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Fjör í Flóanum í vor  
Undirbúningur er hafinn fyrir Fjör í Flóanum, sveitarhátíðina okk-

ar góðu í Flóahreppi. Fjörið verður haldið 30. maí til 1. júní. Hús-
nefndir félagsheimilanna þriggja í hreppnum hafa þegar haldið tvo 
fundi og fjölmargar hugmyndir um skemmtilega viðburði eru     
komnar á kreik.  

Atvinnurekendur og ferðaþjónustuaðilar í Flóahreppi eru nú 
beðnir að huga að þátttöku sinni í hátíðinni. Þeir sem vilja kynna 
starfsemi sína, framleiðsluvörur eða þjónustu eru beðnir að hafa 
samband í netfangið hgun@simnet.is eða við einhvern í hús-
nefndum félagsheimilanna fyrir 10. apríl. Hægt er að hafa opið hús 
og bjóða fólki heim, eða kynna fyrirtækið, vörur og þjónustu ásamt 
öðrum í einhverju félagsheimilanna. Þannig komast allir þátttak - 
endur inn í kynningu hátíðarinnar í heild og er fólk í atvinnurekstri 
hvatt til að nýta þetta tækifæri. 

 Undirbúningsnefndin 

Dagskrá mánaðarins 
 
Glímuæfing í Félagslundi      4. mars 
Íþróttaæfing í Þjórsárveri      5. mars 
Aðalfundur Kvenfélags Villingaholtshrepps  8. mars 
Rúlluplasthreinsun       8. mars 
Héraðsleikar 11 ára og yngri     8. mars 
Aðalfundur Kvenfélags Gaulverjabæjarhrepps  11. mars 
Glímuæfing í Félagslundi      11. mars 
Íþróttaæfing í Þjórsárveri      12. mars 
Aðalfundur Hrossaræktardeildar Villingah.hr.  12. mars 
Kökusala í Krakkaborg      14. mars 
Glímuæfing í Félagslundi      18. mars 
Íþróttaæfing í Þjórsárveri      19. mars 
Páskabingó í Þjórsárveri      22. mars 
Glímuæfing í Félagslundi      25. mars 
Skila umsókn um starf flokksstjóra unglingav.   25. mars 
Íþróttaæfing í Þjórsárveri      26. mars 

 
Gleðilega páska! 
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Ljósmyndir úr starfi Umf. Samhygðar og  

Kvenfélags Gaulverjabæjarhrepps 
 
Á þessu ári fagnar Umf. Samhygð 100 ára afmæli og Kvenfélag Gaul-
verjabæjarhrepps 90 ára afmæli. Hugmyndir hafa komið fram um sam-
eiginleg hátíðarhöld vegna afmælisins og verður það kynnt betur síðar. En 
félögin hafa bæði mikinn áhuga á því að safna myndum úr starfi 
félaganna allt frá upphafi til okkar daga. Þeir sem eiga skemmtilegar 
myndir úr starfi félaganna og vilja deila þeim með fleirum geta haft 
samband við formenn félaganna sem eru; 
Stefán Geirsson Gerðum   Elín Karlsdóttir Holti 
Sími: 867-6907     Sími: 486-3407 
Veffang: stegeir@hotmail.com  Veffang: holt@emax.is 

Áveitan 
3. tbl. mars 2008. 2. árgangur. 

Útg: Umf. Samhygð og Umf. Vaka. 
Áb: Fanney Ólafsdóttir og Stefán Geirsson.  

Netföng: fanneyo@visir.is og stegeir@hotmail.com 



2 

Frá sveitarstjóra 
 
Flokksstjóri unglingavinnu 

Auglýst er eftir flokksstjóra unglingavinnu í Flóahreppi sumarið 2008. Lágmarksaldur 
er 18 ár.  
Skriflegar umsóknir skilist á skrifstofu Flóahrepps, Þingborg, 801 Selfossi. 
Umsóknarfrestur er til 25. mars n.k. 
Allar frekari upplýsingar fást á skrifstofu Flóahrepps í síma 482-3260. 
 
Unglingavinna 

Stefnt er að því að auglýsa eftir unglingum í sumarvinnu á vegum sveitarfélagsins í 
næsta mánuði, svo fremi að takist að manna stöðu flokksstjóra fyrir hópinn. 
Síðasta sumar sótti enginn um starf flokksstjóra og hafði umsjónarmaður fasteigna um-
sjón með unglingavinnunni. 
Hans starf er að hafa yfirumsjón með unglingavinnunni og skipuleggja hvað þarf að 
gera, hvenær og hvar. Í sumar mun hann aðallega einbeita sér að viðhaldi og endur-
bótum fasteigna sveitarfélagsins. 
Það er því alfarið háð því að einhver fáist í starf flokksstjóra hvort af unglingavinnu 
geti orðið. 
 
Framkvæmdir 

Samkvæmt fjárhagsáætlun Flóahrepps fyrir árið 2008 er ráðgert að fara í margvíslegar 
framkvæmdir og viðhald á árinu. 
Í Flóaskóla er reiknað með lagningu drenlagnar, þrífösun rafmagns, brotnir verði milli-
veggir á gangi á annarri hæð gamla skóla og þar útbúin kennslustofa, myndmenntastofa 
löguð, kaffiaðstöða kennara lagfærð og anddyri í nýbyggingu. 
Í Krakkaborg er reiknað með að mála gluggakarma, laga eldhús með því að brjóta niður 
vegg á milli eldhúss og geymslu þar við hliðina á, rífa niður eldhúsinnréttingu og setja 
upp hillur og kaupa nýja uppþvottavél. Einnig að mála veggi og skipta um gólfefni að 
hluta í húsinu. 
Félagsheimili verða líka betrumbætt, múrskemmdir lagaðar, málningarvinna verður 
utanhúss, skjávarpi verður keyptur í Félagslund, úrbætur á leikvelli við Þjórsárver, úr-
bætur í brunavörnum og margt fleira.  
Í Heiðargerði er áætlað að klára framkvæmdir við gatnagerð og búið er að bjóða út 
framkvæmdir við íbúðabyggð við Þingborg. 
Stærstu framkvæmdir sveitarfélagsins verða þó tengdar vatnsmálum, aðallega vatns-
öflun í kaldavatnsmálum en einnig verða hitaveitumöguleikar skoðaðir. 
 
Gámur við Þjórsárver 

Ruslagámur sem staðsettur var við Þjórsárver hefur nú verið fjarlægður eins og kynnt 
var í dreifibréfi með sorphirðuhandbók. 
Gámasvæði sveitarfélagsins er í Heiðargerði við Kjötmjölsverksmiðjuna og við Félags-
lund. Á báðum þessum stöðum eru staðsettir gámar fyrir timbur, brotajárn og svokölluð 
græn kör fyrir endurnýtanlegan pappír og fernur, sjá leiðbeiningar í sorphirðuhandbók. 
Einnig er verið að koma fyrir spilliefnagámum fyrir t.d. ýmis hreinsiefni, málningu, 
lím, leysiefni, rafhlöður osfrv. á gámasvæðum. 
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Fyrsta fundargerð Umf. Samhygðar 
 
Ungmennafélagið Samhygð fagnar 100 ára afmæli sínu nú í sumar árið 2008. Í 
tilefni þess birtist hér fyrsta fundargerð félagsins í trausti þess að mönnum kunni 
að þykja nokkur fróðleikur í þessu aldargamla skjali. Hún er skráð í gjörðabók 
Samhygðar sem er varðveitt í Héraðsskjalasafninu á Selfossi. Fyrstu stjórn 
félagsins skipuðu Ingimundur Jónsson í Holti formaður, Ólafur Sveinsson á 
Syðra-Velli gjaldkeri og Kristín Andrésdóttir á Vestri-Hellum ritari. Fundar-
gerðin er mjög stutt, aðeins tvær málsgreinar, en þar birtust einnig fyrstu lög 
félagsins sem er sleppt hér rúmsins vegna. Fundargerðinni fylgdi sérstök skuld-
bindingarskrá sem var sniðin eftir lögum Ungmennafélags Íslands og þar kemur 
fram að stofnendur Samhygðar ganga í UMFÍ strax á stofndegi sínum. Eins og 
sjá má var stofnfundurinn mjög í guðrækilegum anda enda fór hann fram í Gaul-
verjabæjarkirkju. Það var þó ekki sú kirkja sem nú stendur því hún var byggð 
árið 1909.  
 
En þannig hljóðar fundargerðin: 
 
„Sunnudaginn 7. júní 1908 var fundur settur að Gaulverjabæ í þeim tilgangi að 
mynda félagsskap meðal ungra manna í Gaulverjabæjarhreppi, innan Árnessýslu, 
karla og kvenna og voru mættir alls 24 menn. Var þá fyrst sunginn sálmur og þar 
næst flutt stutt bænagjörð og sungið eitt vers í messusöngsbók.  

Þar næst var lýst yfir að fundur væri settur og því næst lesin upp skuld-
bindingarskrá fyrir félagið af þar til kvöddum manni sem jafnframt var fundar-
stjóri. Skuldbindingarskráin var þessi og samþykkt í einu hljóði af 22 sem í fé-
lagið gengu: 

 
Vér undirritaðir lofum við drengskap vorn, þar sem vér nú myndum 
þennan félagsskap í þeim tilgangi að efla guðsótta og góða siði. Þá 
viljum vér leitast við að efla bindindi, neyta ekki áfengra drykkja né veita 
þá öðrum. Vér skulum vinna með alhug að heill þessa félagsskapar, 
framförum sjálfra vor andlega og líkamlega og að velferð þjóðar vorrar í 
öllu því sem þjóðlegt er, gott og sómasamlegt. Með því að vér vitum að 
samband er með félögum ungmenna út um landið þá göngum vér hér 
með undir lög þeirra í því trausti að vér fáum einnig réttindi þeirra og 
viljum leggja fram krafta vora sérplægnislaust til þeirra starfa er 
sambandið kynni að fela oss að inna af hendi.“  

 
Með félagskveðju. 
Jón M. Ívarsson 
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Söngfólk vantar! 
 
Söngfólk vantar í Söngkór Hraungerðisprestakalls. Söngurinn sameinar  
og gleður og veitir dýrmæt tækifæri til félagslífs. Nánari upplýsingar  
veitir Ingimar Pálsson í síma 866-0596. 
  
Helgihald um páska 
  
Skírdagur 
Messa í Laugardælakirkju kl. 14:00. 
  
Páskadagur 
Hátíðarguðsþjónusta í Hraungerðiskirkju kl. 13:30. 
  
Annar páskadagur 
Hátíðarguðsþjónusta í Villingaholtskirkju kl. 13:30. 
  
Sr. Kristinn Ágúst Friðfinnsson 

Frábær árangur á Grunnskólamóti HSK í glímu 
 
Grunnskólamót HSK í glímu var haldið miðvikudaginn 13. febrúar á 
Laugarvatni. Flóaskóli sendi sex keppendur til leiks og Vallaskóli tvo en 
allir eru þessir krakkar innan vébanda Samhygðar og Vöku. Árangur 
hópsins var frábær, hér um bil allir hlutu verðlaunapening og aðeins 
munaði tveimur stigum að Flóaskóli sigraði stigakeppni skólanna í 5. til 
7. bekk stúlkna. Úrslit urðu þessi: 
 
Guðrún Inga Helgadóttir hafnaði í 3. sæti í 5. b. eftir úrslitaglímu.  
Viðar Janus Helgason sigraði í 5.b. stráka. 
Ásrún Halla Loftsdóttir sigraði í 6. b. stúlkna.  
Margrét Ýr Bárðardóttir varð þar í 3. sæti og Hrefna Leifsdóttir í 5. sæti.  
Sveinn Orri Einarsson hafnaði í 2. sæti í 6.b. stráka.  
Hlynur Logi Erlingsson sigraði í 8. bekk stráka. 
Ingveldur Þorsteinsdóttir varð í 2. til 3. sæti ásamt annarri í 8. bekk 
stúlkna. 
 

Þjálfari 
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Gámaátak 

Reiknað er með að farið verði í hreinsunarátak í sveitarfélaginu í vor eins og á síðasta 
ári. Íbúum gefst þá kostur á að panta gáma fyrir timbur og/eða brotajárn þeim að 
kostnaðarlausu. Ekki er endanlega búið að ákveða hvenær farið verði í hreinsunarátakið 
en sennilegt að það verði í maí. 
Það er gaman að segja frá því að þátttaka í hreinsunarátakinu á síðasta ári var gífurlega 
góð. 
 
Rúlluplasthreinsun 
Minnt er á að samkvæmt sorphirðudagatali verður rúlluplast hirt 1. mars (neðri hringur) 
og 8. mars (efri hringur). 

 
Félagsheimili 

Fundur var haldinn 26. febrúar með húsnefndum félagsheimila og formönnum stjórna 
þeirra félaga sem hlut eiga í félagsheimilum um framtíðarfyrirkomulag um rekstur  
félagsheimila Flóahrepps. 
Sigurður Tómas Björgvinsson, ráðgjafi hjá Evrópuráðgjöf kynnti drög að skýrslu um 
sameiginlegt rekstrarform félagsheimilanna. 
Áður hefur verið haldinn fundur með starfsmönnum félagsheimilanna. 
Góðar umræður spunnust um þær hugmyndir sem fram komu í skýrslunni og ákveðið 
var að húsnefndir og hlutaðeigandi félög skili áliti eða umsögn til sveitarstjórnar fyrir 
1. apríl n.k.  
 
Þriggja ára fjárhagsáætlun 

Á fundi sveitarstjórnar þann 27. febrúar var þriggja ára fjárhagsáætlun Flóahrepps 
2009-2011 tekin fyrir til seinni umræðu. 
Áætlun gerir ráð fyrir almennt óbreyttum rekstri málaflokka á tímabilinu og íbúa-
fjölgun að meðaltali 4% á ári. 
Gert er ráð fyrir 5 millj. kr. í hönnunarkostnað vegna leik-og grunnskóla árið 2009, 100 
millj. kr. í framkvæmdakostnað vegna grunnskóla árið 2010 og sömu fjárhæð 2011. 
Gert er ráð fyrir 25 millj. kr. í framkvæmdakostnað vegna leikskóla árið 2010 og sömu 
fjárhæð árið 2011. 
Einnig er gert ráð fyrir sölu fasteigna að fjárhæð 40 millj. kr. árin 2009 og 2010. 
Ekki er reiknað með nýjum lántökum á tímabilinu. 
Sveitarstjórn samþykkti samhljóða fyrirliggjandi fjárhagsáætlun. 
 
Tilboð vegna íbúðabyggðar við Þingborg 

Opnun tilboða vegna alútboðs á hönnun, framkvæmdum og byggingarrétti íbúða-
byggðar við Þingborg fór fram á skrifstofu Flóahrepps 21. febrúar s.l. 
Eitt tilboð barst ásamt frávikstilboði frá sömu aðilum.  
Sveitarstjórn hefur samþykkt að skoða málið og fresta afgreiðslu. 
 
Starfsmannastefna Flóahrepps 

Lögð hafa verið fram drög að starfsmannastefnu fyrir starfsmenn Flóahrepps. 



4 

Í stefnunni er horft til starfsánægju, starfsumhverfis og öryggis, fræðslu og starfs-
þróunnar, jafnréttis og launamála. 
Sveitarstjórn hefur samþykkt drög að starfsmannstefnu og að unnið verði áfram að 
frekari útfærslu, s.s. markmiðum og leiðum til að ná þeim. 
 

Rafmagnsmál 

Sveitarstjórn Flóahrepps telur óviðunandi að búa við það óöryggi sem lélegar raflínur 
valda í sveitarfélaginu. 
Tíðar bilanir að undanförnu og sveiflur á spennu hafa valdið miklum óþægindum og 
tjóni fyrir íbúa. 
Sveitarstjórn telur einnig brýnt að ljúka lagningu og tengingu þriggja fasa rafmagns í 
sveitarfélaginu. 
Sveitarstjóra falið að senda RARIK bréf og óska skýringa á ofangreindu. 

Frá Kvenfélagi Villingaholtshrepps 
 

Aðalfundur Kvenfélags Villingaholtshrepps verður haldinn 
laugardaginn 8. mars n.k. í Þjórsárveri kl. 13:30. 

Dagskrá fundarins: Venjuleg aðalfundarstörf, farið yfir starf 
síðasta árs, og lagðar línur fyrir vorið og starfið framundan. Að 
fundi loknum verður kaffi og meðlæti. Hvetjum allar ungar konur 
og nýfluttar að kynna sér starfið hjá kvenfélaginu, það er góð leið 
til að kynnast og starfa í góðum félagsskap. 

Hlökkum til að sjá ykkur. 
 

Fyrir hönd stjórnar 
V.G. 

AÐALFUNDUR  

Aðalfundur Kvenfélags Gaulverjabæjarhrepps verður haldinn 

í Félagslundi þriðjudaginn 11. mars kl. 20:30. 

Venjuleg aðalfundarstörf, kosning formanns, önnur mál. 

Nýjar konur í sveitinni eru velkomnar á fundinn. 

Stjórnin. 
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Aðalfundur Hrossaræktardeildar Villingaholtshrepps 
 

Aðalfundur Hrossaræktardeildar Villingaholtshrepps verður 
haldinn miðvikudagskvöldið 12. mars í Þjórsárveri og hefst 
kl. 20:30.  
Venjuleg aðalfundarstörf.   
        Formaður 

Stelpur – Langstökk 

1. Guðrún I. Helgadóttir  1,63 m. 
2. Ásrún H. Loftsdóttir  1,53 m. 

Hnátur – Langstökk 

1. Elizabeth K. Bogans  1,20 m. 
2. Kolbrún K. Jónsdóttir  1,02 m. 
3. Anna S. Ólafsdóttir  1,01 m. 
4. Klara S. Ólafsdóttir  0,88 m. 

Strákar – Þrístökk 

1. Halldór Bjarnason  5,15 m. 
2. Víkingur F. Erlingsson 4,90 m. 
3. Sveinn O. Einarsson  4,81 m. 
4. Jóann P. Smárason  4,67 m. 
5. Jón Þ. Pálsson   3,82 m. 

Hnokkar – Þrístökk 

1. Sigurður J. Bogans  3,88 m. 
Stelpur – Þrístökk 

1. Guðrún I. Helgadóttir  4,77 m. 
2. Ásrún H. Loftsdóttir  4,57 m. 

Hnátur – Þrístökk 

1. Kolbrún K. Jónsdóttir  2,75 m. 
2. Anna S. Ólafsdóttir  1,93 
- Klara S. Ólafsdóttir - 
 Elizabeth K. Bogans - 
 

Héraðsleikar HSK í frjálsum 11 ára og yngri 

Héraðsleikar HSK í frjálsum fyrir keppendur 11 ára og yngri í verða 
haldnir í Þorlákshöfn laugardaginn 8. mars og hefst kl. 10:00. Skráning 
fer fram hjá Tómasi Karli s. 865-0526.                   Íþróttanefnd 
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Fréttir frá Umf. Vöku 
 

Páskabingó! 
Laugardagskvöldið 22. mars verður páskabingóið haldið að venju í 
Þjórsárveri og hefst það kl. 20:30. Fjöldi veglegra eggja í boði. Vonumst til 
að sjá sem flesta, allir velkomnir.  
       Skemmtinefndin 
 

Héraðsþing HSK 
Héraðsþing HSK var haldið 23. febrúar sl. í Þorlákshöfn. Fulltrúi Vöku var 
Haraldur Einarsson formaður félagsins.  
 
Innanhúsmót Umf. Vöku. 

Innanhúsmót Umf. Vöku  var haldið sunnudaginn 17. febrúar sl.  Þar spreyttu 
keppendur sig í hástökki, langstökki án atr. og þrístökki án atr. Úrslit mótsins má 
sjá hér að neðan. 
 
Strákar – Hástökk 

1. Halldór Bjarnason  1,15 m. 
2. Víkingur F. Erlingsson 1,10 m. 
2-3 .Jón Þ. Pálsson   1,05 m. 
2-3 .Sveinn O. Einarsson  1,05 m. 
4. Jóann P. Smárason  0,85 m. 

Hnokkar - Hástökk 
1. Sigurður J. Bogans  0,80 m. 

Stelpur – Hástökk 

1. Ásrún H. Loftsdóttir  1,05 m. 
2. Guðrún I. Helgadóttir  1,00 m. 

Hnátur – Hástökk 

1. Kolbrún K. Jónsdóttir  0,65 m. 
2-4 Anna S. Ólafsdóttir  0,60 m. 
2-4 Klara S. Ólafsdóttir  0,60 m. 
2-4 Elizabeth K. Bogans  0,60 m. 

Strákar – Langstökk  

1. Halldór Bjarnason  1,88 m. 
2. Víkingur F. Erlingsson 1,69 m. 
3. Jóann P. Smárason  1,66 m. 
4. Sveinn O. Einarsson  1,65 m. 
5. Jón Þ. Pálsson   1,49 m. 

Hnokkar – Langstökk 

1. Sigurður J. Bogans  1,39 m. 
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Frá Flóaskóla 
 

Þann 14. febrúar sl. rann upp 100. skóladagur þessa skólaárs, en það eru nem-
endur í 1. og 2. bekk sem hafa samviskusamlega talið alla þá daga sem þau 
hafa mætt í skólann.  Þau héldu að sjálfsögðu veislu í tilefni dagsins og unnu 
með töluna 100 á margvíslegan hátt.   
Nemendur Flóaskóla hafa undanfarið gert það gott á glímumótum og við eigum 
nú grunnskólameistara í glímu stúlkna í 5. bekk, en það er Guðrún Inga 
Helgadóttir frá Súluholti. 
Nú styttist í páskaleyfi nemenda og starfsmanna Flóaskóla en það hefst 14. 
mars.  Fimmtudagskvöldið 13. mars verður árshátíð skólans haldin í 
Þjórsárveri.  Þema árshátíðarinnar að þessu sinni er “Verk höfundarins 
Guðrúnar Helgadóttur”.  Nemendur munu setja upp leiksýningu á sviði, syngja 
og skemmta sjálfum sér og öðrum.  Íbúar Flóahrepps eru velkomnir á árs-
hátíðina.  Að venju eru það forráðamenn nemenda og aðrir gestir sem sjá um 
kaffið – hver fjölskylda leggur til köku eða brauðrétt á hlaðborðið okkar.  
Kennsla hefst að loknu páskaleyfi þriðjudaginn 25. mars samkvæmt stunda-
skrám. 
Flóaskóla var nýlega tilkynnt að hann hefði lent í úttekt Menntamálaráðuneytis 
vegna sjálfsmatsaðferða skóla.  Skólastjóri hefur nú skilað gögnum þar um til 
úttektaraðila og reiknað er með að þeir heimsæki skólann í lok mars. Aðstand-
endum skólans verður tilkynnt um niðurstöður úttektar þegar þær liggja fyrir.   
Upplestrarkeppni Flóaskóla verður haldin fimmtudaginn 27. mars í skólanum.  
Það eru 7. bekkingar sem keppa sín á milli um tvö sæti, en skólinn sendir tvo 
fulltrúa í Stóru upplestrarkeppnina.  Sú keppni verður haldin í Aratungu í 
Reykholti fimmtudaginn 10. apríl kl. 15.  Forráðamenn nemenda og aðrir 
áhugamenn um upplestur eru velkomnir á upplestrarkeppni Flóaskóla.  
Dómarar verða Fanney Ólafsdóttir Hurðarbaki, Bjarni Stefánsson Túni og Stef-
anía Geirsdóttir Hamarshjáleigu. 
Ein heimsókn elstu nemenda Krakkaborgar datt út í janúar vegna veðurs en nú 
heimsækja börnin okkur tvisvar í mánuði til vors.  Í maí verða þau heila viku í 
skólanum og byrja svo hress í 1. bekk í haust. 
Í janúar var lögð könnun fyrir nemendur sem gaf vísbendingar um almenna 
líðan þeirra í skólanum.  Forráðamönnum verða senda niðurstöður þeirrar   
könnunar á næstunni.   
Á næstu vikum fer undirbúningur vegna næsta skólaárs á fulla ferð.  Reiknað er 
með að auglýsa þurfi eftir nýjum kennurum, en það skýrist nánar í starfsmanna-
viðtölum sem standa yfir þessa dagana.  Í sumar verður áfram unnið að endur-
bótum á húsnæði Flóaskóla og munu þær endurbætur auka það kennslurými 
sem við höfum til umráða og bæta aðstöðu nemenda.   
 
Með góðum kveðjum úrskólanum, Kristín Sigurðardóttir, skólastjóri. 
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Frá Krakkaborg 
 

Vetur konungur hefur látið mikið á sér bera undanfarnar vikur.  
Suma daga hefur verið mjög fámennt í leikskólanum.  Í byrjun 
árs var kosið í umhverfisráð leikskólans en það er einn liður í 
Grænfánavinnunni.  Í því ráði sitja: Margrét Einarsdóttir, Kolbrún 
Lilja Kolbeinsdóttir, Júdith Jónsdóttir og Þórdís Bjarnadóttir.  
Hlutverk ráðsins er að halda utan um og skipuleggja Grænfána-
vinnuna í leikskólanum. Umhverfisráðið  hélt fund með börnunum 
á Tígradeild miðvikudaginn 13. febrúar sl.  Gekk fundurinn mjög 
vel og voru börnin áhugasöm um náttúruna okkar og ræddu 
mikið um það hvernig við eigum að ganga um hana. Hægt er að 
sjá þekkingarvef okkar á heimasíðu Flóahrepps og einnig 
umhverfisgátlista Krakkaborgar.  Í mars fara svo börnin á 
Tígradeild í heimsókn í Sorpu í Reykjavík og fá þar fræðslu um 
flokkun á sorpi og sjá hvernig vinnslu á úrgangi er háttað.   
 
Elstu börn á Strumpadeild og Tígradeildin fara svo í kynnisferð í 
Mjólkurbúið á Selfossi miðvikudaginn 12. mars næstkomandi.  
Þar fáum við m.a. að sjá hvernig mjólkin fer úr mjólkurbílunum og 
í fernurnar.  
 
Brunavarnir Árnessýslu og leikskólinn Krakkaborg hófu samstarf 
um forvarnir fyrir áramótin. Hlutverk leikskólans er að taka á móti 
fulltrúum slökkviliðsins, hafa eldvarnir ævinlega í lagi, gera 
rýmingaráætlun og halda rýmingaræfingu árlega samkvæmt 
leiðbeiningum frá slökkviliðinu. Einu sinni í mánuði fara tvö börn 
af Tígradeildinni í skoðunarferð um húsið til að athuga hvort eld-
varnir séu í lagi og hafa með sér gátlista til þess.   
 
Elstu börn leikskólans fara nú tvisvar í mánuði í Flóaskóla. Þar 
taka þau þátt í leik og starfi með börnum í 1. bekk.  Börnin á 
Tígradeild eru einnig með verkefnið Númi og höfuðin sjö sem er 
forvarnarverkefni Slysavarnarfélags Íslands. Markmið verkefnis-
ins er að börn verði meðvitaðri um umhverfi sitt og slysahættur 
sem í því leynast og hvernig á að forðast þær.  
 
Íþróttir eru í hverri viku og erum við svo heppin að hver deild nær 
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að fara í salinn tvisvar sinnum.  Krökkunum fer stöðugt fram og 
eru alltaf að læra fleiri og flóknari leiki, verða klárari með boltana 
og öll eru þau dugleg í þrautahringjum, enda er það rosalega 
skemmtilegt!  Í haust fékk leikskólinn gjöf frá Foreldrafélagi    
Krakkaborgar að upphæð 40.000 til kaupa á tækjum í salinn.  
Þessi peningur kom sér mjög vel og færum við foreldrafélaginu 
kærar þakkir fyrir. 
 
Nú er komið í dagskipulagið fastir tónlistartímar með börnum fædd 
2004-2005.   Marmiðið með þessum tímum er fyrst og fremst að 
kenna börnum að syngja og hlusta eftir takti og texta, fá að      
kynnast mismunandi hljóðfærum og þeim tónlistarheimi sem við 
lifum í. Börnin fá einnig að hlusta á klassísk verk á borð við 
Karnýval dýranna, Hnetubrjótinn, Pétur og úlfinn og Sónötu. 
Hérna hefur hljóðfærataskan sem Kvenfélag Hraungerðishrepps 
gaf okkur komið að góðum notum.  
 
Nú er starfsfólk í óðaönn að skipuleggja náms – og kynnisferð 
sem farin verður til Danmerkur þann 23. apríl. Þar ætlum við að 
heimsækja leikskóla sem m.a. leggja áherslu á náttúru og 
umhverfi í starfi sínu. Til að gera okkur þetta kleift fjárhagslega 
erum við t.d. að selja klósettpappír, við héldum basar og vorum 
með kleinusölu í leikskólanum.  Viljum við þakka öllum þeim sem 
hafa stutt okkur kærlega fyrir. 

Föstudaginn 14. mars ætlum við svo að standa fyrir 
kökusölu. Heimili og fyrirtæki geta haft samband við okkur fyrir 
miðvikudaginn 12. mars og pantað hjá okkur köku. Hægt verður 
að panta súkkulaðitertu, marengstertu, gulrótartertu, brauðtertur 
eða heita brauðrétti. Pantanirnar verða svo keyrðar heim að 
dyrum föstudaginn 14. mars. 
Pöntunarsími er 482-3085 en einnig er hægt að hafa samband í 
tölvupósti á netfangið leikskoli@simnet.is  Hvetjum við alla til að 
gera sér svolítinn dagamun og panta hjá okkur gómsæta tertu. 
 

Með kveðju frá öllum í Krakkaborg. 
Þórdís Bjarnadóttir leikskólastjóri 



12 

Fjör í Flóanum í vor  
Undirbúningur er hafinn fyrir Fjör í Flóanum, sveitarhátíðina okk-

ar góðu í Flóahreppi. Fjörið verður haldið 30. maí til 1. júní. Hús-
nefndir félagsheimilanna þriggja í hreppnum hafa þegar haldið tvo 
fundi og fjölmargar hugmyndir um skemmtilega viðburði eru     
komnar á kreik.  

Atvinnurekendur og ferðaþjónustuaðilar í Flóahreppi eru nú 
beðnir að huga að þátttöku sinni í hátíðinni. Þeir sem vilja kynna 
starfsemi sína, framleiðsluvörur eða þjónustu eru beðnir að hafa 
samband í netfangið hgun@simnet.is eða við einhvern í hús-
nefndum félagsheimilanna fyrir 10. apríl. Hægt er að hafa opið hús 
og bjóða fólki heim, eða kynna fyrirtækið, vörur og þjónustu ásamt 
öðrum í einhverju félagsheimilanna. Þannig komast allir þátttak - 
endur inn í kynningu hátíðarinnar í heild og er fólk í atvinnurekstri 
hvatt til að nýta þetta tækifæri. 

 Undirbúningsnefndin 

Dagskrá mánaðarins 
 
Glímuæfing í Félagslundi      4. mars 
Íþróttaæfing í Þjórsárveri      5. mars 
Aðalfundur Kvenfélags Villingaholtshrepps  8. mars 
Rúlluplasthreinsun       8. mars 
Héraðsleikar 11 ára og yngri     8. mars 
Aðalfundur Kvenfélags Gaulverjabæjarhrepps  11. mars 
Glímuæfing í Félagslundi      11. mars 
Íþróttaæfing í Þjórsárveri      12. mars 
Aðalfundur Hrossaræktardeildar Villingah.hr.  12. mars 
Kökusala í Krakkaborg      14. mars 
Glímuæfing í Félagslundi      18. mars 
Íþróttaæfing í Þjórsárveri      19. mars 
Páskabingó í Þjórsárveri      22. mars 
Glímuæfing í Félagslundi      25. mars 
Skila umsókn um starf flokksstjóra unglingav.   25. mars 
Íþróttaæfing í Þjórsárveri      26. mars 

 
Gleðilega páska! 
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Ljósmyndir úr starfi Umf. Samhygðar og  

Kvenfélags Gaulverjabæjarhrepps 
 
Á þessu ári fagnar Umf. Samhygð 100 ára afmæli og Kvenfélag Gaul-
verjabæjarhrepps 90 ára afmæli. Hugmyndir hafa komið fram um sam-
eiginleg hátíðarhöld vegna afmælisins og verður það kynnt betur síðar. En 
félögin hafa bæði mikinn áhuga á því að safna myndum úr starfi 
félaganna allt frá upphafi til okkar daga. Þeir sem eiga skemmtilegar 
myndir úr starfi félaganna og vilja deila þeim með fleirum geta haft 
samband við formenn félaganna sem eru; 
Stefán Geirsson Gerðum   Elín Karlsdóttir Holti 
Sími: 867-6907     Sími: 486-3407 
Veffang: stegeir@hotmail.com  Veffang: holt@emax.is 

Áveitan 
3. tbl. mars 2008. 2. árgangur. 

Útg: Umf. Samhygð og Umf. Vaka. 
Áb: Fanney Ólafsdóttir og Stefán Geirsson.  

Netföng: fanneyo@visir.is og stegeir@hotmail.com 
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Frá sveitarstjóra 
 
Flokksstjóri unglingavinnu 

Auglýst er eftir flokksstjóra unglingavinnu í Flóahreppi sumarið 2008. Lágmarksaldur 
er 18 ár.  
Skriflegar umsóknir skilist á skrifstofu Flóahrepps, Þingborg, 801 Selfossi. 
Umsóknarfrestur er til 25. mars n.k. 
Allar frekari upplýsingar fást á skrifstofu Flóahrepps í síma 482-3260. 
 
Unglingavinna 

Stefnt er að því að auglýsa eftir unglingum í sumarvinnu á vegum sveitarfélagsins í 
næsta mánuði, svo fremi að takist að manna stöðu flokksstjóra fyrir hópinn. 
Síðasta sumar sótti enginn um starf flokksstjóra og hafði umsjónarmaður fasteigna um-
sjón með unglingavinnunni. 
Hans starf er að hafa yfirumsjón með unglingavinnunni og skipuleggja hvað þarf að 
gera, hvenær og hvar. Í sumar mun hann aðallega einbeita sér að viðhaldi og endur-
bótum fasteigna sveitarfélagsins. 
Það er því alfarið háð því að einhver fáist í starf flokksstjóra hvort af unglingavinnu 
geti orðið. 
 
Framkvæmdir 

Samkvæmt fjárhagsáætlun Flóahrepps fyrir árið 2008 er ráðgert að fara í margvíslegar 
framkvæmdir og viðhald á árinu. 
Í Flóaskóla er reiknað með lagningu drenlagnar, þrífösun rafmagns, brotnir verði milli-
veggir á gangi á annarri hæð gamla skóla og þar útbúin kennslustofa, myndmenntastofa 
löguð, kaffiaðstöða kennara lagfærð og anddyri í nýbyggingu. 
Í Krakkaborg er reiknað með að mála gluggakarma, laga eldhús með því að brjóta niður 
vegg á milli eldhúss og geymslu þar við hliðina á, rífa niður eldhúsinnréttingu og setja 
upp hillur og kaupa nýja uppþvottavél. Einnig að mála veggi og skipta um gólfefni að 
hluta í húsinu. 
Félagsheimili verða líka betrumbætt, múrskemmdir lagaðar, málningarvinna verður 
utanhúss, skjávarpi verður keyptur í Félagslund, úrbætur á leikvelli við Þjórsárver, úr-
bætur í brunavörnum og margt fleira.  
Í Heiðargerði er áætlað að klára framkvæmdir við gatnagerð og búið er að bjóða út 
framkvæmdir við íbúðabyggð við Þingborg. 
Stærstu framkvæmdir sveitarfélagsins verða þó tengdar vatnsmálum, aðallega vatns-
öflun í kaldavatnsmálum en einnig verða hitaveitumöguleikar skoðaðir. 
 
Gámur við Þjórsárver 

Ruslagámur sem staðsettur var við Þjórsárver hefur nú verið fjarlægður eins og kynnt 
var í dreifibréfi með sorphirðuhandbók. 
Gámasvæði sveitarfélagsins er í Heiðargerði við Kjötmjölsverksmiðjuna og við Félags-
lund. Á báðum þessum stöðum eru staðsettir gámar fyrir timbur, brotajárn og svokölluð 
græn kör fyrir endurnýtanlegan pappír og fernur, sjá leiðbeiningar í sorphirðuhandbók. 
Einnig er verið að koma fyrir spilliefnagámum fyrir t.d. ýmis hreinsiefni, málningu, 
lím, leysiefni, rafhlöður osfrv. á gámasvæðum. 
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Fyrsta fundargerð Umf. Samhygðar 
 
Ungmennafélagið Samhygð fagnar 100 ára afmæli sínu nú í sumar árið 2008. Í 
tilefni þess birtist hér fyrsta fundargerð félagsins í trausti þess að mönnum kunni 
að þykja nokkur fróðleikur í þessu aldargamla skjali. Hún er skráð í gjörðabók 
Samhygðar sem er varðveitt í Héraðsskjalasafninu á Selfossi. Fyrstu stjórn 
félagsins skipuðu Ingimundur Jónsson í Holti formaður, Ólafur Sveinsson á 
Syðra-Velli gjaldkeri og Kristín Andrésdóttir á Vestri-Hellum ritari. Fundar-
gerðin er mjög stutt, aðeins tvær málsgreinar, en þar birtust einnig fyrstu lög 
félagsins sem er sleppt hér rúmsins vegna. Fundargerðinni fylgdi sérstök skuld-
bindingarskrá sem var sniðin eftir lögum Ungmennafélags Íslands og þar kemur 
fram að stofnendur Samhygðar ganga í UMFÍ strax á stofndegi sínum. Eins og 
sjá má var stofnfundurinn mjög í guðrækilegum anda enda fór hann fram í Gaul-
verjabæjarkirkju. Það var þó ekki sú kirkja sem nú stendur því hún var byggð 
árið 1909.  
 
En þannig hljóðar fundargerðin: 
 
„Sunnudaginn 7. júní 1908 var fundur settur að Gaulverjabæ í þeim tilgangi að 
mynda félagsskap meðal ungra manna í Gaulverjabæjarhreppi, innan Árnessýslu, 
karla og kvenna og voru mættir alls 24 menn. Var þá fyrst sunginn sálmur og þar 
næst flutt stutt bænagjörð og sungið eitt vers í messusöngsbók.  

Þar næst var lýst yfir að fundur væri settur og því næst lesin upp skuld-
bindingarskrá fyrir félagið af þar til kvöddum manni sem jafnframt var fundar-
stjóri. Skuldbindingarskráin var þessi og samþykkt í einu hljóði af 22 sem í fé-
lagið gengu: 

 
Vér undirritaðir lofum við drengskap vorn, þar sem vér nú myndum 
þennan félagsskap í þeim tilgangi að efla guðsótta og góða siði. Þá 
viljum vér leitast við að efla bindindi, neyta ekki áfengra drykkja né veita 
þá öðrum. Vér skulum vinna með alhug að heill þessa félagsskapar, 
framförum sjálfra vor andlega og líkamlega og að velferð þjóðar vorrar í 
öllu því sem þjóðlegt er, gott og sómasamlegt. Með því að vér vitum að 
samband er með félögum ungmenna út um landið þá göngum vér hér 
með undir lög þeirra í því trausti að vér fáum einnig réttindi þeirra og 
viljum leggja fram krafta vora sérplægnislaust til þeirra starfa er 
sambandið kynni að fela oss að inna af hendi.“  

 
Með félagskveðju. 
Jón M. Ívarsson 
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Söngfólk vantar! 
 
Söngfólk vantar í Söngkór Hraungerðisprestakalls. Söngurinn sameinar  
og gleður og veitir dýrmæt tækifæri til félagslífs. Nánari upplýsingar  
veitir Ingimar Pálsson í síma 866-0596. 
  
Helgihald um páska 
  
Skírdagur 
Messa í Laugardælakirkju kl. 14:00. 
  
Páskadagur 
Hátíðarguðsþjónusta í Hraungerðiskirkju kl. 13:30. 
  
Annar páskadagur 
Hátíðarguðsþjónusta í Villingaholtskirkju kl. 13:30. 
  
Sr. Kristinn Ágúst Friðfinnsson 

Frábær árangur á Grunnskólamóti HSK í glímu 
 
Grunnskólamót HSK í glímu var haldið miðvikudaginn 13. febrúar á 
Laugarvatni. Flóaskóli sendi sex keppendur til leiks og Vallaskóli tvo en 
allir eru þessir krakkar innan vébanda Samhygðar og Vöku. Árangur 
hópsins var frábær, hér um bil allir hlutu verðlaunapening og aðeins 
munaði tveimur stigum að Flóaskóli sigraði stigakeppni skólanna í 5. til 
7. bekk stúlkna. Úrslit urðu þessi: 
 
Guðrún Inga Helgadóttir hafnaði í 3. sæti í 5. b. eftir úrslitaglímu.  
Viðar Janus Helgason sigraði í 5.b. stráka. 
Ásrún Halla Loftsdóttir sigraði í 6. b. stúlkna.  
Margrét Ýr Bárðardóttir varð þar í 3. sæti og Hrefna Leifsdóttir í 5. sæti.  
Sveinn Orri Einarsson hafnaði í 2. sæti í 6.b. stráka.  
Hlynur Logi Erlingsson sigraði í 8. bekk stráka. 
Ingveldur Þorsteinsdóttir varð í 2. til 3. sæti ásamt annarri í 8. bekk 
stúlkna. 
 

Þjálfari 
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Gámaátak 

Reiknað er með að farið verði í hreinsunarátak í sveitarfélaginu í vor eins og á síðasta 
ári. Íbúum gefst þá kostur á að panta gáma fyrir timbur og/eða brotajárn þeim að 
kostnaðarlausu. Ekki er endanlega búið að ákveða hvenær farið verði í hreinsunarátakið 
en sennilegt að það verði í maí. 
Það er gaman að segja frá því að þátttaka í hreinsunarátakinu á síðasta ári var gífurlega 
góð. 
 
Rúlluplasthreinsun 
Minnt er á að samkvæmt sorphirðudagatali verður rúlluplast hirt 1. mars (neðri hringur) 
og 8. mars (efri hringur). 

 
Félagsheimili 

Fundur var haldinn 26. febrúar með húsnefndum félagsheimila og formönnum stjórna 
þeirra félaga sem hlut eiga í félagsheimilum um framtíðarfyrirkomulag um rekstur  
félagsheimila Flóahrepps. 
Sigurður Tómas Björgvinsson, ráðgjafi hjá Evrópuráðgjöf kynnti drög að skýrslu um 
sameiginlegt rekstrarform félagsheimilanna. 
Áður hefur verið haldinn fundur með starfsmönnum félagsheimilanna. 
Góðar umræður spunnust um þær hugmyndir sem fram komu í skýrslunni og ákveðið 
var að húsnefndir og hlutaðeigandi félög skili áliti eða umsögn til sveitarstjórnar fyrir 
1. apríl n.k.  
 
Þriggja ára fjárhagsáætlun 

Á fundi sveitarstjórnar þann 27. febrúar var þriggja ára fjárhagsáætlun Flóahrepps 
2009-2011 tekin fyrir til seinni umræðu. 
Áætlun gerir ráð fyrir almennt óbreyttum rekstri málaflokka á tímabilinu og íbúa-
fjölgun að meðaltali 4% á ári. 
Gert er ráð fyrir 5 millj. kr. í hönnunarkostnað vegna leik-og grunnskóla árið 2009, 100 
millj. kr. í framkvæmdakostnað vegna grunnskóla árið 2010 og sömu fjárhæð 2011. 
Gert er ráð fyrir 25 millj. kr. í framkvæmdakostnað vegna leikskóla árið 2010 og sömu 
fjárhæð árið 2011. 
Einnig er gert ráð fyrir sölu fasteigna að fjárhæð 40 millj. kr. árin 2009 og 2010. 
Ekki er reiknað með nýjum lántökum á tímabilinu. 
Sveitarstjórn samþykkti samhljóða fyrirliggjandi fjárhagsáætlun. 
 
Tilboð vegna íbúðabyggðar við Þingborg 

Opnun tilboða vegna alútboðs á hönnun, framkvæmdum og byggingarrétti íbúða-
byggðar við Þingborg fór fram á skrifstofu Flóahrepps 21. febrúar s.l. 
Eitt tilboð barst ásamt frávikstilboði frá sömu aðilum.  
Sveitarstjórn hefur samþykkt að skoða málið og fresta afgreiðslu. 
 
Starfsmannastefna Flóahrepps 

Lögð hafa verið fram drög að starfsmannastefnu fyrir starfsmenn Flóahrepps. 
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Í stefnunni er horft til starfsánægju, starfsumhverfis og öryggis, fræðslu og starfs-
þróunnar, jafnréttis og launamála. 
Sveitarstjórn hefur samþykkt drög að starfsmannstefnu og að unnið verði áfram að 
frekari útfærslu, s.s. markmiðum og leiðum til að ná þeim. 
 

Rafmagnsmál 

Sveitarstjórn Flóahrepps telur óviðunandi að búa við það óöryggi sem lélegar raflínur 
valda í sveitarfélaginu. 
Tíðar bilanir að undanförnu og sveiflur á spennu hafa valdið miklum óþægindum og 
tjóni fyrir íbúa. 
Sveitarstjórn telur einnig brýnt að ljúka lagningu og tengingu þriggja fasa rafmagns í 
sveitarfélaginu. 
Sveitarstjóra falið að senda RARIK bréf og óska skýringa á ofangreindu. 

Frá Kvenfélagi Villingaholtshrepps 
 

Aðalfundur Kvenfélags Villingaholtshrepps verður haldinn 
laugardaginn 8. mars n.k. í Þjórsárveri kl. 13:30. 

Dagskrá fundarins: Venjuleg aðalfundarstörf, farið yfir starf 
síðasta árs, og lagðar línur fyrir vorið og starfið framundan. Að 
fundi loknum verður kaffi og meðlæti. Hvetjum allar ungar konur 
og nýfluttar að kynna sér starfið hjá kvenfélaginu, það er góð leið 
til að kynnast og starfa í góðum félagsskap. 

Hlökkum til að sjá ykkur. 
 

Fyrir hönd stjórnar 
V.G. 

AÐALFUNDUR  

Aðalfundur Kvenfélags Gaulverjabæjarhrepps verður haldinn 

í Félagslundi þriðjudaginn 11. mars kl. 20:30. 

Venjuleg aðalfundarstörf, kosning formanns, önnur mál. 

Nýjar konur í sveitinni eru velkomnar á fundinn. 

Stjórnin. 
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Aðalfundur Hrossaræktardeildar Villingaholtshrepps 
 

Aðalfundur Hrossaræktardeildar Villingaholtshrepps verður 
haldinn miðvikudagskvöldið 12. mars í Þjórsárveri og hefst 
kl. 20:30.  
Venjuleg aðalfundarstörf.   
        Formaður 

Stelpur – Langstökk 

1. Guðrún I. Helgadóttir  1,63 m. 
2. Ásrún H. Loftsdóttir  1,53 m. 

Hnátur – Langstökk 

1. Elizabeth K. Bogans  1,20 m. 
2. Kolbrún K. Jónsdóttir  1,02 m. 
3. Anna S. Ólafsdóttir  1,01 m. 
4. Klara S. Ólafsdóttir  0,88 m. 

Strákar – Þrístökk 

1. Halldór Bjarnason  5,15 m. 
2. Víkingur F. Erlingsson 4,90 m. 
3. Sveinn O. Einarsson  4,81 m. 
4. Jóann P. Smárason  4,67 m. 
5. Jón Þ. Pálsson   3,82 m. 

Hnokkar – Þrístökk 

1. Sigurður J. Bogans  3,88 m. 
Stelpur – Þrístökk 

1. Guðrún I. Helgadóttir  4,77 m. 
2. Ásrún H. Loftsdóttir  4,57 m. 

Hnátur – Þrístökk 

1. Kolbrún K. Jónsdóttir  2,75 m. 
2. Anna S. Ólafsdóttir  1,93 
- Klara S. Ólafsdóttir - 
 Elizabeth K. Bogans - 
 

Héraðsleikar HSK í frjálsum 11 ára og yngri 

Héraðsleikar HSK í frjálsum fyrir keppendur 11 ára og yngri í verða 
haldnir í Þorlákshöfn laugardaginn 8. mars og hefst kl. 10:00. Skráning 
fer fram hjá Tómasi Karli s. 865-0526.                   Íþróttanefnd 
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Fréttir frá Umf. Vöku 
 

Páskabingó! 
Laugardagskvöldið 22. mars verður páskabingóið haldið að venju í 
Þjórsárveri og hefst það kl. 20:30. Fjöldi veglegra eggja í boði. Vonumst til 
að sjá sem flesta, allir velkomnir.  
       Skemmtinefndin 
 

Héraðsþing HSK 
Héraðsþing HSK var haldið 23. febrúar sl. í Þorlákshöfn. Fulltrúi Vöku var 
Haraldur Einarsson formaður félagsins.  
 
Innanhúsmót Umf. Vöku. 

Innanhúsmót Umf. Vöku  var haldið sunnudaginn 17. febrúar sl.  Þar spreyttu 
keppendur sig í hástökki, langstökki án atr. og þrístökki án atr. Úrslit mótsins má 
sjá hér að neðan. 
 
Strákar – Hástökk 

1. Halldór Bjarnason  1,15 m. 
2. Víkingur F. Erlingsson 1,10 m. 
2-3 .Jón Þ. Pálsson   1,05 m. 
2-3 .Sveinn O. Einarsson  1,05 m. 
4. Jóann P. Smárason  0,85 m. 

Hnokkar - Hástökk 
1. Sigurður J. Bogans  0,80 m. 

Stelpur – Hástökk 

1. Ásrún H. Loftsdóttir  1,05 m. 
2. Guðrún I. Helgadóttir  1,00 m. 

Hnátur – Hástökk 

1. Kolbrún K. Jónsdóttir  0,65 m. 
2-4 Anna S. Ólafsdóttir  0,60 m. 
2-4 Klara S. Ólafsdóttir  0,60 m. 
2-4 Elizabeth K. Bogans  0,60 m. 

Strákar – Langstökk  

1. Halldór Bjarnason  1,88 m. 
2. Víkingur F. Erlingsson 1,69 m. 
3. Jóann P. Smárason  1,66 m. 
4. Sveinn O. Einarsson  1,65 m. 
5. Jón Þ. Pálsson   1,49 m. 

Hnokkar – Langstökk 

1. Sigurður J. Bogans  1,39 m. 
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Frá Flóaskóla 
 

Þann 14. febrúar sl. rann upp 100. skóladagur þessa skólaárs, en það eru nem-
endur í 1. og 2. bekk sem hafa samviskusamlega talið alla þá daga sem þau 
hafa mætt í skólann.  Þau héldu að sjálfsögðu veislu í tilefni dagsins og unnu 
með töluna 100 á margvíslegan hátt.   
Nemendur Flóaskóla hafa undanfarið gert það gott á glímumótum og við eigum 
nú grunnskólameistara í glímu stúlkna í 5. bekk, en það er Guðrún Inga 
Helgadóttir frá Súluholti. 
Nú styttist í páskaleyfi nemenda og starfsmanna Flóaskóla en það hefst 14. 
mars.  Fimmtudagskvöldið 13. mars verður árshátíð skólans haldin í 
Þjórsárveri.  Þema árshátíðarinnar að þessu sinni er “Verk höfundarins 
Guðrúnar Helgadóttur”.  Nemendur munu setja upp leiksýningu á sviði, syngja 
og skemmta sjálfum sér og öðrum.  Íbúar Flóahrepps eru velkomnir á árs-
hátíðina.  Að venju eru það forráðamenn nemenda og aðrir gestir sem sjá um 
kaffið – hver fjölskylda leggur til köku eða brauðrétt á hlaðborðið okkar.  
Kennsla hefst að loknu páskaleyfi þriðjudaginn 25. mars samkvæmt stunda-
skrám. 
Flóaskóla var nýlega tilkynnt að hann hefði lent í úttekt Menntamálaráðuneytis 
vegna sjálfsmatsaðferða skóla.  Skólastjóri hefur nú skilað gögnum þar um til 
úttektaraðila og reiknað er með að þeir heimsæki skólann í lok mars. Aðstand-
endum skólans verður tilkynnt um niðurstöður úttektar þegar þær liggja fyrir.   
Upplestrarkeppni Flóaskóla verður haldin fimmtudaginn 27. mars í skólanum.  
Það eru 7. bekkingar sem keppa sín á milli um tvö sæti, en skólinn sendir tvo 
fulltrúa í Stóru upplestrarkeppnina.  Sú keppni verður haldin í Aratungu í 
Reykholti fimmtudaginn 10. apríl kl. 15.  Forráðamenn nemenda og aðrir 
áhugamenn um upplestur eru velkomnir á upplestrarkeppni Flóaskóla.  
Dómarar verða Fanney Ólafsdóttir Hurðarbaki, Bjarni Stefánsson Túni og Stef-
anía Geirsdóttir Hamarshjáleigu. 
Ein heimsókn elstu nemenda Krakkaborgar datt út í janúar vegna veðurs en nú 
heimsækja börnin okkur tvisvar í mánuði til vors.  Í maí verða þau heila viku í 
skólanum og byrja svo hress í 1. bekk í haust. 
Í janúar var lögð könnun fyrir nemendur sem gaf vísbendingar um almenna 
líðan þeirra í skólanum.  Forráðamönnum verða senda niðurstöður þeirrar   
könnunar á næstunni.   
Á næstu vikum fer undirbúningur vegna næsta skólaárs á fulla ferð.  Reiknað er 
með að auglýsa þurfi eftir nýjum kennurum, en það skýrist nánar í starfsmanna-
viðtölum sem standa yfir þessa dagana.  Í sumar verður áfram unnið að endur-
bótum á húsnæði Flóaskóla og munu þær endurbætur auka það kennslurými 
sem við höfum til umráða og bæta aðstöðu nemenda.   
 
Með góðum kveðjum úrskólanum, Kristín Sigurðardóttir, skólastjóri. 
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Frá Krakkaborg 
 

Vetur konungur hefur látið mikið á sér bera undanfarnar vikur.  
Suma daga hefur verið mjög fámennt í leikskólanum.  Í byrjun 
árs var kosið í umhverfisráð leikskólans en það er einn liður í 
Grænfánavinnunni.  Í því ráði sitja: Margrét Einarsdóttir, Kolbrún 
Lilja Kolbeinsdóttir, Júdith Jónsdóttir og Þórdís Bjarnadóttir.  
Hlutverk ráðsins er að halda utan um og skipuleggja Grænfána-
vinnuna í leikskólanum. Umhverfisráðið  hélt fund með börnunum 
á Tígradeild miðvikudaginn 13. febrúar sl.  Gekk fundurinn mjög 
vel og voru börnin áhugasöm um náttúruna okkar og ræddu 
mikið um það hvernig við eigum að ganga um hana. Hægt er að 
sjá þekkingarvef okkar á heimasíðu Flóahrepps og einnig 
umhverfisgátlista Krakkaborgar.  Í mars fara svo börnin á 
Tígradeild í heimsókn í Sorpu í Reykjavík og fá þar fræðslu um 
flokkun á sorpi og sjá hvernig vinnslu á úrgangi er háttað.   
 
Elstu börn á Strumpadeild og Tígradeildin fara svo í kynnisferð í 
Mjólkurbúið á Selfossi miðvikudaginn 12. mars næstkomandi.  
Þar fáum við m.a. að sjá hvernig mjólkin fer úr mjólkurbílunum og 
í fernurnar.  
 
Brunavarnir Árnessýslu og leikskólinn Krakkaborg hófu samstarf 
um forvarnir fyrir áramótin. Hlutverk leikskólans er að taka á móti 
fulltrúum slökkviliðsins, hafa eldvarnir ævinlega í lagi, gera 
rýmingaráætlun og halda rýmingaræfingu árlega samkvæmt 
leiðbeiningum frá slökkviliðinu. Einu sinni í mánuði fara tvö börn 
af Tígradeildinni í skoðunarferð um húsið til að athuga hvort eld-
varnir séu í lagi og hafa með sér gátlista til þess.   
 
Elstu börn leikskólans fara nú tvisvar í mánuði í Flóaskóla. Þar 
taka þau þátt í leik og starfi með börnum í 1. bekk.  Börnin á 
Tígradeild eru einnig með verkefnið Númi og höfuðin sjö sem er 
forvarnarverkefni Slysavarnarfélags Íslands. Markmið verkefnis-
ins er að börn verði meðvitaðri um umhverfi sitt og slysahættur 
sem í því leynast og hvernig á að forðast þær.  
 
Íþróttir eru í hverri viku og erum við svo heppin að hver deild nær 
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að fara í salinn tvisvar sinnum.  Krökkunum fer stöðugt fram og 
eru alltaf að læra fleiri og flóknari leiki, verða klárari með boltana 
og öll eru þau dugleg í þrautahringjum, enda er það rosalega 
skemmtilegt!  Í haust fékk leikskólinn gjöf frá Foreldrafélagi    
Krakkaborgar að upphæð 40.000 til kaupa á tækjum í salinn.  
Þessi peningur kom sér mjög vel og færum við foreldrafélaginu 
kærar þakkir fyrir. 
 
Nú er komið í dagskipulagið fastir tónlistartímar með börnum fædd 
2004-2005.   Marmiðið með þessum tímum er fyrst og fremst að 
kenna börnum að syngja og hlusta eftir takti og texta, fá að      
kynnast mismunandi hljóðfærum og þeim tónlistarheimi sem við 
lifum í. Börnin fá einnig að hlusta á klassísk verk á borð við 
Karnýval dýranna, Hnetubrjótinn, Pétur og úlfinn og Sónötu. 
Hérna hefur hljóðfærataskan sem Kvenfélag Hraungerðishrepps 
gaf okkur komið að góðum notum.  
 
Nú er starfsfólk í óðaönn að skipuleggja náms – og kynnisferð 
sem farin verður til Danmerkur þann 23. apríl. Þar ætlum við að 
heimsækja leikskóla sem m.a. leggja áherslu á náttúru og 
umhverfi í starfi sínu. Til að gera okkur þetta kleift fjárhagslega 
erum við t.d. að selja klósettpappír, við héldum basar og vorum 
með kleinusölu í leikskólanum.  Viljum við þakka öllum þeim sem 
hafa stutt okkur kærlega fyrir. 

Föstudaginn 14. mars ætlum við svo að standa fyrir 
kökusölu. Heimili og fyrirtæki geta haft samband við okkur fyrir 
miðvikudaginn 12. mars og pantað hjá okkur köku. Hægt verður 
að panta súkkulaðitertu, marengstertu, gulrótartertu, brauðtertur 
eða heita brauðrétti. Pantanirnar verða svo keyrðar heim að 
dyrum föstudaginn 14. mars. 
Pöntunarsími er 482-3085 en einnig er hægt að hafa samband í 
tölvupósti á netfangið leikskoli@simnet.is  Hvetjum við alla til að 
gera sér svolítinn dagamun og panta hjá okkur gómsæta tertu. 
 

Með kveðju frá öllum í Krakkaborg. 
Þórdís Bjarnadóttir leikskólastjóri 


