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OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17

Fólk hópaðist á Austurvöll sumarið 1915 til þess að fagna því að konur fengu loks kosningarétt til Alþingis. Fyrir miðri mynd má 
sjá Bríeti Bjarnhéðinsdóttur flytja ræðu. Því er fagnað í dag að hundrað ár eru liðin frá þessum áfanga í jafnréttisbaráttunni. 
Fjölbreytt dagskrá verður víða af þessu tilefni.   Sjá bls. 4 og 6.  Mynd: Wikipedia/Þjóðminjasafnið

Til hamingju með daginn!
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Nemendur gefa verðlaunafé til Unicef: 

„Þess vegna ætla
ég ekki að reykja“
Nemendur Ásheima 7. SL 

bekkjar Áslandsskóla 
unnu til verðlauna fyrir 

tóbakslausan bekk 2015 sem haldið 
er á vegum Landlæknisembættisins 
ár hvert. Þau gerðu fræðslumynd-
band sem þau kölluðu „Þess vegna 
ætla ég ekki að reykja“ og voru 
meðal tíu bekkja á landsvísu sem 
verðlaunuð voru fyrir sitt framtak. 

Fljótlega eftir að ljóst var að 
þau hefðu unnið kom fátt annað 
til greina en að gefa verðlaunaféð 
til góðgerðamála og láta þannig 
gott af sér leiða, segir í frásögn af 

framtakinu á vef Hafnarfjarðar-
bæjar. UNICEF varð fyrir valinu 
enda traust samtök sem aðstoða 
börn víða um heim á markvissan 
og uppbyggjandi hátt. Krakkarnir 
ákváðu að láta féð renna til Nepal 
enda höfðu þau fylgst með fréttum 
af þeim hörmungum sem yfir þá 
þjóð dundi í kjölfar jarðskjálfta fyrr 
á árinu. 

Á skólaslitum Áslandsskóla af-
hentu nemendur framkvæmdastjóra 
UNICEF á Íslandi; Bergsteini Jóns-
syni, 110.000 kr. og héldu síðan út 
í sumarið.

Njóttu sumarsins með 
Veiðikortinu 2015 og 
búðu til þínar minningar!

38 vatnasvæði!

www.veidikortid.is
2 0 1 5

Fáir einstaklingar ráðandi í sjávarútvegsfyrirtækjum: 

Innan við hundrað manns 
hagnast mest á kvótanum
Ætla má að um eða innan við 

eitthundrað einstaklingar fái 
megnið af þeim arði sem verður af 
veiðum og vinnslu hér við land. 

Í viðamikilli úttekt blaðsins var reynt 
að grafast fyrir um hvaða einstaklingar 
væru að baki þeim sjávarútvegsfyrir-
tækjum sem fá úthlutað meiru en einu 
prósenti af heildarkvótanum við Ísland. 
Úttektin, sem þó er ekki tæmandi, leiðir 
í ljós að tiltölulega fáir einstaklingar 

eru að baki þessum fyrirtækjum, eru 
ýmist ráðandi í rekstri þeirra, eða eiga 
áberandi stóra eigarhluti. Þetta fólk er 
að baki um 20 fyrirtækjum sem sam-
anlagt fá úthlutað um þremur fjórðu af 
öllum kvóta hér við land. HB Grandi 
og Brim eru þær stórútgerðir sem mest 
eru áberandi á höfuðborgarsvæðinu, 
en grófum dráttum virðast tveir til þrír  
einstaklingar ráðandi í hvoru fyrirtæki 
um sig.  Sjá bls. 8. 

Felldu tillögu um athugun
Meirihluti hafnarstjórnar felldi á 

dögunum tillögu um að gerð 
verði „óháð stjórnsýsluúttekt á með-
ferð meirihluta Hafnarstjórnar auk 
aðkomu bæjarstjóra vegna viðtals 
við starfsmann Hafnarfjarðarhafnar, 
laugardaginn 15. nóv. 2014 kl. 11, sem 
fram fór á bæjarskrifsofunni, og allri 
meðferð meirihluta Hafnarstjórnar og 
bæjarstjóra í framhaldi eins og viðtöl 
og bréfaskriftir í nafni Hafnastjórnar. 

Sérstaklega verði kannað hvort bréf 
hafa verið afhent starfsmanni í nafni 
Hafnastjórnar án þess að hafa verið lögð 
fyrir Hafnarstjórn eða til kynningar eða 
samþykktar, sem og hvort Hafnarstjórn 
hafi borist erindi vegna málsins sem 
ekki hafi verið lögð fyrir Hafnarstjórn. 
Stjórnsýsluúttektin fjalli um alla með-
ferð málsins og niðurstöður hennar 
verði lagðar fyrir Hafnarstjórn.“

Meirihlutinn vísaði til samþykktar 

bæjarstjórnar frá í mars, en þar sam-
þykkti meirihluti Sjálfstæðisflokks og 
Bjartrar framtíðar að láta fara fram út-
tekt á stjórnsýslu og fjármálum hafnar-
innar tíu ár aftur í tímann. Ekki kom 
fram í greinargerð eða rökstuðningi 
með þeirri tillögu hver tilgangurinn 
væri með því að kanna rekstur og 
stjórnsýslu frá árinu 2005 sérstaklega. 

Unnur Lára Bryde, fulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins í hafnarstjórn vildi 
ekki ræða þessi mál við Fréttablaðið í 
vikunni, „og bar við trúnaði við starfs-
manninn“ segir þar. 

Krakkarnir með á nótunum
Mikilvægt er að fræðslu um 

kyn og kynhneigð sé vel 
sinnt í grunnskólum og því 

brýnt að vekja sérstaka athygli skóla-
stjórnenda á vægi þess sem hinsegin 
fræðsla er í jafnréttismenntun nemenda 
í grunnskóla,“ segir Ragnheiður Her-
mannsdóttir, deildarstjóri grunnskóla-
deildar hjá Kópavogsbæ, í greinargerð 
um hinssegin fræðslu í grunnskólum 
bæjarins. 

Greinargerðin var tekin saman í kjöl-
far tillögu Samfylkingarinnar og Vinstri 
grænna og félagshyggjusfólks í bæjar-
stjórn Kópavogs um að efla fræðslu um 
kynhneigð. 

Skólastjórum var sendur spurninga-
listi um þessi mál. Í grófum dráttum eru 
niðurstöður þær að í flestum skólum fer 
fram einhver fræðsla. 

„Í skólanámskrám skólanna er ekki 
sérstaklega getið um hinsegin fræðslu. 
Skipulag á kennslu í lífleikni er hluti af 
bekkjarnámskrá þar sem fræðslan um 
kynhneigð fléttast inn. Hversu mikið 
hver kennari nýtir þau tækifæri er 
erfitt að segja til um,“segir í greinar-

gerð Ragnheiðar. Fræðslan fari yfirleitt 
fram í 8. -9. Bekk og þar sé stuðst við 
ýmiss konar námsefni. Flestir skólar í 
bænum fá fræðslu frá Samtökunum ’78 
fyrir nemendur á unglingastigi. Sums 
staðar er fræðslan árleg, en annars staðar 
annað hvert ár eða jafnvel þriðja hvert ár. 

Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jóns-
dóttir, fræðslustýra Samtakanna ’78 
segir í samtali við blaðið að fræðslunni 
sé yfirleitt mjög vel tekið og í bekkjum 
og hópum geti oft myndast fjörugar og 
áhugaverðar umræður. Samtökin hafa 
sérstakan samning við Reykjavíkur-
borg, en hafa einnig farið í skóla víðar, 
til dæmis hér í Kópavogi. Hún segir að 
almennt sé frætt um „hvað það er að 
vera hinsegin“. Það geti falið í sér að 
kynna mismunandi kynhneigðir, ræða 
um kynvitund, auk þess sem fjallað sé 
um hugtök, lagalega stöðu, líka líðan og 
persónulega reynslu. „Oftast fáum við 
mjög jákvæð viðbrögð og kemur okkur 
stundum á óvart hvað krakkanir eru 
vel með á nótunum oft meira heldur en 
fullorðnir. Þetta er oftast mjög gaman og 
gott að fara í fræðslur.“

Lagt hefur verið til í Hafnarfirði að 
hinssegin fræðsla verði tekin upp í 
grunnskólum. Þeirri tillögu var vísað 
til fræðsluráðs sem ekki hefur tekið hana 
fyrir eftir því sem næst verður komist. 

Fræðsla af þessu tagi er fastur liður 
í Reykjavík þar sem nýlega var endur-
nýjaður samningur við Samtökin ’78 
um starfið. 

Fulltrúar Samfylkingarinnar hafa 
lagt til í bæjarstjórn að farið verði 
í átak í eflingu hinseginfræðslu og 
-ráðgjafar í grunnskólum Hafnar-
fjarðar. Hafnarfjarðarbær leitist 
við að gera samstarfssamning við 
Samtökin ‘78 um þróun námsefnis 
fyrir öll stig grunnskóla, frá 1. til 10. 
bekkjar og sérfræðingar Samtakanna 
haldi námskeið fyrir alla starfs-
menn grunnskóla Hafnarfjarðar. 
Nemendum í unglingadeildum 
grunnskóla verði sömuleiðis gert 
kleift að sækja einstaklingsráðgjöf 
hjá sérfræðingum Samtakanna án 
endurgjalds. Tillögunni var vísað til 
fræðsluráðs.

Krakkarnir ásamt kennurum.

Eitt hundrað konur í þjóðbúningum fluttu ávarp fjallkonunnar, „Á annarri öld“ eftir Bergrúnu írisi Sævarsdóttur, á 
þjóðhátíðardaginn í Hafnarfirði í tilefni af hundrað ára afmæli kosningarréttar kvenna.  Mynd: Andri Ómarsson

Innritunaraldur lækki 
Fulltrúar Samfylkingar og VG í 

fræðsluráði Hafnarfjarðarbæjar 
hafa lagt fram tillögu um að lækka 
innritunaraldur í leikskólum Hafnar-
fjarðarbæjar strax næsta haust. Í til-
lögunni felst að frá og með næsta 
hausti muni börn fædd í janúar – apríl 
2014 fá úthlutað leikskólaplássi. Full-
trúar meirihlutans frestuðu afgreiðslu 
tillögunnar en vísuðu eigin tillögu um 
óbreyttan innritunaraldur til bæjar-
stjórnar. 

Áður höfðu fulltrúar meirihlutans 
lagt til að innritunaraldur yrði mið-
aður við börn fædd í janúar-febrúar 

2014, sem er í samræmi við fram-
kvæmd innritunar haustið 2014, segir 
í fréttatilkynningu frá bæjarfulltrúum 
Samfylkingarinnar og Vinstri grænna. 

„Við erum auðvitað mjög ánægð 
með að meirihlutinn ætli að bakka 
með hugmyndir sínar um hækkun 
innritunaraldurs næsta haust en við 
viljum nýta svigrúmið sem skapast 
vegna fámennari árganga og taka 
skref til lækkunar á innritunaraldr-
inum. Það er fyrirséð að leikskóla-
börnum fækki um 120-130 saman-
borið við síðasta haust og á næstu 
þremur árum verði fækkunin enn 

meiri. Það er því lag núna til þess 
að lækka aldursviðmiðin og taka 
síðan sambærileg skref næstu ár og 
brúa þannig bilið milli fæðingaror-
lofs og leikskóla. Til þess að það sé 
hægt verðum við þó að hverfa frá 
ákvörðunum um lokun einstakra 
rekstrareininga og starfsstöðva. Það 
gefur auga leið að með því að loka 
leikskólum eða deildum er dregið 
úr heildarfjölda þeirra plássa sem 
við höfum til ráðstöfunar í bænum 
og þar með möguleikum okkar til 
að fara í raunverulega lækkun inn-
ritunaraldurs í leikskólum,“ er haft 
eftir Öddu Maríu Jóhannsdóttur, full-
trúa Samfylkingarinnar í fræðsluráði 
Hafnarfjarðar, í tilkynningunni. 
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Veikindaréttindi:

Aldrei geta sumir draumar ræst
Afi minn var berklasjúklingur. 

Hann var á berklahæli, þar 
sem hann lærði að prjóna 

sokka og spila á gítar. Afi veiktist sem 
barn, þegar hann gekk í skóla á Húsavík 
og var sennilega að læra margföldun 
og dönsku, eflaust að lesa einhverjar 
bókmenntir líka. 

Það var hinsvegar ekki mikið um 
tónmennt í skólanum a þeim tíma, 
enda var það eitthvað sem hann tók 
síðar meir ástfóstri við og kenndi heilli 
kynslóð Þingeyinga að spila, misvel, á 
blásturhljóðfæri og önnur tilfallandi 

hljóðfæri. Ekki síst vegna þess að hann 
eyddi tveimur árum á berklahæli, þar 
sem lítið var að gera nema að prjóna 
sokka af gamla laginu og að læra á gítar, 
sem breytti lífinu hans og afkomenda 
hans gífurlega. 

Það var kennslukonan á Húsavík 
sem smitaði bekkinn af berklum. 

Nálega allir í bekknum hans veiktust 
alvarlega af berklum og það voru tveir 
sem náðu aldrei að sjá rofa fyrir full-
orðinsárunun, heldur sáu sólarlag lífs-
ins alltof snemma. Eins og svo margir 
sem veiktust þá og nú af berklum. 

Þetta er fólk sem hefði annars fengið 
að vaxa úr grasi og fengið að kenna 
heilum kynslóðum eitthvað um lífið og 
tilveruna. Sumir hefðu kannski orðið 
skáld eða arkitektar, prestar eða póli-
tíkusar. Lífi þeirra lauk langt fyrir aldur 
fram, og það var með söknuði sem afi 
minn útskýrði fyrir mér að það hafi 
verið kennslukonan sem hafði mætt 
veik og smitað allan bekkinn. 

Hún dó úr berklum. 

Fjarvera opinberra  
starfsmanna
Þegar farið er að skrifa fréttir um að 
„rífleg veikindaréttindi auka fjarveru 
frá vinnu“ þá þarf aðeins að staldra við. 
Enn frekar, svo ég vitni í frétt Vísisf eftir 
Kristján Má Unnarsson: 

„Fjarvera opinberra starfsmanna 
vegna veikinda er tvöfalt meiri hér-
lendis en meðal starfsmanna á einka-
reknum vinnustöðum.“

Þessi staðhæfing stingur svolítið. Því 
þarna er annarsvegar verið að ýja að því 
að opinbert starfsfólk hafi það mjög 
gott. Hinsvegar, er verið að ýja að því að 
opinbert starfsfólk er að vinna minna 
og taka meira út í veikindaleyfum. 

Þessar tölur sem vísað er til í fréttinni 
gætu líka bent á að fólk er almennt 
meira veikt, og að veikindaleyfi innan 
einkageirans eru ófullnægjandi. 

Þessar tölur gætu gefið til kynna að 
fólk veikist siður innan einkageirans af 
einhverjum ástæðum, svo sem vegna 
starfsánægju, vegna þess að það um-
gengst færra veikt fólk að meðaltali og 
svo framvegis. 

Þessar tölur gætu líka gefið til kynna 
ónægju meðal fólks sem vinnur hjá 
hinu opinbera - því líður ekki vel í 
vinnunni og veikist því frekar. 

Breyturnar eru fjölmargar og það 
þarf töluvert meira til þess að skýra 
hver er í raun ástæða þess að opinberir 
starfsmenn nota fleiri veikindadaga 
heldur en starfsmenn i einkageiranum. 

Hvenær er maður veikur? 
Og hvenær er maður ekki veikur? 
Fjandi hafi það, ef maður er veikur, 
þá er maður veikur. 

Opinberir starfsmenn eru til dæmis 
hjúkrunarfólk, læknar, kennarar, leik-
skólakennarar, skólaliðar og önnur 
umönnunarstörf. Þetta er fólkið sem 
annast fólkið okkar sem er hvað veik-
ast fyrir, þarf ekki mikið út á að bregða 
að þessir einstaklingar verði veikir, 
kannski veikari en annað fólk með 
betra ónæmiskerfi. 

Það er hagur okkar allra að þessar 
starfsgreinar hafi ríkuleg og stöðug 
veikindaleyfi. Það er heilbrigðara 
fyrir spítalana að keyra ekki á veiku 
fólki ofan í allt hitt veika fólkið. Það 
er betra að kennararnir okkar hafi 
réttinn til þess að vera veikir heima 
sé þess þörf. Jafnvel þótt það séu 
ríkulegri veikindaréttindi heldur en 
í einkageiranum. 

Við, sem þjóðfélag erum nefnilega 
að ráða þetta fólk í vinnu, og það er 
allavega minn skilningur að ég vil 
frekar hafa lækni eða hjúkrunar-
fræðing frá vinnu í einn dag í stað 
þess að skapa flensufaraldur hjá fólki 
sem er veikt fyrir. 

Til eru fræ
Verkfall kjarnastétta þjóðfélagsins 
sem skipta máli upp á líf og dauða er 
alvarlegt mál. Það endurspeglar að það 
hefur ekki farið fram sú leiðrétting 
sem fólk bjóst við, hvort sem um er 
að ræða siðferðislega leiðréttingu eða 
efnahagslega leiðréttingu. Kjörin eru 
ekki í takt við það sem fólk leggur á 
sig. Kaupmáttur launanna virðist bara 
fara í súginn með klósettpappírnum, 
sem heldur áfram að hækka. 

Á sama tíma er fræjum sáð með 
fréttum um veikindaréttindi opin-
berra starfsmanna, þegar á þeim sama 
tíma er verið að setja lög á verkföll. 
Þarna er verið að sá fræjum sundr-

ungar en ekki samkenndar um grunn-
stoðir þess þjóðfélags sem vill þykjast 
hafa norrænt velferðarkerfi. 

Í norrænu velferðarkerfi fara 
læknar ekki í vikulöng - mánaðalöng 
verkföll. Eða hjúkrunarfræðingar. Eða 
líftæknifræðingar. Því, þá deyr fólk. 

Við búum á landi, draumalandinu 
Íslandi, þar sem heilbrigðisstéttir 
fara í verkfall. Læknar. Líftækni-
fræðingar. Hjúkrunarkonur. Við, á 
draumalandinu Íslandi, erum ekki 
einu sinni með nógu margt fólk til 
þess að manna þrifin á spítalanum 
fyrir sómasamleg kjör miðað við 
vinnuálag. 

Við viljum að sumir draumar ræt-
ist, sérstaklega þessa unga fólks sem 
við eigum framtíð okkar undir. 

Rétt eins og sum fræ verða aldrei 
blóm, þá héldu alltof margir samnem-
endur afa míns heitins heim til feðra 
sinnna langt fyrir aldur fram, án þess 
að fá almennilegt tækifæri í þessum 
heimi. Betri veikindaréttindi kennara 
hefði komið í veg fyrir það. 

Að nýta veikindaréttindi má aldrei 
vera notað sem skömm, heldur sem 
virðing við aðra í kringum sig. Þau eru 
til þess gerð að stuðla að heilbrigðara 
samfélagi og vernda veikustu einstak-
lingana okkar, en kannski er það bara 
þannig, að aldrei geta sumir draumar 
ræst? 

HAFNARFJÖRÐUR / GARÐABÆR
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Réttindi, í hvaða mynd sem er, fást ekki gefins. Það þurfti mikla baráttu og 
átök til þess að launafólk aflaði sér verkfallsréttar. Veikindaréttur var ekki 
gefins heldur. Vinnuvikan í þeirri mynd sem hún nú er var heldur ekki bar-
áttulaus. Það var meiraðsegja svo að sægreifar síns tíma börðust með oddi 
og egg gegn vökulögunum, fyrstu reglum okkar um lágmarkshvíldartíma. 
Eins var kosningaréttur ekki gefins. Fyrst var hann í höndum yfirstéttarkarla, 
en varð svo almennari meðal þeirra. Það tók hins vegar marga áratugi fyrir 
konur að öðlast þessi réttindi sem okkur finnast sjálfsögð núna.

„Og hvað sem menn segja, þá verður því ekki neitað, að snoppungur er 
það fyrir konur, að fá það framan í sig með stjórnarskrárlögum samþyktum 
af Alþingi, að fyrst við 40 ára aldur nái konur þeim þroska, sem 25 ára 
karlmenn hafi náð.“

Þetta skrifaði Bríet Bjarnhéðinsdóttir í Kvennablaðið árið 1913, fyrir 102 
árum. Þá var að nást þessi áfangi sem við fögnum í dag, að konur fengju 
loks kosningarétt og kjörgengi til Alþingis og gerðist það tveimur árum 
síðar. Raunar með þeim furðulegu og séríslensku takmörkunum sem Bríet 
lýsir grein sinni og gerir eðilega alvarlega athugasemdir við. 

Þessar sögulegu staðreyndir eru umfjöllunarefni hér í blaðinu en þar er 
byggt á yfirliti sem finna má á heimasíðu framkvæmdanefndar um 100 
ára kosningaréttarafmælið. Óhætt er að hvetja alla til að líta þangað inn en 
slóðin er http://kosningarettur100ara.is og þar er jafnframt hægt að finna 
yfirlit með dagskrá um alla viðburði dagsins í dag. 

En það er ekki bara svo að réttindin fást ekki gefins. Það er líka hægt að taka 
þau í burtu. Um það höfum við dæmi í þessari sömu viku og við fögnum 
kosningaréttinum. 

Verkfallsréttur var með lögum tekinn af opinberum starfsmönnum með 
gerræðislegri lagasetningu stjórnarmeirihlutans á Alþingi. Ekki aðeins 
það heldur í reynd samningsréttur líka, þar sem í lögunum eru því settar 
þröngar skorður hvað standa megi í samningum, eða í niðurstöðu gerðar-
dóms. Það er nefnilega svo að lögin á verkfallið gilda líka um félög innan 
BHM sem hvorki eru í verkfalli né boðað hafa verkfall. Vel má vera að 
stjórnvöld telji sig geta réttlætt lagasetningu gagnvart fólkinu í verkfalli; 
kvennastéttunum á Landspítalanum. Samt sem áður eru þau með þessu 
að firra sig ábyrgð á alvarlegri stöðu auk þess að grafa undan réttindum 
launafólks. Það er sorglegt.

Við fögnum því í dag að 100 ár eru frá því að mikilvæg réttindi náðust eftir 
harða og langa baráttu. Við minnumst þess jafnframt á þessum tímamótum 
að réttindi eru ekki gefins. Það kostar ekki aðeins baráttu að öðlast þau. 
Það þarf stöðuga baráttu til að halda þeim.

Ingimar Karl Helgason

Barátta á 
tímamótum

Leiðari

Höfundur er

Ásta Helgadóttir

Varaþingmaður Pírata

100 ár – og hvað svo? 
Í ár fögnum við 100 ára afmæli kosn-

ingaréttar og kjörgengis kvenna til 
Alþingis. 

Enda þótt flestir líti á jafnt aðgengi 
allra að lýðræðisþátttöku sem sjálf-
sagðan hlut og markmið sem þegar hafi 
náðst, er því miður ljóst að sífellt þarf 
að vera á verði til að viðhalda góðum 
árangri í mannréttindamálum. Fyrir 
hundrað árum síðan beindist kast-
ljósið fyrst og fremst af konum sem 
undirsettum hópi í þjóðfélaginu, þótt 
reyndar hafi líka verið bætt úr aðstöðu 
tiltekins hóps karlmanna sem jafnframt 
stóð höllum fæti, en hver tími hefur sín 
sérkenni. 

Í dag er dræm kosningaþátttaka ungs 
fólks áhyggjuefni, þar sem stór hópur 
þjóðarinnar, sem sannarlega hefur rétt 
til að hafa áhrif í kosningum velur að 
gera það ekki, auk þess sem sjónir bein-
ast að öðrum minnihlutahópum. Má 
þar meðal annars nefna nýja Íslendinga 
og fatlað fólk. Skemmst er að minn-
ast baráttu þeirra síðarnefndu fyrir 
réttinum til að velja eigin aðstoðarmann 
í kjörklefa í síðustu alþingiskosningum. 

Um leið og við fögnum árangri fyrri 
ára, er því mikilvægt að við höldum 
vöku okkar og leggjum okkar af 
mörkum til að þoka málum enn betur 
áfram í átt að jafnrétti í reynd. 

Fjölbreytni er verðmæti  
í sjálfu sér
Lýðræðisþátttöku má skoða á fleiri en 
einn hátt. Réttur til að kjósa er eitt og 
bein þátttaka í stjórnmálastarfi annað. 

Brýnt er að stuðla að jafnri þátttöku 
allra landsmanna í hvorutveggja, enda 
á sem getur séð sjálfan sig í þeim hlut-
verkum sem verið er að kjósa til er ef-
laust líklegri til að láta valið sig varða. 

Margoft hefur verið sýnt fram á það 
með rannsóknum að árangur stjórna, 
hvort sem er fyrirtækja eða af öðru 
tagi, helst í hendur við fjölbreytni sam-
setningar þeirra. Fyrirtækjum sem hafa 
blandaðar stjórnir vegnar einfaldlega 
betur. 

Það er full ástæða til að fagna áfang-
anum sem íslenskt þjóðfélag náði fyrir 
100 árum síðan með tilkomu kosninga-
réttar og kjörgengis kvenna, sem og 
hverjum þeim áfanga sem leitt hefur 
okkur til aukins jafnréttis. 

Til framtíðar litið er jafnframt brýnt 
að taka tillit til annars konar jaðarstöðu 
en þeirrar sem byggir á kyni og halda 
áfram að tryggja jafna aðkomu okkar 
fjölbreytta samfélags að ákvarðanatöku 
á vettvangi þjóðmála. 

Gleðjumst yfir góðum árangri – og 
gerum svo enn betur. Til hamingju með 
daginn!

Höfundur er

Guðlaug Kristjánsdóttir

Oddviti Bjartrar framtíðar
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Besta
verðið
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Heimilismatur  
í hádeginu

100 ára kosningaréttarafmæli: 

Löng barátta og ströng
Hátiðahöld verða víða um land í 
dag í tilefni af því að 100 ár eru liðin 
frá því að konur fengu fyrst kosn-
ingarétt og kjörgengi til Alþingis. 

Löng barátta
Krafan um kosningarétt kvenna til 
Alþingis var sennilega fyrst orðuð 
opinberlega árið 1885 á þingmála-
fundi S-Þingeyinga, segir um baráttu 
fyrir kosningarétti á vefsíðu fram-
kvæmdanefndar um kosningaréttaraf-
mælið kosningarettur100ara.is. 

Hið íslenska kvenfélag sem stofnað 
var 1894 tók kosningarétt á stefnu-
skrána og safnaði 2.348 undirskriftum 
kvenna um allt land árið 1895 undir 
áskorun til Alþingis um að samþykkja 
kosningarétt kvenna. Þegar Kven-
réttindafélag Íslands var stofnað 1907 
varð krafan um kosningarétt kvenna 
mjög áberandi og hávær. 

Á Alþingi voru kosningaréttur 
kvenna og kjörgengi oft til umræðu 
og þar heyrðust raddir sem mæltu 
gegn þessum rétti. Marga þingmenn 
óaði við því að auka kosningaréttinn 
mikið í einu til fólks sem hefði ekki náð 
jafn miklum þroska og þeir sem kosn-
ingarétt höfðu. Einn þingmanna, Jón 
Jónsson á Hvanná, varaði beinlínis við 
því að konur fengju kosningarétt allar í 
einu: „En að sleppa þessum réttindum 
við þær strax og allt í einu yrði bylting 
í svip.“

Séríslenskt aldursákvæði
Alþingi samþykkti haustið 1913 og 
staðfesti 1914 stjórnarskrárbreytingu 
sem fól í sér að konur og vinnumenn, 
40 ára og eldri, fengu kosningarétt 
til Alþingis. Aldurstakmarkið átti að 
minnka um eitt ár á ári þar til 25 ára 
takmarkinu yrði náð. Þannig fóru 
lögin til Kristjáns konungs X sem 
staðfesti þau með undirskrift sinni 
þann 19. júní 1915. Aldursákvæðið 
var séríslenskt ákvæði; engin önnur 
þjóð í heiminum hefur haft viðlíka í 
kosningalögum, segir í yfirlitinu á vef 
framkvæmdanefndarinnar. 

Þar er jafnframt vístað til ummæla 
Bríetar Bjarnhéðinsdóttur u hið sér-
staka aldursákvæði í Kvennablaðinu 
1913: 

„Og hvað sem menn segja, þá verður 
því ekki neitað, að snoppungur er það 
fyrir konur, að fá það framan í sig 
með stjórnarskrárlögum samþyktum 
af Alþingi, að fyrst við 40 ára aldur 
nái konur þeim þroska, sem 25 ára 
karlmenn hafi náð.“

Karlar líka
Á vef framkvæmdanefndar um kosn-
ingaréttarafmælið er líka fjallað um 
kosningarétt karla, en langt í frá allir 
karlmenn höfðu fengið kosningarétt 
árið 1915. 

Kosningarétturinn 1843 náði aðeins 
til karlmanna sem áttu jörð að minnsta 
kosti 10 hundraða dýrleika, eins og það 
var orðað, ellegar áttu múr- eða timb-
urhús í verslunarplássi, sem metið var 
til 1000 ríkisdalavirðis hið minnsta. 
Kjósendur skyldu hafa náð 25 ára aldri. 
Ekki er vitað hversu margir þeir voru, 
en talið er að einungis um 2 prósent 

íbúa landsins hafi haft kosningarétt í 
fyrstu kosningunum og af þeim neyttu 
fáir réttar síns, eða einungis um 20 
prósent. 

Árið 1857 var kosningarréttur 
rýmkaður mikið og fengu þá flestir 
fullorðnir karlmenn kosningarrétt 
sem bjuggu á eigin heimili, borguðu 
skatta, áttu eignir eða höfðu lokið há-
skólaprófi. Þá náði kosningarétturinn 
til um 10 prósenta landsmanna, og um 
42 prósenta karlmanna, 25 ára og eldri. 

65 prósent upp  
úr aldamótum
1903 var kosningaréttur rýmkaður 
mjög og náði þá til um 65 prósenta 
karlmanna 25 ára og eldri. Þeir karl-
menn, 25 ára og eldri, sem ekki höfðu 
kosningarétt voru vinnumenn, menn 
sem gátu ekki greitt 4 kr. í útsvar, menn 
sem stóðu í skuld vegna sveitarstyrks 
og ólögráða menn. 

Árið 1915 fengu vinnumenn, 40 
ára og eldri kosningarétt og afnumin 
var krafa um útsvarsgreiðslu. Í kosn-
ingunum í október 1916 höfðu um 
84% karlmanna 25 ára og eldri fengið 
kosningarétt. 

Framhaldið
Árið 1918 gerðu Íslendingar og Danir 
með sér svokallaðan Sambandslaga-
samning. Í honum voru ákvæði um 
gagnkvæman ríkisborgararétt. Því 
setti Alþingi lög árið 1920 sem færðu 
öllum 25 ára og eldri kosningarétt, 
óháð kyni og atvinnu. Þá voru konur 
og vinnumenn orðin jafnrétthá „karl-
mönnum“ segir jafnframt á vef fram-
kvæmdanefndarinnar. 

Ákvæðið um að svipta fólk kosn-
ingarétti vegna þegins sveitarstyrks 
var afnumið árið 1934 og aldursá-
kvæðið einnig lækkað í 21 ár. Þá 
munu um 60 prósent þjóðarinnar 

hafa haft kosningarétt, og kosninga-
þátttakan var komin upp í um 80 
prósent. 

Kosningaaldurinn var 
lækkaður í 20 ár 1968. 
Árið 1984 var kosningaaldur færður 
í 18 ár. Jafnframt voru felld niður 
ákvæði um missi kosningaréttar 
vegna lögræðissviptingar eða flekk-
aðs mannorðs.

Fullu jafnrétti allra skilgreindra 
fullorðinna þegna hvað varðar kosn-
ingarétt var ekki náð fyrr en 1984, eins 
og sést á því sem hér hefur verið rakið.

Fjölbreytt 
dagskrá
Í Hafnarfirði ætlar Bandalag kvenna 
í Hafnarfirði að halda hátíð sem hefst 
á því að safnast verður saman við 
Hafnarfjarðarkirkju kl. 13:30 en 
þaðan haldið með rútum að kapellu 
heilagrar Barböru í Kapelluhrauni. 
Klukkan 14 verður svo helgistund 
í umsjón Agnesar Sigurðardóttur, 
biskups Íslands og séra Þórhildar 
Ólafs prófasts og séra Sigríðar K. 
Helgadóttur.  

Eftir það verður haldið í Hafnar-
fjarðarkirkju þar sem boðið verður 
upp fjölbreytta dagskrá.

Heilmikil dagskrá verður síðan í 
viðborg Reykjavíkur, bæði á vegum 
Reykjavíkurborgar, en einnig á 
vegum framkvæmdanefndar um 
100 ára kosningaréttarafmælið, auk 
þess sem Alþingi heldur sérstakan 
hátíðarfund og fleira og fleira.

Bríet Bjarnhéðinsdóttir.

Grunnskólastelpur safnast saman í porti Barnaskólans 7. júlí 1915 til þess að fagna kosningarétti kvenna. Fjölbreytt 
hátíðahöld verða í dag bæði í Hafnarfirði og víðar, einkum í miðborg Reykjavíkur, til þess að halda upp á að 100 ár 
eru liðin frá þessum mikilvæga atburði. Mynd: Wikipedia/Þjóðminjasafnið
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Hefurðu búið erlendis?
Fyrir mörgum árum gerðum við Lárus 
tilraun og bjuggum í Svíþjóð í nokkra 
mánuði en gáfumst upp á að vera 
„helv.. útlendingar" og fluttum heim 
í Hafnarfjörðinn okkar.
Hvernig er Ísland í samanburðinum?
Ísland er mitt „heima" og hér í hraun-
inu líður mér best.
Hver er stærsti sigur þinn?
Stærsti sigurinn er sennilega sá sem 
ég tekst á við á hverjum degi að búa í 
skrokk sem er alls ekki alltaf sammála 
mér. En ég er líka stolt af samvinnu 
minni við álfa og huldufólk, að opna 
Álfagarðinn og þegar tókst að bjarga 
hinu mikilvæga orkusvæði stóru álfa-
kirkjunni og kapellunni Ófeigskirkju, 
í Gálgahrauni.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Að eiga samskipti við skemmtilegt fólk 
og verur í mörgum víddum og nota 
ýmis listform til að koma samskipt-
unum við aðra heima í orð eða mynd.
Hver er þinn helsti kostur?
Þolinmæði 
En galli?
Óþolinmæði
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Fallegasti staður á Íslandi finnst mér 
venjulega vera þar sem ég var síðast. 
Ennþá eru svo óendanlega margir 
fallegir staðir á Íslandi. T.d að liggja 
í mjúkum mosa í miðnætursól úti í 
hrauni á Þingvöllum, eða sitja í sand-
auðn og horfa á helgidóm Hofsjök-
uls, eða læðast inn í jökulhelli og 
sjá brosandi vatnaverur ferðast um 
inni í ísnum eða hitta fjallaverurnar 
miklu í hinum magnaða Öræfajökli.
Svo er Reykjanesið með svo ótrúlega 
margbreytileg hraun á ýmsum aldri, 
gróðurvinjar og eyðimerkur, tröllafjöll 
og Kleifarvatn með sínum undarlegu 
vatnaverum, hverasvæði full af uppá-
tækjasömum hveraverum, hraunfjörur 
með fjörugum fjörudvergum … osfrv.
En í Hafnarfirði?
Hellisgerði er minn uppáhaldsstaður. 
Hellisgerði er svo dásamlega fallegt í 
svo mörgum víddum.
Eftirlætis íþróttafélag?
Ég verð að viðurkenna að ég hef aldrei 
skilið keppnisíþróttir og af hverju það 
er eftirsóknarvert að vinna einhvern 
annan. Getum við ekki bara notið þess 
að keppa hver við sjálfan sig og vinna 
saman?
Held þessvegna ekki með neinu einu 
félagi umfram annað.  
Facebookvinir?
eitthvað að nálgast 700 held ég.
Uppáhaldsmatur og drykkur?
Lífræna pastasalat dóttur minnar og 
tengdasonar. Og rækjur í hnetusósu 
hjá Ban Kúnn á Völlunum. Uppá-
haldsdrykkur er hiklaust vatn beint úr 

tærum fjallalæk þegar maður kemst í 
svoleiðis lúxus. Það sem kemst næst því 
er Kaldárvatnið úr krananum heima.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
/uppáhaldslag/plata?
Það sem ég hef sennilega hlustað mest 
á um ævina er kannski fyrirsjáanlegt, 
það er platan „Álfar” eftir Magnús Þór. 
Þar eru margir djúpir og magnaðir 
textar. Bergljót Arnalds kemur sterk 
upp í hugann og dásamlegt lag sem 
hún samdi við bæn eftir vinkonu mína, 
álfkonuna Tamínu. Og hinn magn-
aði texti og lag Ómars Ragnarssonar 
Kóróna landsins, það lag ættu allir að 
hlusta á. Endirinn á lokaerindinu:
„Ísland er dýrgripur alls mannkynsins, 
/ sem okkur er fenginn að láni. / Við 
eigum að vernda og elska það land / 
svo enginn það níði né smáni.” 
Hvaða bók, lag eða listaverk hefur 
haft mest áhrif á þig og hvers vegna?
Mesta listaverkið af öllu sem hefur 
stöðug jákvæð og nærandi áhrif á 
mig alla daga er Náttúran sjálf í öllum 
sínum myndum og víddum. Alltaf á 
sínum stað en stöðugt breytileg á milli 
árstíða eða annarrar eðlilegrar þróunar 
og vaxtar. Að falla inn í náttúruna og 
finna með allri sinni verund að við 
mannfólkið erum náttúruverur og 
þörfnumst náttúrunnar til að geta 
lifað. 
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Ég sæki út í náttúruna, helst í hraun 
eða fjöru. Heima er það handavinna, 
bók, tónlist eða sjónvarpið og auðvitað 
lífsgátupælingar með fjölskyldunni og 
að knúsa dýrin mín.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Ég ætlaði að verða dýralæknir. Komst 
svo að því að ég gæti örugglega aldrei 
skorið upp dýr eða sprautað án þess 
að það liði yfir mig, svo ég teikna bara 
og sauma myndir af dýrum í staðin 
og lærði svo bara heilun það hentar 
mér betur.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Fyrsta starfið byrjaði ég ellefu ára við 
afgreiðslu, hreinsun og fæðugjafir í 
Sædýrasafninu. Vann þar svo þar til 
safnið lokaði við ýmis störf.
Hef síðan unnið sem leiðbeinandi á 
leikskóla, sem myndlistamaður, heilari 
og miðill og rek núna Álfagarðinn í 
Hellisgerði–miðstöð álfa og huldufólks. 
Markmiðið er að efla vináttu á milli 
mannheima og álfheima.
Ef þú værir ekki á fullu í þínu, hvað 
tækirður þér fyrir hendur?
Ef ég væri ekki í þessu væri ég líklega 
að mála og skrifa um álfa og náttúruna 
meira en ég geri í dag.

Hvaðan kom hugmyndin um Álfa-
garðinn?
Hugmyndin að Álfagarðinum kom frá 
vinum mínum álfum og huldufólki 
sem búa í Hellisgerði. Þau vilja efla 
þessi vináttubönd milli heima. Það er 
óendanlega gaman og fróðlegt að vinna 
með álfunum. Þau finna alltaf upp á 
einhverjum ævintýrum fyrir okkur að 
lenda í :-)
Það hefur gengið ótrúlega vel miðað 
við að þetta er hugsjón og farið alveg 
blint af stað. Fjöldi gesta eykst stöð-
ugt og við tókum til þess ráðs að aug-
lýsa ekki því húsið sem við höfum til 
umráða er mjög lítið og enginn getur 
leyst mig af í álfagöngunum. Okkur 
dreymir þess vegna um stærra hús-
næði og aðeins breytta starfsemi … 
draumar eru nauðsynlegir, hvernig ætti 
maður annars að geta látið drauma sína 
rætast?
:-)
Áttu þer fyrirmynd í leik eða starfi?
Jane Goodall hefur verið mér fyrir-
mynd frá því ég var unglingur og Vig-
dís Finnbogadóttir, Nelson Mandela 
og hinn yndislegi, fróði og hjartahlýji 
baráttumaður Ómar Ragnarsson. Svo 
er það vinur minn álfurinn Fróði og 
foreldrar mínir hafa bæði verið mér 
mikil og sterk fyrirmynd og börnin 
mín þrjú eru mér stöðug fyrirmynd 
hvert á sinn ólíka en fallega hátt.

Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Hafnarfjörðinn?
Við eigum dásamlegt gæðavatn sem 
þarf að passa, við eigum að meta þessi 
dásamlegu og sérstæðu hraun í og við 
Hafnarfjörð. Fólkið í bænum er frábært 
og margt hér sem er skemmtilegt og upp-
byggilegt. T.d þó nokkrir stórkostlegir 
listamenn á ýmsum sviðum sem væri 
gaman að fengju fleiri tækifæri innan-
bæjar til að leyfa okkur hinum að njóta.
Hvað má að þínu viti geta betur í 
bænum?
Vinna betur að náttúruverndarmálum, 
til þess að geta notið framtíðar, þurfum 
við hreint vatn, hreint loft og hreint 
land. Annars er hreinlega engin framtíð.
Eins og allsstaðar annarsstaðar í íslensku 
samfélagi þarf að finna sameiginlegan 
draum um framtíð. Hætta að hugsa í 
pólitískum flokkshugsunum og fara 
að hugsa lengra fram í tímann um það 
sem skiptir mestu máli og stefna saman 
að því marki. Það má alltaf rökræða 
um leiðir og aðferðir en ef við höfum 
sameiginlega framtíðarsýn, þá hljótum 
við að geta unnið og búið saman. Þora 
að stíga umhverfisvæn skref og hugsa 
um hvað við skiljum eftir okkur handa 
komandi kynslóð.
Það má yfirfæra á bæinn og landið, 
það sem faðir minn sagði alltaf þegar 
við vorum fjölskyldan að taka saman 
tjaldið að morgni, í tjaldútilegum í 
gamla daga:

„Við þurfum að skilja tjaldstæðið eftir 
okkur í að minnsta kosti jafngóðu 
ástandi og við tókum við því, helst 
betra.“
Hvaða stundir eru gleðilegastar?
Gleðilegustu stundirnar eru tvímæla-
laust þegar við fjölskyldan erum saman 
að rökræða heiminn og heimana, ræða 
og skipuleggja skapandi verkefni, 
hlægja og hafa gott og gaman saman 
t.d. yfir kvöldmatnum.
Á hinn veginn … þegar maður horfir 
upp á heimskulega og skammsýna 
eyðileggingu á jörðinni. Við höfum 
enga aðra jörð að flytja á þegar við 
erum búin að skemma þessa. En ennþá 
er tími, þó hann fari að renna út, til að 
snúa vitleysunni við og bæta okkur. 
Þessi Jörð okkar er svo einstök að við 
höfum ekki leyfi til að haga okkur 
svona. Hefur einhverjum vísinda-
manninum tekist að finna aðra eins 
fegurð á nokkurri plánetu nokkurs-
staðar í okkur sjáanlegum alheims-
geimi?
Hvað er svo framundarn hjá þér?
Það næsta sem við erum að gera er 
að skipuleggja Litlu Álfahátíðina sem 
verður í Hellisgerði laugardaginn 20. 
júní og hefst kl. 14. við álfakirkjuna hjá 
gosbrunninum. Það verður flutt ótrú-
lega falleg og framandi tónlist. Elaine 
Ní Cuana spilar á Ulleann pipes / írska 
sekkjapípu, Terra Tirapelli kemur frá 
New York og spilar á Indíánaflautu, 
Hafnfirðingurinn Inga Björk Ingadóttir 
spilar á lýru og syngur. Bergljót Arna-
lds flytur ný lög eftir sig sem kemur út 
á næstu mánuðum. Vonandi fæ ég hana 
til að flytja líka Álfabænina, það er svo 
ótrúlega fallegt lag. Bergljót notar m.a. 
sinn eigin hjartslátt sem hljóðfæri svo 
þetta verður fjölbreytt, fróðlegt og af 
gefnu tilefni þetta árið:
kvenlægt :-)
Lífsmottó:
Að vera betri ég í dag en í gær. Ásamt 
því sem ég hafði eftir föður mínum 
hér fyrir ofan.

Ragnhildur Jónsdóttir:

„Í hrauninu líður mér best“
Ragnhildi Jónsdóttur þarf vart að kynna fyrir Hafnfirðingum, en hún er 
landsþekkt fyrir Álfagarðinn sem er auk þess að vera skemmtilegur, mik-
ilvægur í ferðaþjónustu landsins. Auk þess hefur hún vakið mikla athygli 
fyrir baráttu sína fyrir náttúruvernd. Maður hennar er Lárus Vilhjálmsson 
framkvæmdastjóri Gaflaraleikhússins og eiga þau þrjú börn, auk tengda-
barna og barnabarna. Ragnhildur er Gaflari fædd og uppalin í Hafnarfirði 
þar sem býr núna. Ferill hennar er fjölbreyttur en hún hefur meðal annars 
lagt stund á myndlist, heilun og þjálfun háhyrninga. Ragnhildur Jónsdóttir 
er í yfirheyrslunni að þessu sinni.
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Hverjir fá kvótann? 
- 1. hluti

Ein af stórum fréttum síðustu daga var að Hafrannsóknarstofnun leggur til 
að auka megi þorskkvótann við Ísland um 23 þúsund tonn. Góðar fréttir 
eru líka af ýsunni segja fjölmiðlar. Efnahagur landins hvílir á veiðum og 
vinnslu. En enda þótt svo sé, eru þeir ekki margir sem eru á bak við þau 
fyrirtæki sem fá úthlutað kvóta til þess að sækja þessi verðmæti og hafa 
af þeim arð. 

Ætla má að um eða innan við eitthund-
rað einstaklingar fái megnið af þeim 
arði sem verður af veiðum og vinnslu 
hér við land. 

Í viðamikilli úttekt blaðsins var reynt 

að grafast fyrir um hvaða einstaklingar 
væru að baki þeim sjávarútvegsfyrir-
tækjum sem fá úthlutað meiru en 
einu prósenti af heildarkvótanum 
við Ísland. Úttektin, sem þó er ekki 

tæmandi, leiðir í ljós að tiltölulega 
fáir einstaklingar eru að baki þessum 
fyrirtækjum, eru ýmist ráðandi í 
rekstri þeirra, eða eiga áberandi stóra 
eigarhluti. Þetta fólk er að baki um 20 
fyrirtækjum sem samanlagt fá úthlutað 
um þremur fjórðu af öllum kvóta hér 
við land. HB Grandi og Brim eru þær 
stórútgerðir sem mest eru áberandi 
á höfuðborgarsvæðinu. Megin starf-
semi beggja fyrirtækja er í Reykjavík, 
en Fiskveiðihlutafélagið Venus, sem er 
stærsti hluthafi HB Granda hefur sitt 
lögheimili í Hafnarfirði. 

Yfir 15 prósent af heildarkvótanum 
við landið fellur þessum fyrirtækjum í 
skaut. En í grófum dráttum má ætla að 
tveir til þrír einstaklingar séu ráðandi í 
þessum fyrirtækjum. Þessir menn eru 
Guðmundur Kristjánsson, kenndur 
við Brim og Kristján Loftsson, fram-
kvæmdastjóri Hvals hf. , sem ásamt 
systur sinni Birnu er lang stærsti hlut-
hafinn í HB Granda. Ætla má að þau 
séu ráðandi fyrir um 43 prósentum 
hlutafjár í almenningshlutafélaginu. 
Það er mun stærri hlutur en lífeyr-
issjóðir eiga samanlagt í félaginu, en 
hlutafar eru alls um 1.750 samkvæmt 
upplýsingum á heimasíðu félagsins. 

Litlar breytingar
Fyrir nokkrum árum var birt í fréttum 
Stöðvar 2 úttekt þar sem fjallað var um 
einstaklingana að baki sjávarútvegsfyr-
irtækjunum. Sú úttekt sýndi að um 70 
manns væru að baki 70 prósentum af 
úthlutuðum kvóta. Sú úttekt átti við 
árið 2009. Síðan hafa orðið nokkrar 
breytingar á eignarhaldi sjávarútvegs-
fyrirtækja. HB Grandi hefur verið 

skráður á markað og þar eru lífeyr-
issjóðir nú áberandi í hópi hluthafa. 
Fyrirtækið Stálskip í Hafnarfirði seldi 
frá sér skip og kvóta og útgerðin Berg-
ur-Huginn hefur fengið nýja eigendur. 
Þetta hefur þó ekki mikil áhrif á 
heildarmyndina. Stærstu eigendur HB 
Granda eru til að mynda þeir sömu 
og enda þótt Stálskipafjölskyldan úr 
Hafnarfirði sé hætt útgerð og Magnús 
Kristinsson sé ekki lengur skráður eig-
andi Bergs-Hugins, þá er upp til hópa 
sama fólkið sem er að baki þessum 
fyrirtækjum. 

Afmörkun
Efnið er afmarkað með því að miða 
við fyrirtæki sem fá úthlutað einu pró-
sentustigi eða meira af heildarkvóta 
við Ísland, mælt í þorskígildistonnum, 
eins og Fiskistofa kynnir úthlutunina. 
Stuðst er við lista yfir þessi fyrirtæki 
sem finna má á vefsíðu Fiskistofu. 

Dæmi eru um að eignarhlutir í 
sjávarútvegsfyrirtækjunum séu skráð 
beint á einstaklinga en algengara er 
að beinir eignarhlutir séu skráðir á 
ýmis hlutafélög eða einkahlutafélög. 
Sú keðja hefur verið rakin til einstak-
linga, yfirleitt með því að fara í gegnum 
ársreikninga félaganna. Tekið skal fram 

að hér er eingöngu fjallað um eigendur 
fyrirtækjananna eins og nýjustu til-
tækar upplýsingar sýna. Sjónum er 
helst beint að stórum/ráðandi hlut-
höfum, en í fjölmörgum tilvikum eru 
hluthafar margir og eiga lítinn hlut 
hver. Hinir stærstu fá væntanlega arð 
í takti við eignarhlut. Taka má fram 
að í úttektinni hefur ekki verið farið 
sérstaklega yfir stjórnir fyrirtækjanna 
eða reynt að greina valdahlutföll eða 
blokkir sérstaklega innan eigendahóps 
einstakra fyrirtækja. 

22 fyrirtæki
22 fyrirtæki falla í þann flokk að fá 
úthlutað einu prósentustigi eða meira 
af heildarkvótanum og fá í eigin nafni 
í heildina úthlutað 71,62% af heildar-
kvótanum við Ísland. Þó er ekki allt 
sem sýnist. Þannig eru eignatengsl 
milli sumra fyrirtækjanna við önnur 
sjávarútvegsfyrirtæki sem fá innan 
við prósent úthlutað í eigin nafni. 
Athugun á þessu efni var ekki tæm-
andi, en nefna má sem dæmi að Ísfé-
lagið í Vestmannaeyjum á útgerðina 
Dala-Rafn og tengsl eru á milli Brims 
og annarra útgerða, t.d. K. G. Fiskverk-
unar sem fær úthlutað rétt undir einu 
prósenti af heildarkvótanum. Í grófum 
dráttum má ætla að þessi 22 fyrirtæki, 
eða eigendur þeirra öllu heldur, fái út-
hlutað um 73 prósentum kvótans, hátt 
í þremur fjórðu alls kvóta hér við land. 

Einstaklingar
Á milli 90-100 einstaklingar eru í hópi 
helstu eigendur þessara fyrirtækja 
þegar eignakeðjan hefur verið rakin. 
Rétt er að nefna að lífeyrissjóðir, skráð 
fyrirtæki og kaupfélög eru tekin út fyrir 
sviga í þessum efnum. Þá má halda 
því til haga að smærri hluthafar, sem 
eiga jafnvel ekki nema brot úr pró-
senti, eru ekki í þessum hópi. Enda 
þótt um 70 manns hafi verið á bak við 
70 prósent af kvótanum árið 2009, skv. 
úttekt fréttastofu Stöðvar 2, þá má geta 
þess að þessi yfirferð sem miðast við 
yfirstandandi fiskveiðiár, er örlítið ná-
kvæmari en úttekt Stöðvar 2. Það veit 
höfundur þessarar úttektar, því hann 
vann sjálfur þá úttekt sem Stöð 2 birti 
hér um árið. Þetta skýrist einkum af að 
nákvæmari upplýsingar um hluthafa 
nokkrurra félaga, til dæmis Gjögurs 
frá Grenivík, voru aðgengilegar að 
þessu sinni. 

Tengsl
Innbyrðis eru ýmis tengsl milli fyrir-
tækjanna 22. Nefna má að Samherji á 
Útgerðarfélag Akureyringa. Sömuleiðis 
eiga Samherji og Gjögur sameigin-
lega Síldarvinnsluna, en svo á Síldar-
vinnslan aftur útgerðina Berg-Hugin. 
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Höfum tekið við 
umboði Topa sem 
bjóða meðal annars 
glussafleyga og  
fleiri góð verkfæri sem 
hafa áunnið sér gott 
orðspor hér á Íslandi á 
undan förnum  árum.
 
Topa býður uppá  
úrval  verkfæra 
og aukahluta, t.d. 
Klippum, Kröbbum  
og hinn þekkta  
Vibro-Ripper. 

ÚTTEKT

Guðmundur Kristjánsson er kenndur 
við Brim. Hann hefur ítök víða.

Kristján Loftsson á stóran hlut í HB 
Granda ásamt systur sinni.

Togarinn Þór var seldur úr landi en kvótinn fór norður og austur til fyrirtækja 
sem tengjast Samherja.
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Guðmundur Kristjánsson og 
Hjálmar bróðir hans eiga Brim, KG 
fiskverkun og eru þar að auki með 
umtalsverðan hlut í Vinnslustöðinni 
í Vestmannaeyjum. 

Völd, áhrif og peningalegur ágóði 
þeirra einstaklinga sem eru að baki 
þessum fyrirtækjum geta því verið mun 
meiri en ætla má við fyrstu sýn. 

Verðmæti
Skjóta má á virði þessa kvóta sem fyr-
irtækjum í eigu þessara einstaklinga fá 
úthlutað. Verð á kvóta liggur alla jafna 
ekki á yfirborðinu. Hins vegar urðu þau 
tíðindi á síðasta ári að Stálskip í Hafnar-
firði seldu togara sinn Þór og allan kvóta 
til annarra útvegsfyrirtækja. Verðið sem 
eigendur Stálskipa fengu fyrir kvótann 

hefur aldrei verið gefið út. Hins vegar 
var greint frá því í DV í apríl í fyrra 
að 8 milljarðar króna hafi fengist fyrir 
kvótann. Þetta eru vitaskuld slumpfræði 
nokkur, en Stálskip fengu úthlutað um 
einu prósenti af heildarkvótanum, mælt í 
þorskígildistonnum. Þannig mætti gróf-
lega áætla að virði 100% af kvótanum 
sem úthlutað er við Ísland megi meta til 
800 milljarða króna. Af því má svo aftur 
leiða að kvóti fyrirtækjanna í úrtakinu 
sé um 584 milljarða króna virði. 

Í kringum 100 einstaklingar eru svo 
aftur á bak við stærstan hluta þeirra 
verðmæta. 

Verðmæti auðlindar
Nýlega voru birtar fréttir um að reynt 
væri að meta auðlindir til lands og 
sjávar til beinharðra peninga. Fram 
kom í viðtali fréttastofu Rúv við Sigurð 
Jóhannesson hagfræðing við Háskóla 
Íslands að fiskurinn væri metinn á 
1.100-1.200 milljarða króna. Jarðhiti 
til húshitunar væri metinn á 230 til 
460 milljarða og raforka 20 til 100 
milljarða króna. „Sem er þá eitthvað 
4 til 6 milljónir á hvert mannsbarn,“ 
segir Sigurður. Þessi tala er vitaskuld 
nokkuð rúmt meðaltal. Ætla má að 
þeir einstaklingar sem eru ráðandi 

yfir verðmætustu auðlindinni, ef marka 
má yfirlit Sigurðar Jóhannessonar, fái 
heldur meira í sinn hlut og flestir miklu 
minna.

Í næstu tölublöðum er stefnt að því 
að fara nánar yfir þessi mál og upplýsa 
lesendur um hverjir það eru sem fá 
arðinn af þeim gæðum sem fólgin eru 
í þessari verðmætustu auðlind lands-
manna.

Ingimar Karl 
Helgason

Fyrirtækin og hlutfall af kvótanum:
HB Grandi hf. 10.67%

Samherji Ísland ehf. 5.98%

Þorbjörn hf 5.49%

FISK-Seafood ehf. 4.84%

Brim hf 4.51%

Vísir hf 4.05%

Vinnslustöðin hf 3.99%

Rammi hf 3.98%

Skinney-Þinganes hf 3.81%

Síldarvinnslan hf 3.19%

Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf 3.10%

Nesfiskur ehf 2.39%

Gjögur hf 2.32%

Ísfélag Vestmannaeyja hf 2.09%

Útgerðarfélag Akureyringa ehf 1.98%

Ögurvík hf 1.86%

Bergur-Huginn ehf 1.51%

Jakob Valgeir ehf 1.33%

Eskja hf 1.29%

Loðnuvinnslan hf 1.14%

Guðmundur Runólfsson hf 1.06%

Stakkavík ehf 1.04%

HB Grandi: 

Stærsti eigandinn í Hafnarfirði
HB Grandi er það einstaka fyrirtæki sem fær mestu kvóta 
úthlutað hér við land, tæpum 11 prósentum heildakvótans 
í þorskígildistonnum mælt, skv. lista Fiskistofu.

Félagið hefur skilað miklum hagnaði undanfarin ár. 
Félagið gerir upp í Evrum en samkvæmt nýjasta ársreikn-
ingi félagsins og gengi dagsins í dag, nam greiddur arður 
til hluthafa árið 2014 ríflega 2,6 milljörðum króna. Það 
er heldur meira en árið 2013 þegar greiddur arður nam  
ríflega 1,6 milljörðum króna.

Afkoma félagsins á fyrsta fjórðungi þessa árs er góð. 
Rekstrartekjur jukust, hagnaður fyrir fjármagnsliði og 
skatta ríflega tvöfaldaðist frá sama tíma í fyrra og hagnaður 
þessa fyrsta fjórðungs ársins meira en tvöfaldaðist frá fyrra 
ári, nam ríflega 2 milljörðum króna.

Stærsti eigandinn: Vogun
Félagið Vogun er lang stærsti hluthafinn í HB Granda 

og á 33,51 prósents hlut.
Vogun er svo aftur í 99 prósenta eigu Hvals hf. Hluthafar 

í Hval hf. skipta tugum, eru um eitthundrað eða þar um 
um bil, samkvæmt nýjasta ársreikningi félagsins.

Stærsti hluthafinn í Hval er Fiskveiðihlutafélagið Venus, 
sem skráð er til heimilis að Strandgötu í Hafnarfirði. Fé-
lagið á um 40 prósenta hlut í Hval. Í Venusi eiga systkinin 
Kristján Loftsson og Birna Loftsdóttir stærstan hlut, líklega 
um fjóra fimmtu, jafnvel meira.

Sama fólkið víðar
Hampiðjan á líka ríflegan hlut í HB Granda, er þriðji 

stærsti hluthafinn með 8,79 prósenta hlut. Vogun og Fisk-
veiðihlutafélagið Venus, sem áður voru nefnd, eiga yfir 50 
prósenta hlut í Hampiðjunni.

Fiskveiðihlutafélagið Venus á svo aftur í eigin nafni 0,65 
prósenta beinan hlut í HB Granda.

Þessir aðilar eiga því samanlagt 42,95 prósenta hlut 
í almenningshlutafélaginu HB Granda í gegnum þessi 
félög. Þetta er meira en til að mynda allir lífeyrissjóðir 
samanlagt eiga í HB Granda en hluthafar eru samanlagt 
upp undir 2.000.

Þess má geta að Vilhjálmur Vilhjálmsson, forstjóri HB 

Granda, er jafnframt stjórnarformaður Hampiðjunnar, 
auk þess að sitja í stjórn Fiskveiðihlutafélagsins Venusar.

Mikill arður
Á árinu 2014 lagði stjórn Hvals hf. til að upp undir millj-

arður króna yrði greiddur í arð til hluthafa. Bróðurpartur-
inn af hagnaði félagsins það ár, kom til af eignarhlutnum í 
Vogun og þar af leiðandi HB Granda. Af því hafa eigendur 
Fiskveiðihlutafélagsins Venusar fengið bróðurpart í sinn 
hlut, um 400 milljónir króna. Smærri hluthafar hafa eðlilega 
fengið minna, en benda má á að eins prósents hlutur hefði 
skilað um tíu milljónum króna í arð það árið.

Yfirlit
HB Grandi hf.

10,67% af kvótanum
Fyrirtækið er skráð í kauphöll og eru hluthafar alls um 

1.750.
Lífeyrissjóðir eru áberandi á hlutafaskránni en í hópi 

stærstu eigenda eru ýmsir sem hafa fylgt fyrirtækinu lengi 
og verður ekki annað séð en að þeir eigi yfirburðarhlut í 
félaginu.
 33,51 % Vogun hf.
 * 99% Hvalur hf.
        * * 39,5%   Fiskveiðihlutafélagið Venus hf.
             * * *  Kristján Loftsson og Birna Loftsdóttir
 9,97% Lífeyrissjóður verslunarmanna
 8,79% Hampiðjan hf.
     * 37,61%   Vogun hf.
     * 14,59%   Fiskveiðihlutafélagið Venus hf.
 6,02% Gildi – Lífeyrissjóður
 5,98% Arion banki
 5,49% Eignarhaldsfélagið VGJ ehf.
     * 90,00%   Eiríkur Vignisson
 4,45% Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A-deild.
…
 0,65% Fiskveiðihlutafélagið Venus hf.

Lista yfir 20 stærstu hluthafa er að finna á heimasíðu 
HB Granda.

Togarar í Reykjavíkurhöfn. Fáir einstaklingar eru á bak við fyrirtækin sem fá 
úthlutað bróðurpartinum af kvótanum.
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Höfum rútur af öllum 
stærðum og gerðum, 
vel búnar til aksturs 
hvort sem er innan- 
eða utanbæjar.  

ÞÓRSMÖRK OG 
LANDMANNALAUGAR

 Daglegar ferðir frá 13. júní til 15. september. 
Ekið í Langadal, Bása og að skála í 
Landmannalaugum. Tilvalið að fara dagsferð 
eða gista á milli ferða. Skoðið tímatöflur og 
brottfararstaði á trex.is.  

Hesthálsi 10 - 110 Reykjavík - sími: 587 6000 - info@trex.is - www.trex.is  
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Viðurkenning til Víðivalla
Leikskólinn Víðivellir hlýtur 

viðurkenningu fræðsluráðs árið 
2015 fyrir fagmennsku og skóla-

þróun í skólanum. Í skólanum hefur 
verið margvíslegt þróunarstarf verið í 

gangi og skólinn verið í forystu þar á 
mörgum sviðum, segir í frétt um viður-
kenninguna á vef Hafnarfjarðarbæjar. 

Viðurkenning fræðsluráðs hefur það 
að markmiði að vekja athygli á mikil-

vægi skólastarfs í samfélaginu og veita 
einstaka verkefnum viðurkenningu 
sem miða að skólaþróun, samvinnu 
og frumkvæði. Viðurkenningin er veitt 
árlega. 

Opið bréf til ríkisstjórnar Íslands:

Frásagnir kvenna
af kynferðisofbeldi
Undanfarna daga hefur átt 

sér stað bylting á samfélags-
miðlum þar sem mikill fjöldi 

kvenna hefur stigið fram og sagt frá kyn-
ferðisofbeldi sem þær hafa orðið fyrir og 
skilað skömminni heim.

Í nær öllum tilvikum eru karlmenn 
gerendur. Það liggur fyrir að þolendur 
munu þurfa stuðning til að vinna úr 
áfallinu og að sama skapi er ljóst að 
kynbundið ofbeldi er gríðarlegt sam-
félagslegt mein sem full ástæða er að 
vinna bug á. Því viljum við, félagar í 
Knúz, leggja eftirfarandi spurningar 
fyrir ráðherra í ríkisstjórn Íslands nú, 
í júní 2015:
 1. Hyggst ríkisstjórnin grípa til sér-

stakra aðgerða vegna frásagna 
kvenna af kynferðisofbeldi?

 2. Munu stofnanir, grasrótarsamtök 
eða önnur sjálfboðaliðasamtök fá 
aukafjárveitingar til að aðstoða 
konur til að vinna úr afleiðingum 
kynferðisofbeldis?

 3. Munu ráðuneytin beita sér fyrir því 
að rannsakað verði hvað veldur því 
að í okkar samfélagi og menningu 
verði svo mikill fjöldi kvenna fyrir 

nauðgun eða annarri misnotkun eða 
áreiti af hálfu karla?

 4. Mun velferðarráðherra tryggja að 
heilsugæslustöðvar og aðrar heil-
brigðisstofnanir taki tillit til kvenna 
sem glíma við afleiðingar kynferðis-
ofbeldis og bjóði upp á úrræði fyrir 
þær?

 5. Mun menntamálaráðherra beita sér 
fyrir því að kynjafræði verði sjálfstæð 
skyldugrein á öllum skólastigum?

 6. Mun menntamálaráðherra beita sér 
fyrir sérstökum forvörnum gegn 
kynferðisofbeldi, með áherslu á áhrif 
klámvæðingar?

 7. Hefur verið gerð rannsókn á þjóð-
hagslegum áhrifum kynferðisof-
beldis? Ef ekki, stefnir fjármálaráð-
herra á að láta gera slíka rannsókn?

 8. Eru einhverjar aðgerðir fyrirhug-
aðar af hálfu innanríkisráðherra um 
réttarbætur í þágu þolenda kynferð-
isofbeldis?

 9. Mun innanríkisráðherra beita sér 
fyrir eflingu kynferðisafbrotadeildar 
lögreglunnar?

 10. Mun innanríkisráðherra beita sér 
fyrir fjölgun kvenkyns dómara og 

fræðslu fyrir dómara um eðli og 
meðferð kynferðisbrotamála?

 11. Mun forsætisráðherra, sem höfuð 
ríkisstjórnarinnar, veita ráðherrum 
sínum hvatningu og stuðning til 
að hrinda ofantöldum verkefnum í 
framkvæmd?

Við vonum að ríkisstjórnin takist 
af myndugleik á við það verkefni sem 
hugrakkar konur hafa fengið henni á 
hendur. Ríkisstjórnin verður að axla 
ábyrgð á vanda sem er samfélagslegur og 
verður ekki leystur af einstaklingum eða 
frjálsum félagasamtökum einum. Það er 
ljóst að mikið verk er óunnið og réttast 
væri að hrinda af stað sérstöku átaki í 
nafni þjóðaröryggis, þar sem aðgerðir 
til að sporna gegn kynferðisofbeldi og 
aðstoða þá sem þegar hafa orðið fyrir 
því verða kynntar.

Oft var þörf en nú er nauðsyn.
Virðingarfyllst, Knúz  

(Birtist áður á knuz.is)

Höfundur er
Ritstjórn Knúz.is

Starfsfólk Hraunavallaskóla ásamt fulltrúum bæjarins.Víðivallafólk tekur við viðurkenningunni.

Hraunavallaskóli verðlaunaður
Hraunvallaskóli hlýtur viður-

kenningu fræðsluráðs 
Hafnarfjarðar árið 2015 fyrir 

nýbreytni og þróunarstarf á unglinga-
stigi skólans. Á síðustu árum hefur 
skólastarf á unglingastigi skólans verið 

endurskipulagt og þróað frekar út frá 
kennslufræði einstaklingsmiðunar 
með hliðsjón af kennsluaðstæðum, 
en það er skólahúsnæðið. 

Viðurkenning fræðsluráðs hefur 
það að markmiði, segir á vef Hafnar-

fjarðarbæjar að vekja athygli á mikil-
vægi skólastarfs í samfélaginu og veita 
einstaka verkefnum viðurkenningu 
sem miða að skólaþróun, samvinnu 
og frumkvæði. Viðurkenningin er veitt 
árlega. 

Velkomin á útilistahátíð 
við ylströndina í Garðabæ
Árleg Jónsmessugleði myndlist-

arfélagsins Grósku í Garðabæ 
verður haldin fimmtudaginn 

25. júní á strandlengjunni í Sjálands-
hverfi. Hátíðin hefst klukkan 19: 30 
og dagskrá sýningarinnar stendur til 
klukkan 22: 00. 

Þema Jónsmessugleðinnar er „tónar“ 
sem listamenn tjá i myndverkum og 
skúlptúrum meðfram göngustígnum í 
Sjálandi. Jónsmessugleðin hefur verið 
árlegur viðburður undanfarin sjö ár 
og jafnan verið geysivel sótt, segir í 
fréttatilkynningu. 

„Eins og venjulega er margt við-
burða í tengslum við sýninguna þar 
sem margar listgreinar eiga fulltrúa 
og nær 100 manna hópur fjölbreyttra 
listamanna koma fram og gefa þeir 
allir vinnu sína. Við hvetjum gesti til 
að mæta í litríkum fötum. 

Jákvæðni og gleði einkennir hátíð-
ina sem er alltaf haldin undir kjör-
orðunum: Gefum - gleðjum - njótum“ 
segir þar einnig. 
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Velkomin á Landsmót UMFÍ 50+
26. – 28. júní á Blönduósi

Nánari upplýsingar á www.umfi.is

Ungmennafélag Íslands

Opið fyrir alla 50 ára og eldri • Keppnisgjald er kr. 3.500.-
Skráning hefst 1. júní á heimasíðu UMFÍ; umfi.is
Fjölbreytt afþreying og skemmtun.Dagskrá:

Föstudagur 26. júní
Kl. 12:00-17:00 Boccia
Kl. 15:00-19:00 Skotfimi
Kl. 20:00 Mótssetning
Kl. 20:30 Línudans

Laugardagur 27. júní
Kl. 07:45 Morgunleikfimi
Kl. 09:00-17:00 Golf
Kl. 09:00-11:00 Boccia úrslit
Kl. 09:30-11:30 Kennsla í Lomber
Kl. 11:00 Söguganga um bæinn
Kl. 12:00-15:00 Judó
Kl. 12:00-15:00 Sund
Kl. 12:00-18:30 Bridds
Kl. 13:00 Skák
Kl. 14:00 Hestaíþróttir
Kl. 14:00 Pönnukökubakstur
Kl. 15:00 Ringó
Kl. 15:00-19:00 Frjálsíþróttir

Sunnudagur 28. júní
Kl. 07:45 Sundleikfimi
Kl. 09:30-12:00 Pútt
Kl. 09:30-13:30 Lomber
Kl.10:30 Dráttarvélaakstur
Kl. 11:00-12:00 Opinn tími í Yoga
Kl. 12:00-12:30 Stígvélakast
Kl. 12:30-13:30 Starfshlaup
Kl. 14:00 Mótsslit

Einnig verður í boði 20 km. hlaup, sameiginlegar söngbúðir, 
heilsufarsmælingar ofl. ofl. 

Taktu þátt í skemmtilegu móti og skráðu þig til keppni.

Sumarstarf í Hafnarfirði
Skráning í sumarstarf á vegum 

Hafnarfjarðarbæjar er í fullum 
gangi á Mínum síðum á www. 

hafnarfjordur.is. Á vefnum www. 
tomstund.is/sumarvefur er jafnframt 
hægt að skoða framboðið á sumar-
starfi í Hafnarfirði, segir í umfjöllun 
um framboðið á vef bæjarins. 

Á vegum Hafnarfjarðarbæjar er 
boðið uppá leikjanámskeið fyrir 7-9 
ára og Tómstund fyrir 10-13 ára börn. 
Þá verða starfræktir Skólagarðar þar 
sem börn á aldrinum 7-12 ára hafa 
forgang að skrá sig og skemmtilegar og 
skapandi sumarlistasmiðjur í Hafnar-
borg . Í júlí verður svo starfræktur 
gæsluvöllur fyrir 2-6 ára. 

Einnig verða í boði leikjanám-
skeið fyrir útskriftarhópa leikskól-
anna í ágúst þar sem væntanlegir 
grunnskólanemendur fá að kynn-
ast frístundaheimilinu sínu og nýja 

skólanum. 14-16 ára fá vinnu við 
Vinnuskóla Hafnarfjarðar og 16-
20 ára ungmenni með fötlun fá at-

vinnutengd sumarúrræði, segir á vef 
Hafnarfjarðarbæjar.

Stella hættir eftir 50 ára starf: 

Geri aðrir betur
Haustið 1961 byrjuðu yfir 200 

sjö til átta ára börn í Öldutúns-
skóla. Haukur Helgason var 

ráðinn skólastjóri og með honum fjórir 
kennarar. Þeirra á meðal var Sigríður 
Þorgeirsdóttir eða Stella eins og hún 

er yfirleitt kölluð. Síðasti vinnudagur-
inn hennar var á skólaslitum miðviku-
daginn tíunda júní, en þá tók hún við 
þakklætisvotti frá samstarfsmönnum. 
Stella hefur kennt við Öldutúnsskóla í 
rúmlega 50 ár, geri aðrir betur. 

Flataskóli 
í eTwinning
Flataskóli var dreginn úr hópi 

skóla sem tóku þátt í afmælishá-
tíð eTwinning 7. maí s.l. en þá 

fagnaði eTwinning 10 ára afmæli sínu. 
Skólinn fékk veglega fjárupphæð til að 
verja til kaupa á tölvu- og tæknibún-
aði og nemendur sem tóku þátt fengu 
svifdisk til að leika sér með. 

Evrópuáætlun um  
rafrænt skólasamstarf
Fram kemur á vef Garðabæjar að 
eTwinning er Evrópuáætlun um raf-
rænt skólasamstarf á leik-, grunn- 
og framhaldsskólastigi og er hluti 
af Erasmus+, menntaáætlunar. Um 
1000 íslenskir kennarar hafa skráð sig 
í eTwinning fram til þessa og tekið 
þátt í yfir 500 samstarfsverkefnum. 
Í Flataskóla eru núna 12 kennarar 
virkir í eTwinning en fleiri hafa þó 
skráð sig þar frá því að Flataskóli tók 
þátt í fyrsta verkefninu 2008. Yfir 40 
verkefni hafa verið unnið í Flataskóla 
á þessu tímabili og í vetur voru um 6 
verkefni í gangi. Hægt er að lesa um 

þetta á vefsíðu skólans undir sam-
skiptaverkefni. 

Viðurkenningar fyrir mörg 
verkefni hjá eTwinning
Flataskóli hefur unnið til margra verð-
launa hjá eTwinning m.a. fyrir verk-
efnin Schoolovision, Keðjuverkefnið 
„The European Chain Reaction“ og 
Comeníusarverkefnið“Sköpunarkraft-
urinn listin að lesa“. 

eTwinning samstarfsverkefni víkka 
sjóndeildarhring nemenda og kennara 
og auka færni þeirra á ýmsa vegu og 
gerir skólastarfið fjölbreyttara og lit-
ríkara. Skyggnst er inn í evrópskar 
skólastofur með hjálp tækninnar, auð-
velt er að kynnast menningu annarra 
landa og kennarar fá tækifæri til að 
þróa sig í starfi. Auðveldlega má tengja 
samstarfsverkefnin við námsgreinar í 
skólastarfinu og gera það áhugaverðara, 
enda er skemmtilegt fyrir nemendur að 
geta miðlað verkum sínum sem víð-
ast og fá hugmyndir frá breiðum hópi 
áhorfenda/áheyrenda. 

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is



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




