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UMHVERFISDAGAR Í MAÍ 

Á laugardaginn förum við að tína rusl meðfram þjóðveginum og eru íbúar hvattir 

til þátttöku. Nú hafa foreldrar leikskólabarna enga afsökun og eru þeir 

sérstaklega hvattir til að mæta. Stefnt er á að hittast klukkan 10 við Valsárskóla 

eða við útsýnispall við Vaðlareit. Við hvetjum fólk til þess að koma með gul vesti 

ef þau eiga en hreppurinn mun bjóða upp á þau vesti sem eru til hér. Ef þið búið 

svo vel að eiga stangir til þess að tína upp rusl er gott að hafa þær með. 

Glóðarsteiktar sælkerapylsur verða grillaður og verða á boðstólnum fyrir duglega 

plokkara. Veðurspáin hentar einkar vel til hreyfingar en gott er að klæða sig vel. 

Við hvetjum einnig íbúa til að huga að nærumhverfi sínu, landi og lóðum, þessa 

vordaga og vitnum í Umhverfisstefnuna okkar en þar segir m.a. "Vandað verði 

til nýbygginga, útlits og umhverfis og viðhaldi eldri bygginga sinnt svo hvorki sé 

til lýtis né hætta stafi af, þannig verði sjónræn áhrif vanhirtra bygginga, bifreiða, 

véla og tækja lágmörkuð." 

Hjálpumst að, við að gera sveitina okkar hreinni og enn fallegri. 

Við sjáumst hress á laugardaginn 

Umhverfis- og atvinnumálanefnd Svalbarðsstrandarhrepps 

 

NÆSTU RUSLADAGAR  

14. maí - Endurvinnsla og almennt/lífrænt sorp 

28. maí - Almennt/lífrænt sorp 

11. júní - Endurvinnsla og almennt/lífrænt sorp 
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KYNNING Á NÝJUM SKÓLASTJÓRNENDUM Í ÁLFABORG/ 

VALSÁRSKÓLA 

 

Fullt nafn: Margrét Jenína Þorvaldsdóttir 

Hvar ertu fædd og uppalin? Ég er fædd og uppalin í 

þeim fagra firði, Dýrafirði, á bændabýlinu Læk. Þar 

var fjárbúskapur, sjálfsþurftarbúskapur með kýr og 

stórt æðarvarp. Ég er semsé gegnheil sveitastelpa 

enda lét ég kennarana mína í Álfaborg strax vita að 

það væri mjög auðvelt að semja við mig um 

sauðburðarfrí        

Hverjir eru fjölskylduhagir þínir? Ég hef verið gift 

sama manninum í bráðum 40 ár (ein gamaldags), á eina dóttur og einn 

fósturson. Barnabörnin eru orðin þrjú. Við hjónin höfum verið í fjarbúð 

síðastliðin sex ár, hann á Akureyri enda innfæddur, ég í Reykjavík og svo í 

Garðabæ hjá dóttur og barnabörnum. Því var tími til kominn að flytjast aftur til 

Akureyrar, en þar hafði ég búið í meira en 25 ár, að því ógleymdu að ég hef 

gengið á Súlur og á því möguleika á að kallast Akureyringur! Hitt er svo annað 

mál að ég verð alltaf Vestfirðingur í hjarta.  

Hver er bakgrunnur þinn, menntun og fyrri störf? Ég hleypti heimdraganu og 

hóf nám við Menntaskólann á Akureyri. Ég útskrifaðist sem leikskólakennari 

1995 og lauk 60 eininga fyrrihlutanámi til mastersprófs í stjórnun 

menntastofnana frá Háskólanum á Akureyri 2001. Ég útskrifaðist svo með 90 

eininga meistarapróf í stjórnun og forystu frá Háskólanum á Bifröst 2018. Ég 

hef unnið við margt í gegnum tíðina; almenn sveitastörf á Læk, fiskvinnslu á 

Tálknafirði, skrifstofustörf í Borgarnesi, kjötvinnslu í Reykmiðstöðinni heitinni 

á Akureyri, saumaskap á Gefjun heitinni, liðveisla við fatlaða, leiðbeinandi í 

leikskóla, kennari, deildarstjóri, aðstoðarskólatjóri og skólastjóri í leikskóla á 

Akureyri, í Reykjavík og í Garðabæ. Ég var aðjúnkt við Háskólann á Akureyri í 

ein 13 ár og stýrði þar m.a. leikskólabraut í sjö ár svo það má segja að ég hafi 

marga fjöruna sopið á lífsleiðinni. 

Hvers vegna valdir þú að starfa með börnum sem kennari? Það er svolítið 

merkilegt að ég skuli hafa valið þennan starfsvettvang. Sem unglingur þoldi ég 

ekki börn og vissi ekkert hallærislegra starf en kennarastarfið       Svo 

þroskaðist ég og heillaðist af þessu starfi þegar ég var leiðbeinandi í 

foreldrarekna leikskólanum Sunnubóli á Akureyri. Þar naut ég leiðsagnar 

góðra fagmanna með hana Björgu Sigurvinsdóttur leikskólastjóra í fararbroddi. 

Ég hóf svo fjarnám í fræðunum og heillaðist alltaf meira og meira af 
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viðfangsefninu. Börn eru snillingar og það besta sem ég veit, og mest gefandi, 

er að hlúa að og skapa þeim þroska- og menntatækifræi og auðga þannig og 

stækka reynsluheim þeirra. Efla kærleikann og vináttuna og styðja þau til að 

verða ábyrgar og hamingjusamar manneskjur. 

Hvernig er góður leik/skólastjóri að þínu mati? Ja þegar stórt er spurt... Ég lít á 

leikskólastjóra sem bæði þjón og leiðtoga sem vinnur öllum árum að því að 

efla samstarfsfólkið sitt og hvetja það til dáða. Góður stjóri deilir valdi og 

ábyrgð og sér um að ekkert skorti í vinnuumhverfinu til að starfsfólkið nái að 

vaxa í starfi og blómstra í þeim krefjandi verkefnum sem leikskólastarfið 

sannarlega er. 

Hvernig leggst í þig að hefja störf við Álfaborg/Valsárskóla, hvað er mest 

spennandi? Ég er afar ánægð yfir að vera komin hingað í sveitina, amk 8 klst á 

dag – umhverfið hér er dásamlegt og fólkið ekki síðra. Ég er full tilhlökkunar 

enda mörg tækifæri til að þróa námsumhverfi starfsfólks og barna í smvinnu 

við foreldra og allt nærsamfélagið.  

Hverjir eru helstu kostirnir hér? Náttúran! Dásamleg fjara og fjöll og svo allt 

þar á milli! Mannlífið og heimilislegt andrúmsloft.  

Hvaða möguleika sérðu við skólana, hvað er áhugavert við sameinaðan skóla? 

Okkar Maríu, skólastjóra grunnskólans, bíða ótrúlega skemmtileg og 

spennandi verkefni, ásamt því að kynnast starfinu og andrúmsloftinu í hinni 

sameinuðu menntastofnun Álfaborg/Valsárskóla. Mér fellur afar vel að starfa í 

teymi og er því mjög spennt fyrir komandi verkefnum með því góða fólki sem 

hér starfar.  

Hvernig er að starfa sem kennari á tímum Covid? Það var einstaklega 

eftirminileg upplifun að hefja störf á nýjum vinnustað í miðjum Covid 

faraldrinum... Að geta ekki heilsað samstarfsmönnum og foreldrum 

almennilega. Ótrúlega fróðlegt samt að sjá hve mannleg samskipti byggja mikið 

á nálægðinni, en maður hafði ekki gert sér alveg grein fyrir því. Það er líka 

merkilegt að vera allt í einu kippt í framlínusveit, því fylgja margar áskoranir, 

bæði líkamlegar og ekki síst andlegar. Ég dáist mjög að kennurum beggja 

skólastiga, hve vel þeim hefur tekist að stýra skútunni framhjá þessum skerjum 

og það að halda fullum dampi í miðjum storminum er ekki sjálfgefið. 

Hvað gerir þú í frítíma þínum? Prjóna, les glæpasögur, horfi á auðmeltar 

þáttasyrpur á Netflix, fer í göngutúr með hundinn og í útilegur með 

barnabörnunum. 

Ertu morgnhani eða nátthrafn? Nátthrafn... 

Hver er uppáhalds bókin þín? Kristín Lavransdóttir eftir norska nóbelsskálið 

Sigrid Undset. Bækurnar, sem ég las ca 10-12 ára gerast á miðöldum í norsku 

sveitasamfélagi og segja frá hinum harða heimi sem fólk bjó við, og þá ekki síst 
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konur. Sagan hafði mikil áhrif á mig og gerði mig að þeim rómantíker, með 

raunsæisívafi, og rauðsokku/feminista sem ég er. Bækurnar komu út á árunum 

1920-1922 og eiga því 100 ára afmæli nú um stundir en hafa staðist tímans 

tönn afskaplega vel. 

Hvaða lag myndir þú syngja í karíókípartýi? Eitthvert ABBA-lag, get ekki gert 

upp á milli og myndi líklega enda á að syngja þau öll :) 

 

 

Fullt nafn: María Aðalsteinsdóttir 

Hvar ertu fædd og uppalin? Á Hlíðskógum í 

Bárðardal 

Hverjir eru fjölskylduhagir þínir? Ég er gift Leifi 

Þormóðssyni, hann er stýri-og netagerðarmaður. Við 

eigum tvo drengi, Aðalsteinn f.1998 og Aðalbjörn f. 

2003. 

Hver er bakgrunnur þinn, menntun og fyrri störf? Ég 

lauk kennaranámi frá KHÍ árið 1995 og MA gráðu í 

menntavísindum árið 2017 frá HA og HÍ. Ég hef 

kennt í grunnskóla í tæp 25 ár, alltaf sem umsjónarkennari á unglingastigi og 

um tíma deildarstjóri. Áður vann ég á sumrin við almenn sveitastörf, við 

afgreiðslu og sem gjaldkeri í banka. 

Hvers vegna valdir þú að starfa með börnum/sem kennari? Ég hafið áhuga á 

því að starfa sem kennari þar sem starfið er fjölbreytt, krefjandi og snýst um 

samskipti við fólk. Ég hef gaman að fólki á öllum aldri og finnst mikilvægt að 

geta haft jákvæð áhrif með námi og kennslu.  

Hvernig er góður leik/skólastjóri að þínu mati? Hann er velviljaður, 

skipulagður, réttlátur og hefur góða yfirsýn.  

Hvernig leggst í þig að hefja störf við Álfaborg/Valsárskóla, hvað er mest 

spennandi? Ég hlakka til að hefja starf við Valsárskóla og tel dagana þangað til 

ég hef formlega störf, 2. júní. Það sem er mest spennandi er að leggja sitt af 

mörkum til að taka þátt í öflugu starfi í flottu sveitarfélagi.  

Hverjir eru helstu kostirnir hér? Kostir Svalbarðsstrandarhrepps eru nálægð 

við stjórnsýsluna og vilji allra til að hlúa að skólunum í sveitarfélaginu. Það 

verður gaman að kynnast fólkinu og þá sérstaklega nemendum og starfsfólki í 

skólunum.  

Hvaða möguleika sérðu við skólana, hvað er áhugavert við sameinaðan skóla? 

Það er jákvætt að vinna með leikskólanum, þó að leik- og grunnskóli sé að 

sumu leyti ólíkar stofnanir. Það er alltaf sameiginlegt markmið að vinna með 

skólasamfélaginu til að stuðla að menntun og persónulegum þroska allra 
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nemenda. Það gerum við í góðri samvinnu við heimilin og með jákvæðum 

skólabrag.   

Hvernig er að starfa sem kennari á tímum Covid? Ég er stolt af því að vera 

kennari á þessum undarlega tíma þar sem kennarar eru í framlínu. Við 

breyttum skipulagi skólastarfsins á einum degi og gengur nám og kennsla vel. 

Þar sem ég kenni unglingum þá hef ég verið með blandað stað-og fjarnám. Það 

var ekki mikið átak að breyta námi og kennslu í fjarnám þar sem við höfum 

mikið notað rafræn kerfi með nemendum. 

Hvað gerir þú í frítíma þínum? Ef ég er ekki að slappa af heima með 

fjölskyldunni þá finnst mér gaman að ferðast, hjóla, spila golf, ganga á 

gönguskíðum, fara í útilegur og lesa. Auk þess horfi ég töluvert á þætti og 

kvikmyndir og get tekið heilu þáttaraðirnar sérstaklega ef það er vont veður og 

dimmt.  

Ertu morgnhani eða nátthrafn? Ég hef alltaf frekar verið morgunhani en 

nátthrafn. Finnst samt gott að sofa út af og til. 

Hver er uppáhalds bókin þín? Ég les mikið af glæpasögum og eru bækur um 

snjallt lögreglufólk, oft í persónulegum vanda, s.s. Harry Hole og Jack Reacher 

í uppáhaldi. En ég held að ég geti sagt að uppáhalds bókin mín sé barnabók 

sem heitir ,,Bróðir minn frá Afríku” eftir Gun Jocobson.  

Hvaða lag myndir þú syngja í karíókípartýi? Það væri ekki gott fyrir neinn að ég 

mundi syngja mikið ein, en ég mundi velja eitthvað íslensk og væmið s.s. ,,Án 

þín” með Bubba og Katrínu Halldóru. 
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FRÁ ORLOFSNEFND HÚSMÆÐRA Í SUÐUR-ÞINGEYJARSÝSLU 

Nú á tímum kórónuveirunnar gæti verið gott að lyfta huganum og hugsa lengra, 

hugsa til daganna 22. til 24. ágúst nk. en þá er boðið upp á ferð til Vestmannaeyja 

í beinu flugi frá Húsavík, (Aðaldal). Gisting í tveggja manna herbergjum í tvær 

nætur á Hótel Vestmannaeyjum. Morgunverður innifalinn. Í Eyjum verður farið 

á söfn og í skoðunarferðir svo eitthvað sé nefnt. Flogið frá Húsavík kl. 11:00 

laugard. 22. og frá Eyjum kl. 16:30 mánud. 24. Áætlað verð um 70.000 kr. 

Nánari upplýsingar síðar.  

Ath. að rétt til að nýta sér orlofsferð hafa allar konur sem reka heimili og hafa 

lögheimili innan sýslunnar en nefndin áskilur sér rétt til að forgangsraða eftir ákv. 

reglum ef nauðsyn krefur. Skráning fyrir 20. maí nk. hjá undirrituðum. 

Sigrún sími 899 1010 netfang: solgardur@simnet.is 

Stefanie sími 868 6854 netfang:  steffihofdi@gmail.com 

Hjördís sími 773 7548 netfang: angelkick89@gmail.com 

SKAPANDI SAMVERA 

Hæ hó núna í júní ætla ég bjóða upp á tvær Skapandi samverur í heima hjá mér 

í Heiðarbóli fyrir 7 – 12 ára káta krakka sem hafa áhuga á að vera úti, skoða og 

læra um náttúruna og taka þátt í allskonar skapandi vinnu. 

Fyrri samveran verður í fimm daga 8.-12. júní frá kl.  8 - 13  og seinni samveran 

verður í 4 daga 15.-19. júní - nema hvað auðvitað er frí miðvikudaginn 17. júní. 

Áhugasamir geta kíkt á facebooksíðuna Skapandi Samvera og sent mér skilaboð 

þar í gegn fyrir frekari upplýsingar og/eða skráningu, einnig má hringja í síma 

8631279 – Sumarkveðjur Beta í Heiðarbóli 

 

 

Ströndungur kemur næst út fimmtudaginn 18. júní. 

Skilafrestur á efni er til kl. 15:00 mánudaginn 15. júní. 

Umsjón: Sandra Einarsdóttir  sandra.einars@gmail.com  Sími 866 2110 


