
Æskan 

Stefnum á hefðbundinn Æskudag laugardaginn 5. september n.k. Nánar 
auglýst þegar nær dregur á heimasíðu Svalbarðsstrandarhrepps, Svalbó-alls-
konar og í tölvupósti til nemenda Valsárskóla/Álfaborgar!  

Bestu kveðjur stjórn Æskunnar 

Tónlistarskóli  Svalbarðsstrandar 

Innritun fyrir skólaárið 2015-2016 er opin til 25. ágúst á heima-
síðu Tónlistarskólans; www.svalbardsstrond.is/tonlistarskoli. 

Kennsla hefst í Tónlistarskólanum mánudaginn 31. ágúst skv. stundaskrá. 

Í vetur munu 5 kennarar starfa við skólann; Helga Kvam (skólastjóri, tré-
blástur og píanó), Fanney Kristjáns Snjólaugardóttir (söngur, píanó, forskóli, 
bóklegar greinar), Ingvi Rafn Ingvason (slagverk, bóklegar greinar, samspil 
og tónver), Jóhann G Möller (gítar) og Þórhildur Örvarsdóttir (söngur). 

Hlökkum til að sjá ykkur í vetur. 
Með bestu kveðjum úr Tónlistarskólanum 

Fjáröflun unglingadeildar Valsárskóla 

Klósettpappír og eldhúsrúllur: 48 WC-rúllur kosta 7.000 kr, 24 WC-rúllur 
kosta 3.500 kr. og 15 eldhúsrúllur 3.800 kr. Til að panta pappír má hafa 
samband við Jónu Valdísi í síma 848-7214 eða í tölvupósti á netfangið 
jonav@internet.is. 

Næstu rusladagar 

27. ágúst - Almennt sorp 
3. september - Endurvinnsla 
10. september - Almennt sorp 
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Upphaf skólastarfs í  Valsárskóla 

21. ágúst skólasetning klukkan 16:00 

24. ágúst viðtalsdagur. Foreldrar panta viðtalstíma í mentor. 
Foreldrar nýrra nemenda eiga að vera búnir að fá sent lykilorð í tölvupósti.  

Í upphafi skólaárs er í mörg horn að líta og hjá kennurum er eitt af mikil-
vægustu verkefnunum að hlúa að samstarf við heimili nemenda. Umsjónar-
kennari nemenda hefur umsjón með samskiptum við foreldra og forráða-
menn umsjónarnemenda sinna en þó ber að hvetja foreldra til að leita eftir 
samtali við aðra kennara. Sérstaklega ef barn hefur tjáð sig um kvíða eða 
vandamál gagnvart kennara eða námsgrein er mikilvægt að slíkt sé rætt 
heiðarlega í upphafi vetrar.  

Ef traust ríkir milli heimilis og skóla er svo miklu auðveldara að takast á við 
öll þau stóru og smáu álitamál sem koma upp á löngum tíma. Að mati fjöl-
margra fræðimanna felst lykillinn að góðum árgangi og hegðun nemenda 
fyrst og fremst í hlutdeild foreldra í námi barna sinna, það þurfa kennarar 
alltaf að hafa í huga. 

Á við talsdagi verður m.a. rætt um eft irfarandi atrið i :   

• Hvernig var viðskilnaður við síðasta vetur? Er eitthvað sem þarf að 
bæta? Er eitthvað sem nemandinn vill halda áfram að gera vel? 

• Hvernig hefur nemandinn hugsað sér að haga náminu í vetur? 
• Eru einhverjar hindranir í námi sem skólinn getur lagað? 

• Hvaða tilfinningar eru ríkjandi, kvíði, tilhlökkun? 
• Gerir nemandinn sér væntingar um að eignast nýja vini, hlakkar hann til 

að styrkja fyrri vinabönd? 

• Hvaða tilfinningar ber hann til nýrra kennara sem hann kann að hafa?  
• Hvaða væntingar hafa foreldrar/forráðamenn? 

• Er eitthvað sem þau vilja sjá breytast frá fyrra skólaári? 
• Hafa vaknað einhverjar spurningar um skóladagatal, þarfalista, stunda-

skrár? 
• Er eitthvað annað sem er óljóst? 



• Kennari útskýrir skipulag vetrarins, væntingar til nemenda og foreldra/ 
forráðamanna. 

• Nemendur, foreldrar/forráðamenn og umsjónarkennari ræða um 
notkun snjalltækja og nemendur skrifa undir samning um notkun snjall-
tækja ef þeir vilja koma með slík tæki í skólann.  

Munið að láta okkur vita um leið og þið eða börn ykkar eru vansæl í skóla-
num. Það sem er sagt er í heimahúsum berst oft ekki til okkar og því erfitt 
að gera eitthvað í þeim málum.  

Með bestu kveðjum frá skólanum okkar 
Inga Sigrún Atladóttir skólastjóri. 

Frétt ir frá Álfaborg 

Það mættu allir kátir og glaðir í leik og starf hér í Álfaborg eftir 
sumarfrí, sem var reyndar í kaldara lagi. En fólk er bjartsýnt og 
býður eftir dásamlegu hausti. Fjögur ný börn koma í aðlögun í leikskólann 
nú í ágúst og þann 1. september verða 24 börn í Álfaborg.  

Eins og flestir vita þá verða breytingar á skólahaldi í Álfaborg. Helga Stefanía 
leikskólakennari hættir hér vinnu 14. ágúst og heldur á vit nýrra ævintýra á 
Akureyri. Ásdís Hanna Bergvinsdóttir í Sunnuhlíð hefur verið ráðin í 
hennar stöðu. Eins og flestum er kunnugt ákvað sveitarstjórn að sameina 
Valsárskóla og Álfaborg undir einn hatt, eftir að leikskólastjóri sagði upp 
stöðu sinni. Inga Sigrún skólastjóri Valsárskóla var ráðinn skólastjóri beggja 
skóla. Við þessa sameiningu munu eðlilega verða einhverjar breytingar á 
starfsemi leikskólans. Meiri samvinna og samfella verður á milli skólastiga og 
margt nýtt er upp á teningnum. Vona allir að þessar breytingar verði báðum 
skólum til gæfu. 

  



Frá leikskólast jóra 

Þar sem ég hætti hér í Álfaborg þann 1. september eftir 20 ára starf og þar af 
18 ár sem leikskólastjóri vil ég nota þetta tækifæri til að þakka öllum þeim 
sem ég hef átt í samskiptum við vegna vinnu minnar þessi ár. Kæru sveit-
ungar, foreldrar, samstarfsfólk og öll börnin mín, takk fyrir samstarf og 
samveru, knús og kossa öll þessi ár. Með ykkar hjálp og stuðningi hefur 
þessi tími verið mér lærdómsríkur og gefandi. Það er erfitt að segja skilið við 
Álfaborg en ég hætti sátt og glöð. Ég óska þess af heilum hug að Álfaborg 
haldi áfram að vaxa og dafna með því góða fólki sem hér vinnur og með 
nýjum stjórnanda. Ég veit að allir leggjast á eitt um að Álfaborg verði áfram 
„besti leikskóli“ landsins.  

Takk fyrir mig og megi gæfan fylgja ykkur öllum. 
Ragna Erlingsdóttir 

Lit ið  um öxl 

Þessi frétt birtist í Degi þann 13. júlí 1955. 

Hagstæð  heyskapart íð  í  Eyjaf irð i  

Tíðin hefur verið óvenjuhægstæð bændum að undanförnu. Þurrkar ágætir, 
en þó mikil sprettutíð. 

Í Hrafnagilshreppi og Öngulsstaðahreppi er túnslætti víða að ljúka, og margir 
eru langt komnir að hirða töðuna. 

Í Saurbæjarhreppi mun sláttur hafa byrjað seinna. 

Á Svalbarðsströnd eru tún kappræktuð og spretta snemma. Þar er fyrri slætti 
víða að ljúka og heyverkun ágæt, eins og annars staðar. Svalbarðsströndungar 
munu hafa notað 350 tonn af tilbúnum áburði í vor, og er því ekki furða, 
þótt eftirtekjan verði mikil. Þar er sums staðar landþröngt orðið, en menn 
bæta það upp með góðri ræktun. 
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