök hafa verið í bæjarstjórn Kópavogs. Þau eru skiljanleg. 
Meirihluti bæjarfulltrúa, sem vel að merkja eru lýðræðislega kjörnir 
fulltrúar íbúa Kópavogs, hefur samþykkt að fara í átak í framboði 

félagslegs húsnæðis. Þörfin er brýn, en hundruð manna bíða eftir húsnæði. Þegar 
talið berst að peningum og skuldum sveitarfélagsins, þá hljóta að vakna spurn-
ingar um hvernig tekjuöflun bæjarins er háttað, ekkert síður en útgjöldunum. 
Halda fullyrðingar um að bærinn hafi ekki efni á úrbótum í húsnæðismálum, ef 
hann hefur efni á að lækka skattana? Annars er alltaf forvitnilegt þegar skattar 
í skuldsettu sveitarfélagi eru lækkaðir á kosningaári.
Vitaskuld skiptir góður rekstur máli, þjónustan gerir það ekki síður. Við lesum 
það hér í blaðinu að ófremdarástand er að skapast í leikskólum bæjarins. Okkur 
vantar fleiri leikskólakennra. Þetta er ekki bundið við Kópavog. Leikskóla-
kennara vantar til starfa um allt land. Léleg laun, mikil ábyrgð og mikið álag 
fylgja þessum störfum. Við skulum heldur ekki gleyma því að stærstur hluti 
starfsmanna leikskólanna eru ekki menntaðir leikskólakennarar. Ábyrgðin er 
ekki síður mikil í þeirra starfi, sem og álagið. Launin þar eru enn lægri.
Öll erum við sammála um að börnin okkar eru það allra mikilvægasta. Hvernig 
stendur þá á því að við gerum ekki frekari kröfu til kjörinna fulltrúa okkar um 
að búa betur að fólkinu sem hugsar um börnin okkar? 
Þetta er sett fram til umhugsunar og aðgerða, nú í aðdraganda kosninga. Blaðið 
ber nokkuð áberandi keim af komandi kosningum. 
Framundan er prófkjör í Sjálfstæðisflokknum. Blaðið hefur boðið frambjóð-
endum að kynna sig og stefnumál sín hér á síðum blaðsins. Átta greinar af því 
taginu eru hér í blaðinu. 
Athygli vekur að í aðeins einni þeirra er fjallað um leikskólana. Þá í því samhengi 
að „frelsa“ þurfi leikskólana og tryggja börnum leikskólapláss svo foreldrar geti 
verið í vinnunni. Oddviti flokksins og núverandi bæjarstjóri nefnir leikskólana 
vissulega í viðtali hér í blaðinu, en í tengslum við rekstur, en hvorki starfið á 
skólunum og aðbúnað barna og starfsfólks og kjör þeirra. Áskorandinn um 
oddvitasætið nefndi ekki leikskóla í viðtali í síðasta tölublaði.
Það skiptir Kópavog ekki minna máli en önnur sveitarfélög að vel sé búið að 
barnafjölskyldum, börnunum sjálfum og ekki síður að þeim sem hugsa um þau. 
Þessi mál verða að komast rækilega inn á radarinn hjá stjórnmálamönnum, 
sama hvar í flokki þeir standa. Að öðrum kosti hlýtur fólk spyrja sig hvaða 
erindi þeir eigi í stjórn sveitarfélags.

Ingimar Karl Helgason

Áhugaleysi  
um áherslumál?

Leiðari

Höfundur er
Ólafur Þór Gunnarsson,  

bæjarfulltrúi VG í Kópavogi

Ánægjuleg framför 
í grunnskólum Kópavogs
Samtök sveitarfélaga á höfuðborgar-

svæðinu hafa látið gera greiningu 
á árangri grunnskóla á höfuðborgar-
svæðinu í PISA rannsókn OECD sem 
framkvæmd var árið 2012. Niðurstöður 
hennar voru birtar í lok árs 2013. Í skýrslu 
sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu 
er árangur og einkenni grunnskóla á höf-
uðborgarsvæðinu skoðuð í samanburði 
við sambærileg sveitarfélög á hinum 
Norðurlöndunum. 

Skýrslan hefur leitt í ljós að nemendur 
í grunnskólum Kópavogs koma almennt 
mjög vel út úr rannsókninni. Samkvæmt 
niðurstöðunum hafa nemendurnir tekið 
framförum frá síðustu rannsókn frá ár-
inu 2009. Þetta staðfestir að vel hefur 
verið haldið utan um skólastarfið og 
gæði þess þrátt fyrir að grípa hafi þurft til 
hagræðingar og aðhalds síðustu misseri. 
Auðvitað er ýmislegt í rannsókn PISA 
sem við þurfum að skoða með það í huga 
að gera enn betur en við eigum líka að 
vera stolt af þeim árangri sem þegar hefur 
náðst. 

Í PISA rannsókninni er m. a. mældur 
lesskilningur nemenda, læsi á stærðfræði 
og læsi á náttúrufræði og í úttekt sveitar-
félaga á höfuðborgarsvæðinu eru niður-
stöðurnar bornar saman við niðurstöður 
sveitarfélaga af sambærilegri stærð á 
hinum Norðurlöndunum. Þar kemur 
fram að Kópavogur stendur jafnfætis 
ef ekki framar sveitarfélögum á hinum 
Norðurlöndunum. Stærðfræðilæsi er 
til dæmis hærra í Kópavogi en í samb-
ærilegum sveitarfélögum í Danmörku, 
Noregi og í Svíþjóð og ef litið er á læsi á 
náttúrufræði er staðan í Kópavogi nálægt 
því sem gerist í sambærilegum sveitarfé-
lögum í Svíþjóð og í Danmörku. 

Skólabragur fær  
hæstu einkunn
Þegar litið er á lesskilning má sjá að 

hlutfall þeirra nemenda sem ekki geta 
lesið sér til gagns er lægra í Kópavogi 
en í sambærilegum sveitarfélögum 
á höfuðborgarsvæðinu en svipað og 
í sambærilegum sveitarfélögum í 
Danmörku og í Noregi. Kynjamunur 
í lesskilningi er jafnframt hverfandi 
í Kópavogi og álíka lítill og í samb-
ærilegum sveitarfélögum í Danmörku 
en þar er lang minnsti kynjamunur á 
Norðurlöndunum. 

Að síðustu er ánægjulegt að segja 
frá því að trú nemenda í Kópavogi á 
eigin getu er hærri en gengur og gerist 
í svipuðum sveitarfélögum á hinum 
Norðurlöndunum og skólabragur, 
eða viðhorf nemenda í Kópavogi til 
skólaumhverfisins, fær hæstu einkunn. 
Samband nemenda við kennara hefur 
einnig styrkst mjög mikið undanfar-
inn áratug á sama tíma og það hefur 
versnað í sambærilegum sveitarfé-
lögum á honum Norðurlöndunum. 

Menntasvið mun á næsta misseri 
greina nánar niðurstöður PISA rann-
sóknarinnar í samráði við Námsmats-
stofnun og skólastjórnendur í Kópa-
vogi, með það að markmiði að efla 
styrkleikana og bæta það sem betur 
má fara. 

Spjaldtölvur gjörbreyta námi
Þegar tölvur bárust fyrst inn í 

grunnskólana fyrir u. þ. b.30 
árum bjuggust menn við miklum 
breytingum í skólastarfi. Vissulega 
hefur eitt og annað breyst en þó miklu, 
miklu minna en væntingar stóðu til. 
Borðtölvurnar eru þunglamalegar og 
aðgengi að mörgu leyti erfitt fyrir 
börn. Fartölvurnar eru talsvert léttari 
í meðförum en hafa ýmsa annmarka. 
Grunnskólanemendur hafa haft að-
gang að tölvum í skólunum kannski 
einu sinni til tvisvar í viku - jafnvel 
sjaldnar. Það er því varla hægt að segja 
að tölvubyltingin hafi náð inn í hið 
daglega nám nemenda. 

Spjaldtölvur í  
stað borðtölva
Í síðustu viku sótti nokkur fjöldi skóla-
fólks úr Kópavogi risastóra sýningu og 
ráðstefnu um tölvu- og upplýsinga-
tækni í skólastarfi í London. Þar mátti 
glöggt sjá að spjaldtölvurnar eru á góðri 
leið með að ryðja öðrum tölvum út 
úr skólunum. Þarna sást varla nokkur 
borðtölva og fartölvurnar voru heldur 
ekki margar. En á hverjum bás voru 
spjaldtölvur og fræðslufundir snér-
ust margir um nám og kennslu með 
spjaldtölvum. 

Miklir möguleikar í námi
Það er alveg ljóst að spjaldtölvurnar 
eru boðberar nýrra tíma í skólastarfi. 
Hin einföldu forrit spjaldtölvanna gefa 
mikla möguleika til náms og kennslu. 
Mikill fjöldi forrita snýr að lestri, 
stærðfræði, vísindum og ritun. Þá má 
nefna ýmis einföld myndvinnslufor-
rit og tónlistarforritið garageband er 
magnað tónlistarkennsluforrit fyrir 
krakka frá unga aldri. Mikil áhersla er 
lögð á ýmiskonar samvinnu og sam-
starf nemenda. Google hefur byggt 
upp áhugavert skólaumhverfi á vefnum 
með fjölda veflausna sem nemendur 
og kennarar geta nýtt sér. Í sumum 
tilfellum geta nemendur t. d. notað 
farsímann sinn sem námstæki og til 
að halda utan um námið. 

Jú víst er þetta hægt
Eflaust spyrja margir hvort þetta sé 
fjárhagslega raunhæft. Eins og staðan 
er núna hafa skólar ekki möguleika á 
að afhenda öllum nemendum sínum 
spjaldtölvu. En ef endurnýjun á tölvu-
búnaði gengur á næstu misserum út 
á að fá spjaldtölvur inn í skólana í 
stað eldri borðtölva, breytist staðan 
undrahratt. Spjaldtölvurnar eru nefni-
lega ódýrari og allur umsýslukostn-

aður lægri. Þannig er hægt að fjölga 
tölvunum og auka aðgengi. Svo má líka 
gefa nemendum tækifæri á að koma 
með sinn eigin búnað í skólann. 

Kópavogur í forystu
Hlutirnir gerast hratt í dag og mikil-
vægt að þau börn sem nú eru í grunn-
skólunum læri að nota þessi öflugu 
tæki í námi sínu. Þannig má auðga 
nám og menntun þeirra og koma betur 
til móts við þarfir sérhvers nemanda. 
Í Kópavogi eru góðir skólar, áhuga-
samir kennarar og tölvudeildin hjá 
Kópavogsbæ hefur sýnt þróun í upplýs-
ingatækni í skólastarfi mikinn áhuga. 
Þetta eigum við að nýta okkur til að 
byggja upp skólastarf sem er í takti við 
21. öldina. 

Höfundar eru
Anna Birna Snæbjörnsdóttir, 

sviðstjóri menntasviðs Kópavogs, 
og Ragnheiður Hermannsdóttir, 

deildarstjóri grunnskóla- 
deildar Kópavogs. 

Höfundur er
Hafsteinn Karlsson,  

skólastjóri Salaskóla
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Fyrir orrustuna um  
Milvian brú yfir Tíberfljót,  

28. október 312, sá Konstantín 
mikli teikn krossins á himni 
og orðin “in hoc signo vinces” 
“Undir þessu tákni muntu 
sigra”.  Árið 313 er Konstantín 
var orðinn keisari veitti hann 
kristnum mönnum trúfrelsi eftir 
langvarandi ofsóknir.

Menin eru smíðuð á Íslandi eftir hugmynd  
Dr Gunnars Jónssonar og fást silfurhúðuð á 3.500,-  
úr silfri: 5.900,- (með demanti: 11.500,-) og  
úr 14k gulli á 49.500,- (með demanti: 55.000,-).

IN HOC SIGNO VINCES
(Undir þessu tákni muntu sigra)

Það er nú eða aldrei!

Sjálfvinda/automatic

Gæða kvennúr  
með karfaól, margir litir

 1ct demantshringur (IP1) 1.000.000,-   
 0.50ct demantshringur (HS1) 400.000,- 
 0.25ct demantshringur (HS1) 200.000,-

TRÚLOFUNAR- 
HRINGAR

Gömul þjóðtrú segir að á hlaupárs
degi megi ekki hafna bónorði.  

Í nokkrum Evrópulöndum er til sú hefð 
að aðeins á hlaupársdegi megi kona biðja 
sér manns. Hafni maðurinn bón orð inu 
þarf hann að greiða konunni 20 pör  
af vönduðum hönskum.

Yrsa 
Reykjavík

Yrsa 
Reykjavík

Afmælistilboð
Kr. 42,500,-

10% afsláttur
í febrúar

Afmælistilboð:
Tungsteinpör 
með áletrun
kr. 19,500,-

Tilboð kr. 7,500,-

Afmælistilboð
kr. 14,900,-
til 19,500,-

-1924 90 ára  2014-
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Agnes Tanja Þorsteinsdóttir:

Ætlar að syngja í Metropolitan

Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is

Agnes Tanja Þorsteinsdóttir, mezzó-
sópran, hefur numið söng við Lista-
háskólann í Vín undanfarin ár, en 
framundan eru tónleikar í Norræna 
húsinu. Agnes Tanja bjó í Kópa-
voginum frá níu ára aldri, og gekk 
meðal annars í MK, en hefur um 
langa hríð numið bæði píanóleik og 
söng. Uppáhaldsstaðurinn hennar 
er Lækurinn í Smáranum. Þaðan 
á hún skemmtilegar minningar og 
finnst hann vera sá staður sem lítið 
breytist þótt húsin spretti upp. Hún 
ætlaði að verða óperusöngkonar 
þegar hún yrði stór, og ekki er annað 
að sjá en að því hafi hún fylgt eftir. 
Agnes Tanja Þorsteinsdóttir er í yf-
irheyrslunni að þessu sinni.

Hefurðu búið erlendis?
Hef búið núna erlendis síðan haustið 
2009, fyrst í München, Þýskalandi, og 
svo Vínarborg, Austurríki.
Ef já, hvernig er Ísland í saman-
burðinum?
Það er ekki hægt að bera Ísland saman 
við Austurríki. Þó svo að Ísland muni 
alltaf eiga sérstakan stað í hjarta mínu, 
að þá á Vínarborg allt mitt. Um leið og 
ég steig út úr flugvélinni að kvöldi til, 
fyrsta skiptið sem ég kom til Vínar, vissi 
ég innst inni, að þetta væri borgin þar 
sem ég vildi búa.
Hver er stærsti sigur þinn?
Stærsti sigurinn var að hafa náð inn-
tökuprófinu inn í Listaháskólann í Vín, 
en um 170 manns sóttu um, og 17 voru 
teknir inn.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Mér hefur alltaf fundist gaman að 
hanga með mínu fólki, hvort sem það 
sé fjölskyldan eða vinirnir. Að fara á 
góðan veitingarstað, kíkja á kaffihús 
og spjalla, horfa á góðar myndir, finna 
mér bók sem mér finnst verðug að lesa 
(Það gerist ekki of oft), eða vera úti í 
náttúrunni. Það er kannski það eina 
sem mér finnst erfitt við Vínarborg. 
Hér get ég ekki bara labbað út í skóg. 
Jú jú, gæti það kannski, en á bara eftir 
að finna réttu staðina.
Hver er þinn helsti kostur?
Það sem mér finnst vera minn helsti 

kostur, er að ég get snúið skapinu mínu 
við mjög fljótt. Eina stundina get ég verið 
í vondu skapi, en nokkrum mínútum 
síðar, er ég komin í gott skap og tilbúin 
að takast á við það sem heimurinn hefur 
að bjóða. Svo er ég bara svo ákveðin, að 
það gengur ekki annað, heldur en að vera 
jákvæð til að halda jafnvæginu!
En galli?
Ó, þar verð ég að setja jákvæðnina. 
Hún getur verið minn besti vinur, en 
einnig óvinur. Af því um leið og ég tek 
mér eitthvað fyrir, að þá læt ég ekkert 
stoppa mig. Bókstaflega. Ég ríf mig 
áfram, og allt með. Og svo er ég svona 
svakalega þrjósk.
Eftirlætis íþróttafélag?
Krullufélag Kópavogs, ekki spurning.
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
Er með eitthvað í kringum 840 vini.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Þessir klassísku Michael Jackson og 
Michael Bublé hafa fengið að vera 
mikið spilaðir. En hvað varðar tón-
listarstefnu, er það aðallega klassísk 
tónlist, óperur og þannig herlegheit.
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Internetið er fínt til að vera í sambandi 
við fjölskylduna og vinina.

Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Þegar ég var 8 ára gömul, sagði ég 
við ömmu mína að ég vildi verða óp-
erusöngkona, og að ég vildi syngja í 
Metropolitan óperuhúsinu í New York, 
þegar ég yrði 21. Fyndna var, að ég 
hafði ekki hugmynd um hvað óperu-
söngur væri. Náði því ekki, en það er 
ennþá markmiðið.
Hvernig líður þér í núverandi starfi?
Rosalega vel. Ég er ein af þeim heppnu, 
að vera að fara út í þá vinnu þar sem ég 
hef gaman af hlutunum. Hitti fullt af 
skemmtilegu fólki, syng fallega tónlist 
og get alltaf ýtt sjálfri mér lengra og 
lengra.

Hver eru verkefnin?
Í augnablikinu er ég að læra fullt með 
kennaranum mínum, en ekkert opin-
bert. Svo er ég að læra ýmis hlutverk, 
þar á meðal Hans úr Hans og Grétu, 
Carmen, Maddalenu og fleira.
Hvað er skemmtilegast við það starf?
Að geta séð hversu langt ég kemst, hvað 
varðar mín mörk.
Hvað kom til að þú fórst í tónlistina?
Fjölskyldan mín hefur alltaf verið mús-
íkölsk, og þannig komst ég inn í þetta 
líf. Ég söng mikið þegar ég var yngri, 
og ég held að það sé mikið til í því, að 
ef þú lærir á eitthvað hljóðfæri þegar þú 
ert ung, hefur það mjög jákvæð áhrif 
seinna meir.

Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Kópavog?
Að bærinn standi saman, og taki sig 
á að hugsa um jörðina og hætti að 
sóða allt út. Að hver og einn hugsi 
um sig og náungann. Að öryggið sé 
í fyrsta sæti.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Að vera í faðmi fjölskyldunnar, og 
uppi á sviðinu.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Að hreyfa mig, elda góðan mat fyrir 
fólk, sérstaklega þar sem ég er búin að 
vera grænmetisæta í tæpa 9 mánuði 
núna, og alltaf jafn skemmtilegt að 
sjá furðusvipinn á fólki í matarboði 
hjá mér, þegar ég segi að þetta sé allt 
„vegan“. Einnig finnst mér gaman að 
kúra upp í sófa í köldu veðri, drekk 
heitt te og horfa á góða mynd.
Leiðinlegast?
Að vera í lokuðu rými eða á ein-
hverjum stað of lengi. Ég get það ekki. 
Vil fá smá hreyfingu í lífinu annars 
verð ég eirðarlaus.
Hvað gerir þú þegar þú ert örg eða 
ekki í góðu skapi?
Reyni að róa mig niður, loka augunum 
og anda djúpt, tel upp á 10 og opna svo 
augun. Henti svo fullt af hrósum til 
míns og hugsa jákvæða hluti. Nú, eða 
þá að dívan í mér tekur smá kast og þá 
eru hlutum kastað hingað og þangað. 
Ég held að þau viðbrögð séu af því ég 
er mezzósópran, en ekki sópran og því 
oftast ekki í aðalhlutverkinu á sviðinu.
En þegar þér leiðist?
Þá reyni ég að finna mér eitthvað 
skemmtilegt að gera.
Hvenær líður þér best?
Í mínum litla heimi uppi á sviði.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Maria Callas, ekki spurning.
Hvað er framundan hjá Agnesi 
Tönju?
Held tónleika í Norræna Húsinu núna 
15. febrúar kl. 16. Svo held ég tónleika 
á Kýpur ásamt ömmu minni í maí. Svo 
sjáum við til með framhaldið.
Lífsmottó:
„Be more than yesterday.“
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„Legg verk mín sem bæjarstjóra í dóm“
Ármann Kr. Ólafsson, oddviti 

Sjálfstæðismanna, berst fyrir 
því að halda fyrsta sætinu á 

lista sjálfstæðismanna fyrir bæjar-
stjórnarkosningarnar í vor, en Mar-
grét Friðriksdóttir, skólameistari, 
hefur skorað á hann. Ármann segist 
bjartsýnn á að halda sætinu. 

Kannanir sýna að fylgi við Sjálf-
stæðisflokkinn sé mikið, yfir 40 
prósent. Ármann segir að það hafi 
aukist verulega frá síðustu kosn-
ingum. „Þetta eru skýr skilaboð um 
ánægju Kópavogsbúa með mín störf 
og þennan meirihluta sem tók við 
stjórnartaumunum í bænum fyrir 
tveimur árum. Ég get því ekki annað 
en verið bjartsýnn á niðurstöðu próf-
kjörsins 8. febrúar.“

Prófkjörsbaráttan á að vera heiðar-
leg og málefnaleg, segir Ármann. 
Hann hyggist haga sinni baráttu með 
sama hætti og áður. 

Ýmsar myndir  
pólitíkurinnar
Nýverið varð meirihlutinn í bæjar-
stjórn undir í atkvæðagreiðslu um fé-
lagslegar íbúðir í bænum, en margir 
eru á biðlista eftir húsnæði. Þetta kall-
aði Ármann „brjálæði“ fjölmiðlum. 
Gunnar Birgisson gekk til liðs við 
minnihlutann. Telur Ármann það 
merki um að verið sé að sækja að sér 
í aðdraganda prófkjörsins?

„Eigum við ekki að orða það þannig 
að pólitíkin getur tekið á sig ýmsar 
myndir eins og líklega hefur ekki farið 
framhjá neinum?“

Kannast ekki við hörku
Bæjarbúar eru minnugir mikillar 
hörku í prófkjöri sjálfstæðismanna 
fyrir fjórum árum, þegar Ármann 
tókst á við Gunnar Birgisson um 
oddvitasætið á lista sjálfstæðismanna. 
Gunnar var mjög ósáttur við niður-
stöðuna. Talaði um óheiðarleika í 
prófkjörinu og að það myndi hann 
ræða sérstaklega við formann Sjálf-
stæðisflokksins. 

Ármann kannast hins vegar ekkert 
við það. „Var það hart? Mér fannst 
það nú fara vel og málefnlega fram 
og niðurstaðan var afgerandi. Það 
var hins vegar erfitt fyrir suma að 
kyngja niðurstöðunni sem fékkst í 
lýðræðislegri kosningu.“

- En ef þú nærð ekki oddvitasætinu 
nú, hyggstu taka sæti á lista Sjálfstæð-
isflokksins?

„Í þessu prófkjöri legg ég í fyrsta 
sinn verk mín sem bæjarstjóra í dóm 
kjósenda. Ef kjósendur hafna því að 
ég leiði listann áfram mun ég auð-
vitað fara yfir það og meta stöðuna 
að nýju,“ segir Ármann. 

Vaxtagjöld sparist
Ármann segir að almennt gangi mjög 
vel í bænum. „Kópavogur hefur alla 
burði til að vera kominn í þá stöðu 
að vera best rekna sveitarfélag lands-
ins í lok næsta kjörtímabils, ef rétt 
er haldið á öllum spilum. Þegar ég 
tala um góðan rekstur þá er ég líka 
að vísa til þess að í Kópavogi sé öllum 
málaflokkum sinnt mjög vel, svo sem 

leik- og grunnskólum, félagsþjónustu, 
málefnum eldri borgara, umhverfis-
málum og síðast en ekki síst íþrótta- 
og tómstundamálum,“ segir Ármann. 

Sjálfur segist hann leggja áherslu 
á „góðan og ábyrgan rekstur“ bæjar-
félagsins og að greiða niður skuldir. 
Hann segir að það gleymist stundum 
að með því að borga skuldirnar sparist 
vaxtagjöld. Það auki svigrúmi til að 
„bæta þjónustu við bæjarbúa. Með 
því til dæmis að greiða niður skuldir 
um milljarð á ári, eins og við höfum 
verið að gera, sparast vaxtagjöld sem 
nema allt að eitt hundrað milljónum 
króna á ári. Þar með getum við eflt 
skólana okkar og aðra þjónustu enn 
frekar,“ segir Ármann. 

Hann segist hafa lagt áherslu á 
nærumhverfi bæjarbúa, að það verði 
fegrað og gert visvænna. Hann nefnir 
sem dæmi hjóla og göngustíga, bættar 
merkingar við skóla, kortlagningu 
hljóðvarna, auk tenginga hjóla- og 
göngustíga við önnur sveitarfélög. 
„Til viðbótar vil ég nefna að ég tel 
nauðsynlegt að í nýjum hverfum verði 
byggðar íbúðir sem henta barnafólki 
vel. Auk þess legg ég áherslu á litlar og 
hentugar íbúðir fyrir eldri borgara í 
nágrenni við félagsmiðstöðvarnar. Að 
síðustu vil ég benda á nýja möguleika 
fyrir námsmannaíbúðir á Kársnesinu 
ef ráðist verður í göngu- og hjólreiða-
tengingu yfir Fossvoginn. Það myndi 
svo sannarlega lífga upp á mannlífið 
í bænum.“

Skattalækkun  
stendur upp úr
„Eitt af mínu fyrstu verkum var að 
hverfa af braut skattahækkana og 
leggja til lækkun fasteignagjalda. 

Þeir skattar hafa nú lækkað tvö ár 
í röð,“ segir Ármann, spurður um 
hvað standi upp úr á kjörtímabil-
inu. Hann bætir því við að hækkanir 
á gjaldskrám hafi verið í lágmarki. 
Enn fremur hafi verið ákveðið að 
hækka ekki gjöld sem snúa að barna-
fjölskyldum og eldri borgurum, en 
minnihlutinn í bænum átti raunar 
frumkvæði að þeirri ákvörðun bæj-
arstjórnar, eins og fram hefur komið 
hér í blaðinu. 

Rýkur ekki í ákvarðanir
Ármann segir einnig að vinnubrögð 
við ákvarðanatöku hjá bænum hafi 
batnað. „Í þeim tilgangi m. a. hef ég 
látið gera stjórnsýsluúttekt um það 
sem betur mætti fara og eflt lögfræði-
ráðgjöf með því að lögfræðingar bæj-
arins vinni betur saman sem teymi. 
Ég vil ekki rjúka í ákvarðanir áður en 
ég veit hvaða áhrif þær hafa á fjár-
hag bæjarins. En ekki þar með sagt 
að beðið sé með ákvarðanir. Nú um 
mánaðamótin erum við til dæmis að 
opna nýjan leikskóla í Austurkór en 
einnig má nefna byggingu íbúða fyrir 
fatlaða, hverfaskiptingu íþróttafélag-
anna, bættar samgöngur á Dalvegi, 
svo fáein dæmi séu nefnd,“ segir 
Ármann. 

Skógur af  
byggingakrönum
Hann segir að kreppunni í Kópavogi 
sé lokið. Mikil eftirspurn sé eftir 
lóðum í bænum og að framkvæmdir 
hafi lifnað við. „Víða má sjá heilan 
skóg af byggingakrönum. Það sýnir 
auðvitað að fólk hefur trú á því að 
bæjarfélaginu sé vel stjórnað og að 
allir innviðir séu til staðar.“
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Frelsum skólana
Í Kópavogi höfum við kennara og 

skólastjóra sem hafa bæði gíf-
urlegan metnað fyrir starfi sínu og 

víðtæka þekkingu á sínu sérsviði. Það 
er grundvallaratriði að við Kópavogs-
búar veitum þeim tækifæri til þess að 
nýta þekkingu sína og tryggjum þeim 
gott starfsumhverfi sem nýtir metnað 
þeirra. Þannig getum við gert skólana 
okkar betri. 

Í þessum efnum er aðeins ein leið 
fær og það er að minnka miðstýringu 
og veita skólum frelsi til athafna og 
frelsi til nýsköpunar. Þörf er á samstarfi 
við menntamálaráðuneytið um að gera 
Kópavog að þróunarsvæði á sviði 
menntamála, þar sem nýjar lausnir 
eru skoðaðar og árangur mældur. 

Við verðum að vera opin fyrir 
nýjum hugmyndum svo sem að hleypa 
börnum í grunnskóla við 5 ára aldur, 
sem getur gert það að verkum að börn 
frá Kópavogi verða einu ári á undan 
að klára skólagöngu sína. Börn fara 
þá fyrr í framhaldsskóla og háskóla, 
og eru ekki síst fyrr komin út á vinnu-
markað. 

Einnig getur slík hugmynd losað um 
leikskólapláss, en í dag er ekki tryggt 
að börn fái leikskólapláss fyrr en þau 

eru 2 ára. Markmiðið verður að vera 
að reyna að tryggja sem flestum leik-
skólapláss, enda er það mikilvægt fyrir 
foreldra að geta komist á vinnumarkað 
og aflað sér tekna. 

Leikskólar bæjarins þurfa einnig að 
njóta þess frelsis sem skólarnir njóta 
enda er það grátlegt ef við ætlum ekki 
að nýta alla þá þekkingu sem starfs-
menn hafa, en starfsmenn leikskóla 
hafa hugsanlega aldrei haft jafn mikla 
menntun og þekkist í dag. 

Tryggjum betri menntun, frelsum 
skólana. 

Höfundur er
Gunnlaugur Snær Ólafsson

og sækist eftir 3. sæti á  
lista Sjálfstæðisflokksins  

í Kópavogi

Gjald valds
Eins og frægt er orðið sam-

þykkti bæjarstjórn nú fyrir 
skömmu tillögu minnihlutans 

um kaup á félagslegum íbúðum. Rök-
rétt hefði verið að bíða eftir niður-
stöðu frá þverpólítískri nefnd sem 
skipuð hafði verið til að fjalla um 
þessi mál í stað þess að ana út í slík 
kaup og lækka lánsæfismat bæjarins 
um leið. 

Þegar lýðræðislega kjörnir fulltrúar 
okkar Kópavogsbúa taka sæti í bæj-
arstjórn taka þeir að sér veigamikið 
ábyrgðarhlutverk. Þeir hafa mikið 
vald. Þykir okkur Kópavogsbúum 
eðlilegt hvers konar vinnubrögð voru 
viðhöfð í þessu máli? Gjaldið sem við 
Kópavogsbúar sitjum uppi með eftir 
vægast sagt ófagmannleg vinnubrögð 
margra bæjarfulltrúa er ekkert annað 
en gjald valds. 

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins fer 
fram 8. febrúar. Ég sækist þar eftir 
4. -5. sætinu. Ásamt ýmsum stefnu-
málum mínum er snúa að skipulags-
málum bæjarins á borð við stúdenta-
garða á Kársnes, þéttingu byggðar 
auk fjölgunar á ódýru húsnæði í 
Kópavogi legg ég mikla áherslu á 
að bæjarfulltrúar sýni staðfestu í 

vinnu og verki. Að bæjarfulltrúar 
reyni ekki að koma höggi á pólitíska 
andstæðinga sína um leið og tæki-
færi gefst, á kostnað skattgreiðenda. 
Bæjarfulltrúar eiga ekki að komast 
upp með að sýna kæruleysi með fé 
skattgreiðenda og því er gríðarlega 
mikilvægt að Kópavogsbúar kjósi 
rétt fólk. Fólk sem slær ekki ryki í 
augu kjósenda með innantómum lof-
orðum, fólk sem er tilbúið að vinna 
að hag Kópavogsbúa í stað sínum 
eigin og síðast en ekki síst það fólk 
sem er tilbúið að fara með fjármuni 
bæjarins með ábyrgum hætti. 

Höfundur er
Andri Steinn Hilmarsson
frambjóðandi í prófkjöri  

Sjálfstæðisflokksins. 
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Efling bæjarbrags
Kópavogsbúar eru stundum 

spurðir um hvar miðbær 
Kópavogs sé eiginlega. Spurn-

ingarnar eru alveg gildar en vísa í að í 
Kópavogi vanti einhvern miðbæ eins 
og er að finna í Reykjavík. Sumum 
finnst vanta rölt-menningu á milli 
kaffi- og veitingahúsa. Þessi umræða 
er frekar ósanngjörn vegna þess að við 
einfaldlega þurfum ekki alltaf að vera 
eins og aðrir og öðruvísi er ekki endi-
lega slæmt. Kópavogur er margskipt 
og fjölbreytilegt bæjarfélag. Líklega er 
ein af ástæðum þess að þennan kjarna 
vanti sú að fá bæjarfélög hafa vaxið 
jafnhratt á eins skömmum tíma og 
Kópavogur. 

Við höfum hins vegar yfir að ráða 
fjölbreyttum miðbæjum og verslunar-

kjörnum. Við höfum torg sem heitir 
Hálsatorg. Það var hluti af því þarfa ver-
kefni að byggja yfir „gjána„. Árleg jóla-
skemmtun er í alla staði frábær og núna 

síðast voru vel heppnaðir hönnunar-
dagar haldnir samhliða. Hins vegar 
verður ekki við það ráðið að veðráttan 
á þessu torgi er sjaldan góð. Hugmyndir 
hafa verið um að byggja yfir torgið til 
þess að draga úr veðuráhrifunum. Mér 
hafa hins vegar vitrari og eldri verið 
sagt það verði aldrei logn á Hálsatorgi. 
Skoðun því aðra hugmynd. 

Menningartorfan okkar býður upp á 
annan möguleika. Á milli Gerðarsafns, 
Bókasafnins og Salarins er bílastæði sem 
viss ágreiningur hefur verið um. Með 
minniháttar breytingum má vel sjá fyrir 
sér nýtt og glæsilegt útisvæði í skjóli 
þessara bygginga ásamt fegurð holtins 
við Kópavogskirkju. Við undirritun 
samnings sem Lista og menningarráð 
Kópavogs gerði við Listaháskólann benti 
skólastjórinn mér á að þetta væri einnig 
kjörinn staður fyrir högg og myndlista-
garð. Með því að færa bæjartorgið inn í 
menningarþyrpinguna á holtinu opnast 
ýmsir möguleikar. Rekstrargrundvöllur 
kaffistofu í Gerðarsafni yrði ekki lengur 
fjárhagslega slæmur og nýta mætti 
holtið betur undir ýmsar bæjarhátíðir 
og uppákomur. Með þessari hugmynd 
mætti skerpa enn frekar bæjarbragnum 
sem við Kópavogsbúar viljum gjarnan 
efla. 

Höfundur er
 Karen Elísabet Halldórsdóttir

Býður sig fram í 2. sætið á lista 
Sjálfstæðisflokksins

Byggja, byggja, byggja!
Það er ekki mjög mjúkt mál en til 

að styrkja stöðu Kópavogs þarf 
að selja lóðir og byggja hús. Þá 

verður hægt að lækka skattheimtu hægt 
en örugglega á næstu kjörtímabilum í 
stað þess að seilast dýpra í vasa bæj-
arbúa! 

Afla fyrst
Hver nýr íbúi í Kópavogi, greiðir 
ca.650.000 til samfélagsins miðað við 
núverandi skattheimtu? Nýir Kópa-
vogsbúar auka kostnað hlutfallslega 
lítið vegna þess að fjárfestingar bæj-
arins í skóla-, íþrótta- og samgöngu-
mannvirkjum, stjórnsýslu og veitum 
eru ekki fullnýttar. Að auki getum við 
svo selt lóðir og því greitt niður skuldir. 
Þá vænkast hagur bæjarsjóðs enn 
frekar við lækkun fjármagnskostnaðar. 
Með áræðni og krafti eru möguleik-
arnir miklir. 

Eyða svo
Sá fjárhagslegi ávinningur sem næst á 
að hluta til að fara í að lækka skatta. En 
líka í betri þjónustu við bæjarbúa. Þar 
á að byrja á málum þar sem neyð ríkir 
eins og t. d. nú í húsnæðismálum og 
koma á móts við þá sem minna mega 
sín. Það eitt af grundavllaráherslum í 
Sjálfstæðisstefnunni, „…mannsæm-
andi lífskjör“. Svo koma eldri borgar, 
foreldrar okkar - afar og ömmur barn-

anna okkar. Fólkið sem átti stærstan 
þátt í að byggja upp hér eitt öflugasta 
velferðarríki í veröldinni en lítinn þátt 
í síðasta efnahagsáfalli. Það mundi ekki 
skaða neinn að sýna þessari kynslóð 
smá þakklæti og virðingu umfram það 
sem gert er í dag. „Frítt í sund“ er ódýr 
og táknræn leið til að byrja á og örugg-
lega hagkvæm fyrir samfélagið líka. Þá 
er stór hópur barnafjölskyldna sem enn 
berst í bökkum eftir hrun. Bæjaryfir-
völd geta notað hluta svigrúms sem 
hægt er að mynda á næstu árum til að 
létta undir með þessum hóp. Loks má 
nefna unga fólkið okkar sem á í dag 
erfitt með að eignast húsnæði. 

Ekkert af þessum málum þarf mikla 
samræðupólitík eða hvíld í nefndum, 
bara ákvörðun. Hvað vilt þú gera?

www. facebook. com/joiisberg

Höfundur er
Jóhann Ísberg

Varabæjarfulltrúi

Nýir tímar í Kópavogi – nýir stjórnunarhættir:

Gæði fyrir þig og þína
Árið 2008 fékk Menntaskólinn 

í Kópavogi gæðavottun sam-
kvæmt alþjóðlegum ISO9001 

staðli. Skólinn er eini framhalds-
skólinn á landinu sem hefur slíka 
vottun. Gæðastjórnun er ætlað að 
gera vinnubrögð markvissari og agaðri 
og ná fram bættri þjónustu. Þetta er 
gert með því að skilgreina fyrirfram 
hvernig þjónustan er framkvæmd og 
hvernig samskipti fara fram við þá sem 
þjónustuna nota. Gæðamarkmið eru 
sett og reglubundið kannað hjá not-
endum þjónustunnar hvernig til hefur 
tekist. Almenn ánægja er meðal starfs-
manna, nemenda og forráðamanna 
með gæðakerfi skólans. 

Ég hef mikinn áhuga á að nýta 
reynslu mína af nútímalegum stjórn-
unarháttum fyrir Kópavogsbæ. Hjá 
Kópavogsbæ vinnur fjöldi sérfræðinga 
með mikla menntun og reynslu. Gæði 
þeirrar þjónustu sem bærinn veitir 
byggist fyrst og fremst á því að nýta 
þessa þekkingu og reynslu. Þar koma 
gæðamarkmiðin til sögunnar. Í fyrsta 
lagi þarf að tryggja skilvirka þjónustu 
hjá öllum fagsviðum bæjarins. Svo þarf 
að kanna viðhorf bæjarbúa til þeirrar 
þjónustu sem veitt er og setja gæða-
markmið í samræmi við það. Þannig 
næst fram sá árangur sem ég vil sjá í 
þjónustu og samskiptum Kópavogs-

bæjar við íbúa. Stundum er talað um 
að nútímalegir stjórnunarhættir séu 
tímafrekir og kostnaðarsamir. Sam-
kvæmt minni reynslu er það ekki rétt. 
Skipuleg vinnubrögð spara bæði tíma 
og peninga þegar til lengri tíma er litið. 

Ég mun leggja mig fram um að eiga 
góða samvinnu við alla Kópavogsbúa, 
allt starfsfólk bæjarins, hvar sem það 
kemur að verki, svo og fólk í öllum 
flokkum. Kópavogur á skilið að fá 
samhenta og sterka forystu. 

Ég heiti á alla Kópavogsbúa að 
leggja mér lið í þessari nýju vegferð 
minni og 

býð alla velkomna á kosningaskrif-
stofu mína að Hamraborg 9, til að 
ræða málin. 

Höfundur er
 Margrét Friðriksdóttir gefur  
kost á sér í 1. sæti í prófkjöri 

Sjálfstæðisflokksins 
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Skíðaskóli um helgar kl. 11–15.
Brettaskóli Bláfjalla og Mint Snow 
um helgar kl. 10:30–14:30.

Nýtt í vetur:
Byrjendakennsla fyrir fullorðna 
– mánudaga, miðvikudaga og fimmtudaga.

Skráning og nánari upplýsingar 
á skidasvaedi.is

Það er aldrei of seint að byrja!

fotspor.is
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Kaffi og allt hitt
Hér áður var lenska að elhús á veitingastöðum væru leyndardómsfull 
bakherbergi þaðan sem maturinn var töfraður fram. Á undanförnum 
árum hefur sú tíska hins vegar fest sig í sessi að veitingastaðir séu með 
opin eldhús og gestirnir geti séð hvernig maturinn verður til. Þetta á bæði 
við um ódýra pitsustaði og líka fínni veitingastaði. Öllum virðist í mun að 
sýna að þeir hafi ekkert að fela. 

Opin eldhús í tísku
Áhrifin frá hefðbundnum japönskum 
sushi stöðum eru greinileg en upphaf-
lega var það líklega plássleysi og há 
húsaleiga í stórborgum eins og New 
York sem kom þessari bylgju af stað. 
Matarskandalar síðustu ára misseera 
og ára eiga svo sinn þátt í því að 
þessi alþjóðlega þróun er nú hraðari 
en nokkru sinni. Nokkuð er síðan 
veitingastaðir með opnum eldhúsum 
fóru að sjást hér á landi. Hins vegar 
hefur ekki tíðkast að bakarar ynnu 
fyrir opnum tjöldum. Nú er það breytt. 

Ný tegund af bakaríi
Í byrjun vetrar var opnað nýtt bakarí 
við Nýbýlaveg í Kópavogi. Það er í 
eigu Kaffitárs og sér fjölmörgum kaffi-
húsum keðjunnar fyrir brauði, bakkelsi 
og kruðeríi. Þar er líka kaffihús og allt 
galopið. Björn Bragi Bragason mat-
reiðslumaður er einn af mönnunum 
á bak við þetta skemmtilega bakarí. 
Hann segir að unnið sé eftir ákveðinni 
hugmyndafræði. „Við vinnum allt frá 
grunni, stillum sykurnotkun í hóf, 
notum smjör en ekki smjörlíki og 
engar tilbúnar brauðblöndur“. 

Fagmenn á öllum póstum
Staðurinn heitir Kruðerí og er vel 
heppnuð blanda af kaffihúsi og bak-
aríi. „Áherslan er á brauð og allt sem 
passar með því, bæði ofan á og með“ 
segir Björn Bragi. Sem þýðir að menn 
leggja mikla áherslu á kaffið. Sem er 
auðvitað ekki skrítið, þegar haft er í 
huga að Kruðerí er í eigu Kaffitárs. 
En það þýðir líka að fagmennskan er 
mikil þegar kemur að kaffinu. Kristín 
Þóra „Kría“ Jökulsdóttir og er einn 
þeirra sérhæfðu kaffibarþjóna sem sjá 
um að hver bolli sé fullkominn. „Við 

gerum allt til þes að halda gæðunum 
og það hefur skilað sér í því að við 
erum komin með nokkuð stóran hóp 
fastakúnna á ekki lengri tíma“ segir 
Kría og brosir. 

Hollt og gott
Kruðerí er kærkomin viðbót í matar-
flóru Kópavogs. Andrúmsloftið er 
vinalegt og innréttingarnar smekk-
legar. Matarblaðamaður smakkaði á 
góðgætinu og getur vottað að alúðin 
sem fagmennirnir leggja við bakstur-
inn skilar sér í bragðgæðum. Björn 
Bragi segir það líka vera tilganginn. 
„Hér eru hvorki á boðstólum snúðar 
né vínabrauð. Við erum hrifin af 
súrdeigsbrauðum og leggjum mikla 
áherslu á að bjóða upp á það sem er 
hollt og gott“. Undir þessum orðum 
maular matarblaðamaður á síðasta 
bitanum af krossantinu og rennir 
honum niður með ilmandi kaffisopa. 
Á heimleiðinni veltir hann því fyrir 
sér mögulegum ástæðum og afsök-
unum fyrir að koma fljótlega aftur 
við á Kruðeríi. 

LEIKFÉLAG KÓPAVOGS 
SÝNIR Í LEIKHÚSINU 
FUNALIND 2

Fös. 31. jan. kl. 19.30 
Sun. 2. feb. kl. 19.30
Fös. 7. feb. kl. 19.30
Sun. 9. feb. kl. 19.30
Fös. 14. feb. kl. 19.30
Sun. 23. feb.  kl. 19.30
Fös. 28. feb.  kl. 19.30
Sun. 2. mar. kl. 19.30

AÐ GERA 
EÐA GERA EKKI

systurEFTIR ANTON CHEKOV

LEIKSTJÓRN:  

RÚNAR GUÐBRANDSSON

M I Ð AV E R Ð
2.500 KR. 

MIÐAPANTANIR:  
MIDAKAUP.IS/KOPLEIK EÐA  
MIDASALA@KOPLEIK.IS

S. 554-1985

Matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is.
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Okkar þekking nýtist þér

• Mylur alla ávexti, grænmeti  
  klaka og nánast hvað sem er
 

• Hnoðar deig
 

• Býr til heita súpu og ís
 

• Uppskriftarbók og  
  DVD diskur  
  fylgja með 

 Lífstíðareign!

Tilboðsverð kr. 106.900
Með fylgir Vitamix sleif  
drykkjarmál og svunta 
Fullt verð kr. 125.765

Meira en bara  
blandari!

Teg: K 2.21

110 bör max
360 ltr/klst

Skeifan 3E-F · Sími 581-2333 · Fax 568-0215 · www.rafver.is

K Ä R C H E R  S Ö L U M E N N

F A G M E N N S K A  A L L A  L E I Ð

Teg: K 4.200
130 bör max
450 ltr/klst

Teg: K 7.700/K 7.710
160 bör max
600 ltr/klst

Teg: K 6.600
150 bör max
550 ltr/klst

Teg: K 5.700
140 bör max
460 ltr/klst

Háþrýstidælur
Þegar gerðar eru hámarkskröfur

Teg: T 300
Snúningsdiskur
Gerir pallinn eins
og nýjan

SveitarStjórnakoSningar 2014
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Við þurfum að kíkja  
út fyrir kassann!
Því miður er það oft þannig að við 

festumst í fari sem hefur dugað 
okkur vel og skoðum ekki hvaða 

möguleika við höfum aðra til að bæta 
umhverfi okkar og aðstæður. Nú er 
enn og aftur að koma í ljós að grunn-
skólakerfi á Íslandi er ekki að standast 
þær kröfur sem gerðar eru til náms í 
nágrannalöndum okkar. Þegar vanda-
málið er rætt manna á meðal stranda 
umræður oft á fullyrðingum um að 
ekki sé hægt að breyta þar neinu, ýmist 
vegna þvergirðingsháttar kennara eða 
hinsvegar þröngsýni menntamálayfir-
valda. Ég hef hvorki trú á að kennarar 
hafi ekki metnað til ná árangri í starfi, 
né að stjórnendur menntamála séu í 
dag þröngsýnir svo ég ætla að líta fram 
hjá þessum goðsögnum. Ég veit til þess 
að í BNA er, meðal annars í Connect-
icut svo dæmi sé tekið, áfangakerfi í 
einum eða fleiri grunnskólum. Það 
byggir á því að nemendum er vísað í 
áfanga í samræmi við getu í fagi. Þeir 
sem þurfa að fá aðstoð fá hana og þeir 
sem betur standa sig er jafnvel hleypt 

lengra í námsefnið til að aðgerðarleysi í 
skólanum myndi ekki námsleiða. Þetta 
getur líka auðveldað kennurum og 
nemendum að átta sig á hvar hæfileikar 
nemandans og áhugasvið liggja. Eins 
og fram hefur komið hef ég ekki trú 
á að þeir þröskuldar sem koma fram 
í samtölum fólks séu til staðar, alla-
vega ber okkur skylda til að leita allra 
leiða til að komast í fremstu röð hvað 
menntun barna og ungmenna varðar. 

Höfundur er
Kjartan Sigurgeirsson, 

 3. varabæjarfulltrúi Sjálfstæðis-
flokksins , frambjóðandi  

í 4. sæti í prófkjöri flokksins. 

Kópavogur, góður bær til að búa í
Ég vil leggja fram krafta mína 

fyrir Kópavogsbúa. Þess vegna 
tek ég þátt í prófkjöri Sjálfstæð-

ismanna í Kópavogi sem fer fram þann 
8. febrúar nk. 

Ég hef búið í bænum síðan 1. ágúst 
1995 og séð bæinn vaxa og dafna á 
þeim tíma sem liðinn er síðan. Eitt 
stærsta hagsmunamál íbúar bæjarins 
hlýtur að vera að þar sé gott að búa fyrir 
alla. Allir fái notið sömu tækifæra og 
hafi möguleika á þátttöku í samfélaginu 
á eigin forsendum með val um mis-
munandi leiðir. Þeir sem komnir eru 
á efri ár fái notið gæða sem útvist og 
hreyfing gefur til bættrar heilsu og þá 
m. a. að fá frítt í sund. Félagsleg tilboð 
og möguleikar til samgangna þurfa að 
vera fyrir hendi fyrir eldri borgara sem 
og aðra íbúa. 

Málefni fatlaðra eru mér hugleikin 

og ég vil berjast fyrir réttindum fólks. 
Að allir fái notið þátttöku í samfélaginu. 
Hvort sem það er í formi búsetu, stuðn-
ingur til vinnu eða félagsleg þátttaka, 
eftir getu hvers og eins. Í starfi mínu 

sem framkvæmdastjóri Áss styrktar-
félags hef ég átt góða samvinnu við 
Velferðarsvið bæjarins sem sinnir og 
aðstoðar fólk þegar aðstæður breytast 
svo sem vegna öldrunar, áfalls eða fötl-
unar. Ég hef yfirgripsmikla þekkingu á 
þessu sviði sem gagnast getur vel sam-
hliða góðri menntun minni í stjórnun 
og rekstri. Ég er með Bs próf í Landa-
fræði frá HÍ, auk rekstrar- og mark-
aðstengdra áfanga úr viðskiptafræði 
og frá Endurmenntunn HÍ. Kláraði 
MBA nám frá HÍ 2011 samhliða vinnu. 

Fjár- og rekstrarmál eru ein mikil-
vægustu málefni hverrar rekstrarein-
ingar. Innkoma þarf að vera næg til 
að mæta hverri skuldbindingu og því 
mikilvægt að vel sé á málum haldið. 
Stöðugt þarf að huga að rekstrarlegri 
hagræðingu sem og að byggja upp til 
framtíðar með skýr markmið í huga.

Höfundur er
Þóra Margrét Þórarinsdóttir, 

framkvæmdastjóri Áss styrktar-
félags  og sækist eftir 2. -3. sæti í 

prófkjöri Sjálfstæðisflokksins. 

Úreltar aðferðir?
Getur verið að kennsluaðferðir þær sem notaðar eru , séu orðnar úreltar?

Að við sem erum að kenna börn-
unum okkar séum ekki nógu 
fljót að temja okkur nýjustu 

tækni og gætum eftil vill verið að gera 
mun betur. 

Drengurinn minn er 18 ára gamall. 
Ég kom til hans um daginn þar sem 
hann var að læra undir próf í eðlisfræði 
og spurði hvernig hann undirbyggi sig 
fyrir prófið. „Ja,“ sagði hann, „ég er nú 
bara að reyna að leggja á minnið allt það 
sem ég held að gæti komið á prófinu.“ 
Hann sem sagt las og gúglaði svör. 

Sagði mér líka að það yrði mikið um 
fall í þessu fagi það væri bara þannig, 
tíminn sem gæfist í prófið væri líka 
naumur. 

Ég spurði drenginn: „Hvað heldur þú 
að yrði mikið um fall á prófinu , ef þið 

mættuð nota þau tæki sem þið eruð með 
í vösunum alla daga ? svar: Það myndu 
allir ljúka prófinu upp á 10 á kortéri. 

Börnin í þessum eðlisfræði áfanga 

gætu verið að reikna út hvernig koma 
mætti gervitungli á braut umhverfis 
jörðu og jafnvel enn flóknari verkefni, 
ef þau fengju að nýta sér þá tækni sem 
þau eru flest með í vösum sínum. 

Við eigum að líta á þessi tæki sem 
stórkostleg tækifæri til framþróunar, 
nota þau í náminu og læra að vinna með 
tækninni en ekki keppa við tölvuna í því 
hver geti munað mest . 

Börnin okkar sem eru núna í grunn-
skólum munu skara fram úr öllum kyn-
slóðum sem komið hafa fram, til þessa, 
tæknin til upplýsingaöflunar mun valda 
því. Þau munu leysa orkuvandamál 
heimsins og koma fram með lausnir 
í heilbrigðismálum sem mín kynslóð 
hefur strandað á. Við megum ekki halda 
aftur af þeim. 

Höfundur er
Guðmundur Geirdal,  

og  sækist eftir 3. sæti á lista  
Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi

Vinstri græn 
stilla upp
Vinstri græn í Kópavogi 

hyggjast stilla upp á lista 
sinn fyrir bæjarstjórnarkosn-
ingarnar í vor. Þetta var ákveðið 
á aðalfundi VG í Kópavogi fyrr á 
mánuðinum. Til stendur að listi 
yfir frambjóðendur í sex efstu 
sætin verði lagður fyrir félags-
fund 20. Febrúar, en listinn allur 
liggi fyrir í byrjun mars. 

Á aðalfundinum var jafnframt 
kjörin ný stjórn VG í Kópavogi, 
en formaður hennar er Svava 
Hrönn Guðmundsdóttir. 
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þjónusta við landbúnað, 
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Ungskáldin slógu í gegn 
Patrik Snær Kristjánsson, nem-

andi í Hörðuvallaskóla, hlaut 
fyrsta sætið í ljóðasamkeppni 

grunnskóla Kópavogs fyrir ljóðið Næt-
urhimininn. Diellza Morina, Álfhóls-
skóla,  varð í öðru sæti fyrir ljóðið Ljóð 
og Íris Ólafsdóttir, Hörðuvallaskóla, 
varð í því þriðja fyrir ljóð sitt Reykjavík. 

Verðlaunin voru veitt á Ljóðstafnum, 
við hátíðlega athöfn í Salnum í síðustu 
viku, en þar hlaut Anton Helgi Jóns-
son, Ljóðstaf Jóns úr Vör fyrir ljóð sig 
„Horfurnar um miðja vikuna“.

Í dómnefnd eru Sindri Freysson, 
skáld og rithöfundur,  Jón Yngvi Jó-
hannsson bókmenntafræðingur, og 
Gunnþórunn Guðmundsdóttir. Þau 
dæmdu bæði keppni grunnskólabarna 
og sjálfan Ljóðstafinn.

Bæjarblaðið Kópavogur náði tali af 
ungskáldunum þremur. 

Bjóst ekki við  
fyrsta sætinu
Patrik Snær er tólf ára og nemur við 
Hörðuvallaskóla. Hann hefur búið í 

bænum næstum allt sitt líf og er elstur 
þriggja systkina. Hann segir í samtali 
við blaðið að hann sé mjög ánægður 
með árangurinn. „En ég átti ekki von 
á því að lenda í fyrsta sæti.“

Patrik hefur áður tekið þátt í ljóða-
samkeppni grunnskólanna. Það var 
í fyrra, en þá lenti ljóð hans í þriðja 
sæti.

Hann segist ekki vera meðvitaður 
um áhrifavalda sína í ljóðagerð, en 

það sem hann viti um ljóð hafi hann 
„aðallega lært í skólanum“.

Patrik segist hafa gaman af því að 
ferðast, teikna og klippa saman stutt 
myndbönd í tölvunni, en hann bætir 
því við að hann lesi líka mikið. „Sérstak-
lega á kvöldin. Ég les helst ævintýri og 
spennusögur, núna er ég að lesa bókina 
Töframaðurinn eftir Michael Scott.“

Verðlaunaljóðið „Næturhiminn“ má 
lesa hér til hliðar.

Tala saman á albönsku
Diellza Morina lenti í öðru sæti í ljóða-
samkeppninni. Hún er í tíunda bekk 
í Álfhólsskóla. Hún er frá Kosovo en 
hefur búið hér á landi frá því á fyrsta 
ári. „Við fjölskyldan tölum öll innbyrðis 
albönsku, sem sagt mamma, pabbi, 
stóra systir mín og litli bróðir minn,“ 
segir Diellza við blaðið.

Hún segir að árangurinn í ljóða-
samkeppninni hafi komið sér á óvart. 
„Ég bjóst ekki við það að lenda í öðru 
sæti í fyrstu ljóðakeppninni minni.“

Hún segist ekki lesa mikið, nema 
í frjálsum lestrartímum í skólanum.

„Þá hef ég gaman á þvi að lesa 
unglingasögur aðallega. Ég er mjög 
litið í ljóðaheiminum en uppáhalds 
rithöfundurinn minn er Þorgrímur 
Þráinsson.“

Ljóðabók fyrir jólin
„Ég er mjög áægð með árangurinn og 
datt  aldrei í hug að lenda í þriðja sæti í 
ljóðakeppninni. Hugmyndin að ljóðinu 
kom þegar Leifur íslenskukennari lagði 
til við okkur í sjöunda bekk að gera 
ljóðabók fyrir jólin.  Allir í bekknum 
skrifuðu ljóð sem við gáfum svo fjöl-
skyldum okkar í jólagjöf,“ segir Íris 
Ólafsdóttir, 12 ára nemandi í Hörðu-
vallarskóla.

Hún hefur í nógu að snúast, því auk 
þess að yrkja æfir hún listskauta og er 
í skátunum, auk þess að nema mynd-
list við Myndlistaskóla Kópavogs. Hún 
segist í samtali við bæjarblaðið Kópa-
vog að hún lesi „ekkert rosalega mikið, 
bara svona annan hvern dag áður en 
ég fer að sofa. Mér finnst skemmtileg-
ast að lesa skáldsögur.   Núna er ég að 
lesa bókina sem ég fékk í verðlaun á 
ljóðakeppninni,  hún heitir Tímakistan 
eftir Andra Snæ Magnússon.  Ég er 
ekki komin mjög langt í henni en mér 
finnst hún skemmtileg.“

Fleiri viðurkenningar
Fjögur önnur börn fengu einnig 
viðurkenningu fyrir ljóð sín en þau 
eru, í engri sérstakri röð, Lena Mar-
grét Jónsdóttir, Álfhólsskóla, fyrir 
ljóðið Morguninn, Salný Kaja Sig-
urgeirsdóttir, Salaskóla, fyrir ljóðið 
Skugginn, Stefán Örn Stefánsson, 
Hörðuvallaskóla, fyrir ljóðið Hund-
urinn og Clara Yushan Sigurðardóttir, 
Lindaskóla, fyrir ljóðið Vetur.

Börnin fengu í verðlaun bókina 
Tímakistuna eftir Andra Snæ Magna-
son rithöfund. Ljóðið sem hlaut fyrstu 
verðlaun var jafnframt prentað á póst-
kort.

Er bíllinn þinn klár 
fyrir veturinn?

Rain-X býður upp á fullkomna yfirborðsvörn

Rain-X verndar bílinn, eykur útsýni og öryggi

Hreinn bíll eyðir allt að 7% minna eldsneyti

Löður leggur mikið upp úr umhverfisþættinum og 
bíður upp á umhverfisvænann þvott.

Við erum á sex stöðum á höfuðborgarsvæðinu
www.lodur.is

Löður kynnir

Verðlaunaljóðið:

Nætur- 
himininn

Næturhiminn er
eins og risastór blettatígur sem
teygir sig yfir jörðina.
Stjörnurnar eru blettirnir
sem leika um líkama hans
en þegar hann verður svangur
fer hann frá jörðinni
til að veiða sér til matar,
þá kemur dagur.  

Patrik Snær Kristjánsson.

Íris Ólafsdóttir.

Diellza Morina.

Jónas í Salnum
Fullt var út úr dyrum á fyrstu 

tónleikum Jónasar Ingi-
mundarsonar í tónleikaröð-

inni Við slaghörpuna í hálfa öld, 
sem hóf göngu sína í Salnum fyrir 
skemmstu.

Jónas Ingimundarson kemur næst 
fram á í hádeginu á sunnudaginn. Þá 
koma Gunnar Guðbjörnsson, tenór, 
og Arnar Jónsson, leikari, fram með 
Jónasi sem situr við flygilinn, segir í 
tilkynningu frá Salnum.



Kópavogsbær veitir foreldrum/forráðamönnum barna á aldrinum 5–18 ára 
frístundastyrki vegna þátttöku í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi. 

Starfið þarf að fara fram undir leiðsögn hæfra leiðbeinenda. Meginskilyrði styrkjanna er að starfsemin sé 
á forsendum uppeldislegra gilda og forvarna og að hún fari fram á ársgrundvelli. 
Styrkhæf starfsemi þarf að vera í 10 vikur samfellt hið minnsta. 
Vísað er til 1. greinar æskulýðslaga: 
„Með æskulýðsstarfi er átt við skipulagða félags- og tómstundastarfsemi þar sem börn og ungmenni starfa saman 
í frístundum sínum að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sem þau sjálf meta að verðleikum. Í skipulögðu 
æskulýðsstarfi skal hafa í huga félags-, forvarna-, uppeldis- og menntunarleg gildi þess sem miðar að því að auka 
mannkosti og lýðræðisvitund þátttakenda.“
Íþróttaráð Kópavogsbæjar, í samvinnu við forvarna- og frístundanefnd, tekur afstöðu til allra nýrra umsókna 
félagasamtaka samkvæmt tillögu starfsmanna íþróttadeildar. Tónlistarnám, viðvera eftir skóla og líkamsræktarkort 
eru meðal þess sem ekki telst styrkhæft.
Styrkur fyrir þátttöku í einu tómstunda- og íþróttatilboði, getur orðið allt að 13.500 kr. á ári. Hvert barn getur fengið 
styrk vegna 2 tilboða og samtals getur styrkurinn því orðið 27.000 kr. að hámarki á ári. Ef þátttaka í starfseminni er 
annaskipt er greitt hálft gjald fyrir hverja önn að hámarki 6.750 kr., þó aldrei hærra en 13.500 kr. fyrir árið.
Frá og með hausti 2013 verður greiddur styrkur vegna barna sem fædd eru á árunum 1995–2008.

Greiðsla frístundastyrkja
Innan Kópavogs
Framkvæmd frístundastyrkja er þannig háttað að íþrótta- og tómstundafélög og aðrir innan bæjarfélagsins sem 
innheimta æfingagjöld/námskeiðskostnað sjá um að sækja styrkinn til bæjarins. Þetta þýðir að ef æfingagjald/
námskeiðsgjald á ársgrundvelli er kr. 30.000,- greiðir foreldri/forráðamaður kr. 16.500,- til félagsins og félagið sækir 
framlagið kr. 13.500,- til bæjarfélagsins.
Utan Kópavogs
Iðkendur sem stunda tómstundir og íþróttir utan Kópavogs en eiga lögheimili í bæjarfélaginu, eða forráðamaður 
þeirra, þurfa að sækja styrkinn í þjónustuver Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 1. hæð. Með framvísun greiðslukvittunar 
fyrir viðkomandi grein verður styrkurinn greiddur út.

Reglur og skilyrði fyrir greiðslu frístundastyrkja eru eftirfarandi:
– Að barnið eigi lögheimili í Kópavogi.
– Að um sé að ræða skipulagt íþrótta- og/eða tómstundastarf.
– Styrkhæf starfsemi þarf að vera í 10 vikur samfellt hið minnsta.
– Iðkandi getur aðeins fengið frístundastyrk vegna 2 íþrótta- og/eða tómstundatilboða.
– Styrkur getur aldrei orðið hærri en æfinga-/námskeiðsgjald viðkomandi frístundatilboðs.
– Hámarksstyrkur á hverja grein er kr. 13.500,-
– Við greiðslu frístundastyrkja kemur styrkurinn til frádráttar æfinga-/námskeiðsgjaldi.
– Til að félögin/iðkendur fái styrkinn greiddan þarf að framvísa staðfestingu á greiðslu frístundastyrks 

fyrir viðkomandi iðkanda.
Mikilvægt er að greiðslukvittanir berist tímanlega fyrir hverja önn. Með önn er átt við haustönn (frá 1. júlí–31. des.) 
og vorönn (frá 1. jan.–30. júní). Aðeins er greitt fyrir eina önn aftur í tímann. Berist greiðslukvittun ekki innan þessa 
tíma fellur greiðslan niður. Styrkurinn færist ekki á milli anna eða ára ef hann er ekki nýttur.

kopavogur.is

Frístundastyrkir 
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Í janúar bjóðum við yfir 1000 tegundir af hágæða vítamínum og bætiefnum á frábæru tilboði

Fylgist með okkur á facebook:
HollandBarrettIcelandPöntunarsími 534-1414

SMÁRALIND

Látum ekki flensur og aðra heilsuspilla leggja
okkur í rúmið - Birgjum okkur upp af hágæða
vítamínum á tilboðsdögum í janúar.
Þú kaupir eina tegund af hvaða vítamíni sem er
og færð aðra að eigin vali með helmings afslætti!
Yfir 1000 tegundir í boði af hágæða bætiefnum
og vítamínum. Sendum hvert á land sem er!


