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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

Vertu einstök – eins og þú ert 

stærðir 38-52

my styleStærðir 38-52

Smart föt, fyrir smart konur
Netverslun á tiskuhus.is

2. Júlí 2015
13. tölublað 4. árgangur

Náttúrunnar notið
Nú er sumarið loksins komið og 

þótt maí hafi verið kaldur hefur 
júní reglulega boðið upp á góða 

daga. Þótt ef til vill fari ekki mikið fyrir 
brakandi hita alla daga þá virðist sem 

allir landsfjórðungar hafi fengið einhver 
hlýindi í sinn hlut og þrátt fyrir að sumur 
séu fremur stutt og svöl á Íslandi er sem 
betur fer yfirleitt hægt að halda út í nátt-
úruna og njóta hennar. Nú eru allir vegir 

færir nema þeir allra fáförnustu er liggja 
að afskekktum stöðum svo það er um að 
gera að leggja land undir fót eða setjast 
undir stýri og halda af stað því sumarið 
er tíminn. 
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 4.400 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Á 
AUSTURLANDI OG HORNAFIRÐI AUK DREIFBÝLIS. BLAÐIÐ LIGGUR 
EINNIG FRAMMI Á HELSTU ÞÉT TBÝLISSTÖÐUM Á AUSTURLANDI.

UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

KERRUR Í MIKLU ÚRVALI

 kynntu þér úrvalið á kerrur.is

-evrópsk gæðaframleiðsla

Eins og ég hef áður nefnt í þessum pistlum virðist vera nóg um að 
vera á Austurlandi allan ársins hring. Menningarstarf í blóma á 
veturna ekki síður en á sumrin. Á sumrin bætast einnig ýmsar 

bæjar- og menningarhátíðir við. Nú um nýliðna helgi voru til dæmis 
allnokkrar hátíðir og viðburðir um allt Austurland. Humarhátíðin var 
haldin á Höfn og þótt veðrið væri ef til vill ekki með besta móti þá 
skemmtu menn sér vel með sól í hjarta. Hernámsdagurinn var haldinn 
á Reyðarfirði og ýmsir viðburðir honum tengdir svo þar var af nógu 
að taka og margir líklega léttir í spori eftir að hafa gengið á hin ýmsu 
fjöll í göngu- og gleðivikunni Á fætur í Fjarðabyggð í vikunni þar á 
undan. Jazzhátíð Austurlands á Egilsstöðum var haldin í Valaskjálf 
og er hér aðeins upptalið brot af því sem var um að vera um helgina.  
Framundan er svo júlí með öllum sínum mörgu hátíðum. Þar má til 
dæmis nefna Eistnaflug í Neskaupstað, Franska daga á Fáskrúðsfirði, 
Lunga á Seyðisfirði, Bræðsluna á Borgarfirði, Vopnaskak á Vopnafirði 
svo fátt eitt sé nefnt. Af þessari litlu upptalningu má ljóst vera að ekki 
er hægt að ná öllu.

Blaðið er stutt að þessu sinni og er aðalefni þess styrkveiting Alcoa 
Fjarðaáls og 19. júní kaffi þess sama fyrirtækis en hvort sem menn eru 
með eða á móti stóriðju þá er því ekki að neita álverið hefur mikil áhrif 
á Austurlandi í stærri og smærri málum. Einnig er í blaðinu greint frá 
þróunarverkefninu Byrjendalæsi sem hefur verið í gangi í austfirskum 
grunnskólum og mun halda áfram í haust.

Halldóra Tómasdóttir

LEIÐARI

Ekki hægt  
að ná öllu

Tónlistarstundir á Héraði
Tónlistarstundir í Egilsstaða-

kirkju og Vallaneskirkju hófust 
þann 18. júní síðastliðinn en 

stundirnar hafa verið árviss viðburður 
í tónlistarlífi Austurlands frá árinu 
2002. Þetta eru stuttir tónleikar þar 
sem lögð hefur verið áhersla á að gefa 
tónlistarfólki á Austurlandi tækifæri til 
að koma fram en einnig hafa þekktir 
listamenn annars staðar frá komið 
þarna fram. 

Tónleikarnir eru sex í ár en þegar 

þetta tölublað Austurlands kemur út 
verða aðeins tvennir eftir. Tónleikarnir 
hefjast klukkan 20: 00 og aðgangseyrir 
er 1.500 krónur en 1.000 krónur fyrir 
nema, öryrkja og eldri borgara. Enginn 
posi. 

Tónleikarnir sem eftir eru: 
2. júlí í Egilsstaðakirkju kl. 20.00

Björgvin gítarkvartett frá Noregi - 
Öystein Magnús Gjerde frá Fellabæ er 
einn þeirra. Gítarkvartettinn verður 

einnig með tónleika á Djúpavogi í 
Djúpavogskirkju laugardaginn 4. júlí. 
5. júlí í Vallaneskirkju kl. 20.00
• Erla Dóra Vogler frá Egilsstöðum, 

mezzósópran
• Torvald Gjerde, organisti, harm-

oníum/harmonikka
Torvald Gjerde, sem er organisti í 

Egilsstaðakirkju og Vallaneskirkju, er 
jafnframt listrænn stjórnandi tónlist-
arstundanna. 

Frétt af www.fljotsdalsherad.is

Erla Dóra Vogler mezzósópran.Björgvin gítarkvartett frá Noregi.

Höski sýnir ljós-
myndir í Molanum
Glæsileg sýning á 15 ljós-

myndum eftir Ólaf Höskuld 
Ólafsson eða Höska opnaði 

nýlega í Molanum. Sýningin var for-
smekkurinn að hverfa- og bryggju-
hátíðinni á Reyðarfirði sem fram fór 
síðastliðinn laugardag. Ljósmyndirnar 
eru teknar á Reyðarfirði og eru hver 
annarri stórfenglegri í form- og lita-
áferð. Sjón er sögu ríkari og er óhætt 
að hvetja gesti Molans til að stalda við 
og njóta sýningarinnar. 

Bryggjuhátíðin var endurvakin í ár. 
Ákveðið var að byrja smátt en mark-
miðið er að hátiðin verði aftur fastur 
liður í lífi Fjarðabúa og fari stækkandi 
á næstu árum. Frábær skemmtiatriði 

voru fyrir alla fjölskylduna og tónlist 
við allra hæfi. Helgi Björnsson mætti 
og tók nokkur lög og Einar Höllu 
kláraði svo kvöldið. 

Upplýsingar m.a. af  
www.fjardabyggd.is

Ein af ljósmyndum Höska.

Landslag hjartans
Föstudaginn 26. júní síðastliðinn 

var sýningin Landslag hjartans 
opnuð í sýningarsal Skaftfells á 

Seyðisfirði. Sýningarstjóri er Þórunn Ey-
mundardóttir. Sýningin stendur til 5. júlí.

Þráin eftir því að tilheyra, að sjá og 
skilja sjálfan sig er öllum mönnum 
sameiginleg. Það umhverfi sem einstak-
lingurinn vex úr grasi í verður óhjá-
kvæmilega stór partur af sjálfsmynd hans 
og hefur áhrif á það hvernig hann horfir 
á heiminn; að heiman.

Þessi sýning á úrvali verka í eigu 
Seyðisfjarðarkaupstaðar sýnir okkur 
glögglega hvert sjónir manna beinast 

þegar hylla á heimahagana, heiðra þá 
er skipt hafa sköpum fyrir samfélagið 
eða minnast merkra tímamóta. Verkin 
á sýningunni, sem eru í flestum tilfellum 
gjafir til bæjarins, eru því einskonar 
spegilmyndir. Myndefnið, fjörðurinn 
fagri eða fegursti staður gefandans, er 
því ekki bara mynd af stað heldur felur 
það í sér þá djúpu ást sem við berum til 
heimahaganna, það er okkar sjónarhóll 
og hið eina sanna „heima“.

Á sýningunni eru verk eftir:
Eggert Guðmundsson
Sigurð Baldvinsson

Kristján Hall
H.A.G. Schiøtt
Garðar Eymundsson
G. Wiseman
Emanuel A. Petersen
Ólöfu Birnu Blöndal
Dieter Roth
og Frásagnasafnið 2011-2012

Íslenska stríðsárasafnið 20 ára
Tuttugu ára starfsafmæli Ís-

lenska stríðsárasafnsins á 
Reyðarfirði var fagnað á 

Hernámsdeginum, sunnudaginn 28. 
júní sk. Safnið hóf starfsemi sína í 
júnímánuði árið 1995 og er hið eina 
hér á landi sem gerir árum síðari 
heimstyrjaldarinnar skil út frá bæði 
hernaðarlegum og samfélagslegum 
sjónarmiðum tímabilsins. Safnið er 
að sjálfsögðu opið í allt sumar. 

Vegleg hátíðardagskrá fór fram við 
safnið í sönnum stríðsáraanda. Há-
tíðin hófst með hernámsgöngu frá 
Molanum að safnahúsinu þar sem 
hátíðardagskráin fór fram. 

Vinsæl dægurlög frá tímabilinu 
og sögur af blessuðu stríðinu voru í 
forgrunni hátíðarinnar, sem skipu-
lögð var af Íslenska stríðsárasafninu í 

samstarfi við Leikfélag Reyðarfjarðar. 
Þá var boðið upp á vinsæla leiki eins 
og crocket og bob ásamt stríðsáraaf-
mælistertu með Coca Cola, sem sló svo 
rækilega í gegn á þessum tíma. 

Síðasti sunnudagur júnímánaðar 

hefur á undanförnum árum fest sig í 
sessi á Reyðarfirði sem Hernámsdagur-
inn og er hernáms staðarins þá jafnan 
minnst með ýmsu skemmtilegu móti. 

Lítillega breytt frétt af  
www.fjardabyggd.is

Hermenn við æfingar á Reyðarfirði á tíma síðari heimsstyrjaldarinnar.
 (Ljósm. Íslenska Stríðsárasafnið)



Brimborg 
Tryggvabraut 5 
Akureyri 
Sími 515 7050

Laugardag kl. 10-14
Sunnudag kl. 10-14

volvo.is

Nýr Volvo XC90 markar nýtt upphaf. Ný tækni, ný öryggiskerfi og nýtt útlit. Ný kynslóð Drive-E vélanna gerir þér kleift að njóta spennandi aksturs en með miklu minni eldsneytisnotkun og 
koltvísýringslosun. Eldsneytisnotkun nýju D5 dísilvélarinnar í blönduðum akstri er 5,8 l/100 km og CO2 losun er 152 g/km. XC90 er fyrsti bíllinn sem er byggður með nýrri SPA undirvagns-tækni Volvo.  
Ytra útlit XC90 er mikilfenglegt og gefur tóninn fyrir komandi kynslóðir Volvo bíla. Aldrei fyrr hefur Volvo hannað innanrými með jafn miklum lúxus. XC90 er 7 manna og veghæð bílsins er 23,7 cm 
undir lægsta punkt. XC90 er búinn fullkomnasta öryggis-staðalbúnaðinum á markaðnum. Þar á meðal eru tvær nýjungar sem aldrei hafa verið í boði áður: Annars vegar vörn við útafakstri og hins 
vegar sjálfvirk bremsa ef beygt er í veg fyrir ökutæki úr gagnstæðri átt. Þessar tækninýjungar sem Volvo heimsfrumsýnir nú, gera Volvo XC90 að einum öruggasta bíl heims og færir fyrirtækið jafnframt 
skrefi nær markmiði sínu um að frá árinu 2020 muni enginn slasast alvarlega eða láta lífið í nýjum Volvo. Komdu og kynntu þér nýjan Volvo XC90.

TÁKNRÆN HÖNNUN
OKKAR HUGMYND UM LÚXUS

Áberandi lögun LED framljósanna er innblásin 
af Þórshamri - norrænu tákni um styrk.  

Skandinavísk hönnun frá Volvo.

NÝR VOLVO XC90 AWD  
FRÁ 10.590.000 KR.

KOMDU Á FRUMSÝNINGU  
UM HELGINA, 4.-5. JÚLÍ

Volvo_XC90_táknræn_5x38_20150626_Aku_END.indd   1 29.6.2015   13:25:31
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Styrkúthlutun hjá Alcoa Fjarðaáli
Vorúthlutun samfélagsstyrkja úr 

styrktarsjóði Alcoa Fjarðaáls 
fór fram í menningarmiðstöðinni 
Sláturhúsinu á Egilsstöðum 11. júní 
síðastliðinn. Veittir voru 32 styrkir 
til fjölbreyttra verkefna á Austur-
landi fyrir um 8 milljónir samtals. Að 
venju er ánægjulegt að sjá gróskuna 
sem einkennir menningar- og tóm-
stundalíf á Austurlandi. Sem dæmi 
um verkefni sem hlutu styrk má nefna 
grunnskólann á Breiðdalsvík en þar 
á bæ stendur til að reisa svonefndan 
plánetustíg sem er líkan af sólkerf-
inu. Þá fékk félagsmiðstöð aldraðra 
í Hlymsdölum styrk til að festa kaup 
á langþráðri Overlook saumavél og 
krakkar frá Reyðarfirði, sem sigruðu 
á Íslandsmeistaramóti í tæknilegói, 
fengu styrk til að fara og keppa á 
heimsmeistaramóti. Þrjú leikfélög á 
svæðinu fengu styrk og tvær björg-
unarsveitir svo eitthvað sé nefnt. 

Hæsta styrkinn eða eina milljón 
króna hlaut tónlistarhátíðin Eistna-
flug í Neskaupstað. Hátíðin hefur á 
síðustu árum verið að festa sig í sessi 
sem ein helsta tónlistarhátíð landsins. 
Hátíðin verður haldin í ellefta sinn í 
júlí og hefur hún stækkað svo mikið 
síðustu ár að nú er svo komið að hún 
flyst úr Egilsbúð yfir í Íþróttahúsið 
í Neskaupstað. . Eistnaflug er helsta 
innlenda uppskeruhátíð rokkara og 
hefur hróður hennar borist víða. 
Eistnaflug var tilnefnd til Eyrarrósar-
innar árið 2013 og hlaut Menningar-
verðlaun Austurlands árið 2012. 

Á dagskránni í Sláturhúsinu var 
auk styrkúthlutunar boðið upp á 
tónlistaratriði og ávörp. Magnús Þór 
Ásmundsson, forstjóri Alcoa, lagði í 
sínu ávarp áherslu á að Alcoa Fjarðaál 
væri fyrirtæki sem vildi leggja sitt á 
vogarskálarnar til að skapa betra 
samfélag fyrir alla sem lifa og starfa 
á Austurlandi. Þá flutti Óðinn Gunnar 

Óðinsson, atvinnu-, menningar- og 
íþróttafulltrúi Fljótsdalshérað, einnig 
stutt ávarp þar sem hann sagði frá 
starfsemi Sláturhússins og sögu þess. 
Um tónlistina sáu þau Margrét Dögg 
og Auðna Guðgeirsdætur og Hafþór 
Máni Valsson. Að dagskrá lokinni var 
gestum boðið upp á léttar veitingar. 

Að veita styrki til góðra verka í nær-
samfélaginu er aðeins lítill hluti af því 
sem Alcoa Fjarðaál gerir til að vinna 
að samfélagslegri ábyrgð. Önnur 
dæmi eru að vinna markvisst að því að 

jafna kynjahlutföll innan fyrirtækisins 
og huga almennt að jafnréttismálum, 
reyna að lágmarka þau neikvæðu um-
hverfisáhrif sem fyrirtækið hefur og 
stuðla að sjálfbæru samfélagi, hafa 
gagnvirk samskipti við samfélagið 
sem til dæmis er gert með árlegum 
íbúafundum, að hvetja starfsmenn til 
að sinna sjálfboðaliðastörfum og svo 
mætti lengi telja. 

Hér fyrir neðan má sjá heildarlista 
þeirra styrkja sem veittir voru í vorút-
hlutun Alcoa Fjarðaáls árið 2015. 

Styrkir úr styrktarsjóði Fjarðaáls vorið 2015
Umsækjandi Verkefni

Höttur fimleikadeild Strákar í fimleikum, verkefni til að auka áhuga drengja á þessari 
íþrótt og efla sjálfsmynd þeirra

Félagsmiðstöðin Nýung á Fljótsdalshéraði Betrumbæta húsakost miðstöðvarinnar

Krabbameinsfélag Austfjarða Kaup á fræðslubókum

Félagsmiðstöðin Hlymsdalir Kaup á Overlock saumavél 

Blakdeild Leiknis Uppbygging á strandblakvelli

Breiðdalssetur Styrkur til að halda málþing

Félag leiðsögumanna með hreindýraveiði Auka þekkingu veiðimanna á hornamælingum með útgáfu 
fræðsluefnis

Grunnskólinn á Breiðdalsvík Byggja upp plánetustíg, líkan af sólkerfinu á Breiðdalsvík

JCI Austurland Halda nýliðanámskeið á Austurlandi og hjálpa félaginu að skjóta 
hér rótum

Listaakademía VA Útgáfa á DVD disk með Hárinu

UMF Neisti Forvarnarstarfs sem kallast Edrúlífið

Leikfélag Menntaskólans á Egilsstöðum Ferðast með leikritið Kónga og klaufsdætur um Austurland

Stólpi, samtök um vinnu og verkþjálfun Kaup á nýjum vinnustólum

Bláa kirkjan á Seyðisfirði Sumartónleikaröð til minningar um Muff Worden

Djassklúbbur Egilsstaða Jasshátíð Egilsstaða í Valaskjálf í lok júní

Ferðaklúbbur 4x4 Ferð með skjólstæðinga Félagsþjónustu Austurlands

Rauði krossinn í Fjarðabyggð Grunnnámskeið í skyndihjálp fyrir alla tíundubekkinga í grunn-
skólum Fjarðabyggðar

Skógræktarfélag Djúpavogs Viðhald og lagning göngustíga um skógræktina

Skógræktarfélag Eskifjarðar Gróðurseting og uppbygging skógræktarsvæðis við Ytri Þverá

Gullvör Ljósmyndasýning og viðtöl við bændur á Jökuldal sett upp í 
Skjöldólfsstaðaskóla

Leikfélag Norðfjarðar Setja upp barnaleikritið Benedikt búálfur

Leikfélag Reyðarfjarðar Sýning í formi upplifunar og fræðslu á hernámsdaginn um sam-
skipti íbúa við hermenn

Sláturhúsið – Menningarmiðstöð 
Fljótsdalshéraðs

Setja upp myndlistar- og sögusýningu í tilefni 100 ára fæðingaraf-
mælis Steinþórs Eiríkssonar

Björgunarsveitin Ársól, Reyðarfirði Kaup á sérhæfðum búnaði til fjallabjörgunar

Björgunarsveitin Ísólfur, Seyðisfirði Viðbygging undir tækjakost félagsins

UMF Valur, glímuráð Styrkur til að halda Íslandsglímuna í 105. skipti á Reyðarfirði í apríl 

Skíðafélag Fjarðabyggðar Bæta búnaði til að koma upplýsingum betur á framfæri á mótum 
í Oddskarði

Foreldrafélag grunnskóla Reyðarfjarðar Unnu frækilegan sigur í Legokeppni grunnskóla í RVK og eru á 
leið til að keppa á heimsmeistaramóti í BNA

Kirkjumiðstöð Austurlands Bæta aðstöðu fyrir báta sumarbúðanna við Eiðavatn

Möguleikhúsið Bjóða grunnskólanemum á Austurlandi á sýninguna Eldbarnið

Skrifstofa ferða- og menningarmála á 
Seyðisfirði

Til að endurútgefa stórvirkið Húsasaga Seyðisfjarðar í tilefni af 
120 ára afmæli bæjarins í ár

Rokkhátíðin Eistnaflug Halda tónlistarhátíðina árið 2015

Fjölmenni fagnaði 19. júní hjá Alcoa Fjarðaáli
Kvenréttindadeginum var 

að venju fagnað hjá Alcoa 
Fjarðaáli við Reyðarfjörð þann 

19. júní þegar rúmlega tvö hundruð 
konur á Austurlandi þáðu boð fyrir-
tækisins að koma og fagna deginum 
ásamt starfsfólki. Að þessu sinni var 
því sérstaklega fagnað að liðin eru 100 
ár síðan íslenskar konur fengu kosn-
ingarrétt og var boðið því sérstaklega 
veglegt í ár. 

Fjarðaál hefur frá upphafi starf-
seminnar boðið konum á Austurlandi 
í síðdegiskaffi 19. júní. Að meðaltali 
hafa um tvö hundruð konur mætt, 
þegið veitingar, hlustað á ræður og 
notið góðrar tónlistar. Að þessu sinni 
hófust hátíðarhöldin í hádeginu í mat-
sal fyrirtækisins þegar hrint var úr vör 
HeForShe átaki UN-Women sem var 
afar viðeigandi á vinnustað þar sem 
karlmenn eru meirihluti starfsmanna. 
Magnús Orri Schram, stjórnarmaður í 
UN-Women á Íslandi kom og greindi 
frá átakinu og mikilvægi þess og 
Magnús Þór Ásmundson, forstjóri 
Alcoa Fjarðaáls sagði frá því hvers 
vegna jafnrétti væri honum mikilvægt. 
Það gerðu sömuleiðis þrír aðrir karlar 
sem starfa hjá Fjarðaáli og sitja nú í 
jafnréttisnefnd fyrirtækisins. 

Fjöldi karla skrifaði undir
Átakið HeForShe gengur út á að karlar 
taki afstöðu með jafnrétti kynjanna og 
lýsi því yfir að þeir séu reiðubúnir að 
leggja sitt af mörkum í þessari baráttu 
og sýna það með því að skrifa undir 
viljayfirlýsingu á vefnum. Fjöldi karl-
manna í starfsliði Fjarðaáls sem leið átti 
í mötuneytið skrifaði undir viljayfir-
lýsinguna. Í framhaldi samkomunnar 
verður unnið að því áfram innan fyrir-
tækisins að vekja athygli á átakinu svo 
það nái eyrum sem flestra starfsmanna. 

Konur fagna  
100 ára afmæli
Sjálft kvennaboðið tók við síðar um 
daginn en þá hittust um tvö hundruð 
austfirskar konur í matsal Fjarðaáls og 
áttu skemmtilega stund saman. Guð-
rún Hafsteinsdóttir, formaður Samtaka 
iðnaðarins, flutti ávarp og talaði þar 
um það sem áunnist hefur í jafnréttis-
baráttunni en minnti einnig á að enn 
er nokkuð í land og vísaði til dæmis til 
bágrar stöðu kvenna á forstjórastóli ís-
lenskra fyrirtækja. Þá talaði hún einnig 
um mikilvægi sterkra kvenfyrirmynda 
og minntist þar sérstaklega á Vigdísi 
Finnbogadóttur, fyrrum forseta Ís-
lands. Björk Jakobsdóttir, leikkona og 

skemmtikraftur, sá um veislustjórn og 
skemmti gestum eins og henni einni 
er lagið. 

Þess má geta að lokum að í tilefni 
hátíðarhaldanna í ár var opnuð ljós-
myndasýning í álverinu sem nefnist 
Konur í álveri með myndum eftir Jón 
Tryggvason áhugaljósmyndara og 
starfsmann Alcoa Fjarðaáls. Um er 
að ræða myndir af konum sem eiga 
það sameiginlegt að vinna á álver-
slóðinni, sumar hjá Fjarðaáli og aðrar 
hjá verktökum á svæðinu. Myndir Jóns 
endurspegla þann kraft og styrkleika 
sem býr í þeim konum sem starfa á 
álverslóðinni við Reyðarfjörð. 

Fréttatilkynning frá  
Alcoa Fjarðaáli 22. júní 2015. 

Hluti nemendanna sem heldur brátt utan til Bandaríkjanna til að keppa á 
heimsmeistaramóti lego. Með þeim á myndinni eru Dagmar Ýr Stefánsdóttir, 
kynningarfulltrúi Alcoa Fjarðaáls, og Magnús Þór Ásmundsson, forstjóri 
fyrirtækisins.

Vorúthlutun Samfélagssjóðs Alcoa Fjarðaáls fór fram nýlega í menningarmið-
stöðinni Sláturhúsinu á Egilsstöðum. Veittir voru 32 styrkir sem námu samtals 
um átta milljónum króna.

Magnús Þór Ásmundsson, forstjóri Alcoa Fjarðaáls (t.v.) og Magnús Orri 
Schram, stjórnarmaður í UN-Women á íslandi, með yfirlýsingu HeForShe.

Konur fjölmenntu í boð Alcoa Fjarðaáls á kvenréttindadaginn 19. júní.
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Þróunarverkefnið Byrjendalæsi
Haustið 2014 fór af stað í flestum 
grunnskólum á Austurlandi þró-
unarverkefnið „Byrjendalæsi“ sem 
þróað er og stýrt af Miðstöð Skóla-
þróunar við Háskólann á Akur-
eyri. Um er að ræða kennsluaðferð 
í læsi fyrir 1. -4. bekk. Byrjendalæsi 
byggir á aðferðum sem rannsóknir 
hafa leitt í ljós að skila árangri í 
læsisnámi barna. Við samsetningu 
Byrjendalæsis var meðal annars 
stuðst við kenningar Gudschinsky, 
Frost, Rumelhart, Solity og Leimar. 
Ennfremur var sótt til NRP2000 
rannsóknarinnar þar sem fram 
kemur mikilvægi þess að kennslu-
aðferðir í læsi feli í sér nálgun sem 
nái til allra þátta móðurmálsins. 
Við innleiðingu á Byrjendalæsi er 
stuðst við starfsþróunarlíkan sem 
tekur til tveggja ára. Á þeim tíma fá 
kennarar kennslu og öflugan stuðn-
ing við að tileinka sér aðferðina. 

Viðhorf til náms og kennslu í Byrj-
endalæsi eru í anda hugsmíðahyggju 
þar sem nemendur læra með því að 
byggja ofan á fyrri reynslu og þekkingu. 
Áhersla er lögð á fjölbreytni og sveigj-
anleika í námsaðstæðum nemenda. 

Kennslan byggist á því að allir þættir 
móðurmálsins eru virkjaðir þ. e. lestur, 
tal, hlustun og ritun. Um heildstæða og 
samvirka nálgun er að ræða þar sem 
allir fjórir þættir tungumálsins eru jafn-
gildir. Ennfremur eru sértækir þættir 
móðurmálsins, svo sem hljóðvitund, 
réttritun, skrift, orðaforði, setninga-
bygging og málfræði tengd inn í ferlið. 

Meginmarkmið kennsluaðferðar-
innar er að nemendur nái góðum ár-
angri í læsi sem allra fyrst á skólagöngu 
sinni. Við upphaf skólagöngu eru 
nemendur misjafnlega á vegi staddir. 
Byrjendalæsi gerir ráð fyrir því og þess 
vegna er lögð áhersla á samvinnu nem-
enda um leið og einstaklingsþörfum 
er mætt. 

Grunnstoðir Byrjendalæsisins eru 
eftirfarandi þættir: 
• Lestur, ritun, tal og hlustun eru sam-

ofnir þættir
• Merkingarbær viðfangsefni
• Nám er félagslegt ferli - samvinna
• Unnið út frá gæðatexta – alvöru 

bækur, alvöru texti

• Einstaklingsmiðun í kennslu
• Nám án aðgreiningar
• Samvinna nemenda í námi. 

Barnabækur með kjarnyrtum orða-
forða og boðskap er sá efniviður sem 
lagður er til grundvallar í kennsluað-
ferðinni, jafnt í tæknilegri vinnu með 
stafi og hljóð sem og vinnu með orða-
forða og skilning. Kennslan byggist á 
kennsluáætlunum sem kennarar semja 
útfrá gæðatexta. Kennslan er þrískipt 
frá heild til eindar og aftur til heildar. 

Til að viðhalda verkefninu innan 
skólanna starfa leiðtogar með kennur-
unum að uppbyggingunni. Á Aust-
urlandi eru 10 leiðtogar starfandi 
sem stýra verkefninu í samvinnu við 
ráðgjafa HA, sem halda utanum um 
skipulagningu, fræðslu og ráðgjöf 
meðan á innleiðingunni stendur. Leið-
togar sjá jafnframt um smiðjur fyrir 
kennara skólanna. Reynsla kennara og 
leiðtoga af innleiðingunni er best lýst 
með eftirfarandi tilvitnunum: 

„Það sem mér finnst einkenna BL 
í þeim skólum þar sem ég hef fylgst 
með kennslu eru áhugasamir kennarar 
og nemendur. Kennslustofur án aga-
vandamála enda eru nemendur að fást 
við athafnamiðað nám og uppteknir í 
sínum verkefnum sem eru fjölbreytt 
og skemmtileg“. 

„Það er ramminn, samþættingin 
við aðrar námsgreinar, eftirfylgnin 
og samvinnan sem gerir BL að góðu 
verkfæri“. 

„Íslenskukennsla er að mínu mati 
komin á hærra plan með BL. Kennslan 
mun meira skapandi, fjölbreyttari og 
áhugaverðari bæði fyrir nemendur og 

kennara. Það hlýtur að fara mun meira 
nám fram með þessum hætti en áður“. 

„Vinnugleði nemenda hefur aukist 
mjög mikið og afköst þar með. Þetta 
hentar mjög breiðum hópi og það er 
mjög sjaldan sem nemandi er ekki þátt-
takandi í verkefni“. 

„Frábært væri að sjá framhald 
þessarar vinnu á miðstigi og víðar“. 

„Það sem mér finnst einkenna BL 
er fjölbreytni, samvinna (nemenda, 
kennara og skóla) og góður rammi utan 
um það sem kenna á, gott skipulag“. 

„Lærdómur í gegnum leik, kennum 
nemendum að horfa öðrum augum á 
tungumálið, skemmtileg verkefni sem 
vekja áhuga nemenda, uppgötvunar-
nám, mikil vinna á kennurum til að 
byrja með en skemmtileg, nemendur 
ánægðir og finnst vinnan skemmtileg 
og fjölbreytt“. 

Framhaldið
Í haust hefst seinna innleiðingarárið 
með námskeiðahaldi, smiðjum og 
heimsóknum leiðtoga til kennara og 
heimsóknum ráðgjafa HA til skólanna. 
Skipulagðir verða námskeiðsdagar og 
smiðjur bæði fyrir núverandi kennara 
og jafnframt verða smiðjur og námskeið 
fyrir nýja kennara sem koma inn í skól-
anna í haust. Skólar á Austurlandi sem 
hafa hug á að taka þátt í þróunarverk-
efninu eru hvattir til að hafa samband 
við undirritaða, en allar frekari upplýs-
ingar er að finna á heimasíðu HA http://
www.msha.is/is/byrjendalaesi-moodle. 

Með Byrjendalæsiskveðju,
Helga M. Steinsson 

 ráðgjafi HA, helgams@unak.is
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HVERJIR ER ÞETTA?
Enn höldum við áfram að 
birta myndir úr Ljósmynda-
safni Austurlands hjá Héraðs-
skjalasafni Austfirðinga. Næsta 
mynd kemur úr Austrasafni og 
er tekin utan við Hússtjórnar-
skólann á Hallormsstað 1996.
Engar upplýsingar bárust 
um síðustu mynd sem var af 
óþekktu íbúðarhúsi og Willys 
jeppa sem talinn er vera númer 
N eitthvað.
Eru upplýsingar frá lesendum 
vel þegnar og er þeim sem geta 
gefið þær bent á að hafa sam-
band við Héraðsskjalasafnið í 
síma 471 – 1417 eða á netfang-
ið: magnhildur@heraust.is. 
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Frábært úrval af minnismerkjum!

Fagmennska • Gæði • Gott verð • 25 ára reynsla

Samþættingarverkefni í Egilsstaðaskóla – hreindýrahjörð.
Ritunarverkefni í Djúpavogsskóla.

Sundurgreinandi vinna í Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar



Allar tæknilegar upplýsingar, snið og teikningar, eru fyrirliggjandi hjá okkur.

Yfir 80 litir í boði.          Nánari upplýsingar á www.solskalar.is

Viðhaldsfríir 
gluggar, hurðir, rennihurðir, sólskálar og svalalokanir

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.599.000,- án fylgihluta.

kr. 1.899.000,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/1

4-
04

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af �utningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá �eiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is



48” er vinsælasta stærðin
Bein eða bogin - þín upplifun

48” : 139.900.-

Samsung H5005

Samsung JU7005

48” : 299.900.-

Samsung JU6675

48” : 239.900.-

Samsung  JU6415

48” : 249.900.-

48” : 279.900.-

Samsung  JU6515

Besta
verðið
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