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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

BIFREIÐASKOÐUN
Dalshrauni 5

Opið kl. 8-17 virka daga

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

STAÐARBERGI

Skoðaðu tertuúrvalið
á kokulist.is

Kökulist verslunarmiðstöðinni Firði Hafnar�rði
Kökulist Hólagötu 17 Reykjanesbæ
Kökulist Iðnbúð 2 Garðabæ
Kokulist@kokulist.is · 555 66 55

Stofnuð 1983

Sérlega falleg 3ja herbergja íbúð 
á  annarri hæð með sérinngangi á 
efstu hæð með tveimur svölum og 
sérbílastæði í lokuðu bílastæðahúsi. 

Sérlega bjart og falleg neðri sérhæð 
í tvíbýli. Íbúðin er 5 her bergja, vel 
staðsett á Holtinu og laus strax. 
Bílskúrsréttur.

Björt 3ja herbergja risíbúð í tvíbýli 
á þessum rólega og góða stað. 
Sameiginlegur inngangur með neðri 
hæðinni.  Gott útsýni. 

DALSÁS 12 KALDAKINN 11MÓABARÐ 26  

546 6000
Firði, Fjarðargötu 13-15

TÖLVUÞJÓNUSTA

Alhliða 
tækniþjónusta 
fyrir þitt fyrirtæki 

Engin svör og reiði 
ólgar vegna matarmáls

Engin svör né yfirlýsing frá stjórnendum Áslandsskóla

Laus straxLaus strax

Umboðsmaður barna fékk 
erindi í mars sl. frá barni í 
Áslandsskóla þar sem bent 
var á að að nemendur sem 
ekki eru í mataráskrift fái ekki 
að sitja við hlið samnemenda 
sem eru í mataráskrift í matsal 
skólans.

Þetta fannst umboðsmanni 
þörf ábending og átti í sam
skiptum við skólastjóra 
Ás lands skóla, skólaskrifstofu 
Hafnarfjarðarbæjar og frá
farandi bæjarstjóra þar sem 
athugasemdir voru gerðar við 
framangreint fyrirkomulag. 
Þann 7. júní sendi umboðs

maður barna formlegt bréf til 
sömu aðila þar sem bent var á 
ýmis rök sem mæltu gegn 
þessu fyrirkomulagi og ósk

aði eftir úrbótum. Þetta bréf 
var ítrekað 27. ágúst en engin 
svör hafa enn fengist.

Sjá nánar bls. 6.
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101,3 m² 49,9 millj. kr. 164 m² 48,9 millj. kr. 58,4 m² 27,5 millj. kr.

http://www.fjardarfrettir.is
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Auglýsingar
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Sunnudagur 21. október
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sunnudagaskóli kl. 11

Starf eldri borgara  
á miðvikudögum kl. 13:30
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Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Stóra matarmálið í Áslands
skóla virðist eingöngu vera stórt 
vegna þess að ekki er vilji til að 
leysa einfalt mál og alls enginn 
vilji til að upplýsa umboðsmann 
barna eða almenning um afstöðu 

skólastjóra eða skólayfirvalda.
Í umræðu bæjarbúa undrast fólk að svona mál 

skuli koma upp á þessum tíma þar sem mjög er 
hugað að þörfum barna og reynt að komast hjá 
allri mismunun.

Það virðist vera þrjóska sem kemur í veg fyrir að 
nemandi sem óskar eftir því að fá að sitja með 
samnemendum sínum í matartíma þrátt fyrir að 
hann sé ekki í mataráskrift. Skv. lýsingu virðist 
aðstaða þeirra sem eru í mataráskrift jafnvel vera 
betri, meira næði og aðstaða til að hita mat. Það er 
félagslegi þátturinn sem er börnum mikilvægur og 
það getur ekki raskað matarúthlutun í þessum eina 
skóla að nemandi sem ekki er í mataráskrift fái að 
sitja með samnemendum sínum. Varla er það 
vegna plássleysis þar sem gera þarf ráð fyrir að 
allir geti verið í mataráskrift auk þess sem í þessum 
eina skóla er hlutfall þeirra sem eru í mataráskrift 
er hærri en í nokkrum öðrum skóla í bænum.

En það er slæmt ef það er lausn í óþægilegum 
málum að svara ekki fyrirspurnum. Þetta er 
reyndar ekki í fyrsta sinn sem reynt er að þegja mál 
í hel og enn hefur, hvorki byggingarfulltrúi né 
formaður skipulagsráðs, svarað fyrirspurnum 
undirritaðs vegna ákvæða í skipulagi Kaplakrika.

Það er eins og menn ætli seint að læra að verið 
sé að vinna fyrir bæjarbúa og ekki er hægt að 
liggja á upplýsingum á sama tíma og menn hampa 
upplýsingastefnu og tala fögrum orðum á hátíðar
stundu. 

Ef hægt er að dæma af umræðum á sam
félagsmiðlum virðist samskiptavandi vera í annars 
góðum skóla Áslandsskóla og því nauðsynlegt að 
tekið sé á málinu og komið í veg að í rauninni lítið 
mál verði að stórmáli sem skaðar skólann.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagur 21. október

Biskupsmessa og 
sunnudagaskóli kl. 11
Biskup Færeyja predikar 

og þjónar ásamt prestum  
frá Færeyjum og Íslandi.

Predikunin þýdd á íslensku. Heimsóknin er 
tengd ráðstefnunni Arctic Circle í Hörpu.

Hressing eftir messuna.

Morgunmessa, TTT (10-12 ára), 
Barna- og unglingakórar  

Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  
www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja 

Sunnudagurinn 21. október:

Sunnudagaskóli kl. 11

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Víðistaðakirkja 
Sunnudagurinn 21. október

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11

Hressing í safnaðarsal.

Kyrrðarstund 
á miðvikudögum kl. 12:10.

Súpa og brauð á eftir.

www.vidistadakirkja.is

Flatahraun 5a

Símar allan sólarhringinn: 565 5892 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er

 www.utfararstofa.is

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kristín IngólfsdóttirSverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Hannes Ó. Sampsted

Engin 
fylgigögn

Í forsíðufrétt var sagt frá því að fundargerð bæjarráðs 
hafi verið birt án allra fylgigagna. Engin fylgigögn 
voru með fundargerðinni þegar hún var birt og voru 
heldur ekki þegar komið var fram undir miðnætti 
sama dag. Lögmaður bæjarins hefur bent á að þau hafi 
fyrir mistök ekki birst en hafi verið tengd við 
fundargerðina undir miðnætti.

Umræða við 
skírnar fontinn

Sigríður Kristín Helgadóttir eða Sigga prestur í 
Fríkirkjunni var sjálf fermd af hinum Fríkirkju
prestinum, Einari Eyjólfssyni og hefur því lengi 
þjónað Fríkirkjunni, fyrst í barnastarfinu en síðar sem 
prestur og nú sem safnaðarprestur.

Við skírn í kirkjunni fyrir skömmu hitti hún unga 
stúlku sem hún hafði skírt fyrir réttum 6 árum upp á 
dag í kirkjunni. Litla stúlkan man auðvitað ekki eftir 
því en vel fór á með þeim við skírnarfontinn og Sigga 
hlustaði með athygli á frásögn stúlkunnar og svaraði 
spurningum hennar.
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Kajakkeppnin Bessastaðabikarinn 
var haldin sl. laugardag þar sem róið 
var frá aðstöðu Kajakklúbbsins Sviða á 
Álftanesi og að aðstöðu Siglingar
klúbbs ins Þyts í Hafnarfjarðarhöfn. 
Leiðin var um 5 km og mættu 12 
manns til að taka þátt í keppninni.

Keppnin er samstarfsverkefni þessara 
tveggja félaga en áhugi fyrir kajak
siglingum hefur aukist mikið. Þetta var 
jafnframt síðasta keppni ársins en 
erfiðlega gekk að koma henni á og 
hafði þurft að fresta henni ítrekað vegna 
veðurs.

Ólafur B. Einarsson úr Sviða kom 
fyrstur í mark á 32,12 mínútum.

ÚRSLIT
1 Ólafur B. Einarsson 00:32:12
2 Gunnar Svanberg 00:33:36

3 Þorbergur Kjartansson 00:37:31
4 Arnþór Ragnarsson 00:37:40
5 Unnur Eir Arnardóttir 00:40:34
6 Anton Sigurðsson 00:41:16
7 Halldór Guðfinnsson 00:43:02
8 Björg Kjartansdóttir 00:43:34
9 Egill Þórlindsson 00:44:34
10 Jóhann Kristinsson 00:47:55
11 Helga Garðarsdóttir 00:50:25
12 Markús Pétursson 00:56:31

Dalshrauni 17, Hafnarfirði  • 565 4060
sala@rafgeymar.is • www.rafgeymar.is

RAFGEYMASALAN

70 ára reynsla, 
þekking og þjónusta 

á rafgeymum

Þrettán verkefni hljóta styrk menn
ingar og ferðamálanefndar Hafn ar
fjarðar sem úthlutað verður 27. nóvem
ber nk.

Styrkir nefndarinnar eru afhentir 
tvisvar sinnum á ári til aðila og verkefna 
sem líkleg eru til að auðga og dýpka 
enn frekar listalíf bæjarins.

Styrkirnir sem verða veittir eru 
samtals 2.595.000 kr. og samtals hefur 
nefndin þá úthlutað átta milljónum kr. í 
styrki til menningarmála á árinu.

Það vekur athygli að Leikfélag 
Hafnarfjarðar fær hæsta styrkinn að 
þessu sinni og samtals þrjá styrki. 
Félagið hefur verið húsnæðislaust síðan 
Gaflaraleikhúsið var ekki lengur inni í 
myndinni.

Að sögn Gunnar Björns Guðmunds
sonar, formanns leikfélagsins er komin 
upp mjög alvarleg staða hjá félaginu 
vegna húsnæðisskorts og t.d. hafi ekki 
verið hægt að nýta verkefna styrki sem 
félagið fékk á síðasta ári vegna þess. 

Eignir félagsins eru í gámi og inn
koma er engin og því ekki ljóst hversu 
hægt er að reka félagið áfram.

Félagið var á meðan það hafði 
húsnæði eitt virkasta áhugaleikfélag 
landsins og m.a. var sýning félagsins 
„Ekkert að óttast“ valin athyglisverðasta 
áhugaleiksýning ársins 2016.

Gunnar segir félagið hafi fundað ótal 
sinnum við ýmsa aðila hjá Hafnar
fjarðarbæ án þess að nokkur lausn í 
húsnæðismálum félagsins sé í augnsýn. 

Fulltrúar félagsins munu funda með 
bæjarstjóra og formanni bæjarráðs á 
mánudaginn um húsnæðisvanda 
félagsins.

Húsnæðislaust Leikfélag Hafnarfjarðar  
fær hæsta menningarstyrkinn

2,6 milljónir kr. veittar í menningarstyrki að þessu sinni
STYRKÞEGI VERKEFNI UPPHÆÐ
Leikfélag Hafnarfjarðar Ferðamaður deyr - leiksýning 380.000 kr.
Sveinssafn Myndlistasýning 375.000 kr.
Flensborgarkórinn Afmælistónleikar Flensborgarkórsins 325.000 kr.
Jólahjón Jólahjón - tónleikar 300.000 kr.
Guðbjörg Pálsdóttir Dúkkulísur á jólum, tónleikar í Hafnarfirði á aðventu 2018 240.000 kr.
Lúðrasveit Hafnarfjarðar Tónleikar Pollapönks, Lúðrasveitar og Kórs Öldutúnsskóla 200.000 kr.
Spiccato Haustlauf - tónleikar í Hafnarborg 190.000 kr.
Duo Ultima Duo Ultima: tónleikar með verkum eftir frönsk tónskáld 100.000 kr.
Soffía Sæmundsdóttir Dagar myndlistar - Opin vinnustofa Soffíu 4.-28.10.2018 100.000 kr.
Andrés Þ. Gunnlaugsson Tónleikar  200.000 kr.
Leikfélag Hafnarfjarðar Hið vikulega 13 - hið barnalega    70.000 kr.
Ragnar Már Jónsson Hátíðardjass í Hafnarfirði - tónleikar    65.000 kr.
Leikfélag Hafnarfjarðar Höfundanámskeið    50.000 kr.

Frá sýningunni Ekkert að óttst.

Kepptu í kajaksiglingum frá Álftanesi
Árleg keppni um Bessastaðabikarinn var á laugardaginn

Ólafur B. Einarsson úr Sviða kom fyrstur í mark. Markús Pétursson úr Þyt.
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Ratleikur Hafnarfjarðar var haldinn í 
sumar í 21. sinn og var þema leiksins að 
þessu sinni þjóðleiðir sem eru 
fjölmargar í upplandi Hafnarfjarðar. 
Leiddi leikurinn þátttakendur vítt og 
breitt um bæjarlandið og jafnvel út fyrir 
það en markmið leiksins er að fá fólk til 
að skoða og kynnast upplandi bæjarins 
og njóta heilbrigðrar útivistar. Alls var 
ratleiksmerkjum komið fyrir á 27 stöð
um og fá þátttakendur vandað ratleiks
kort og um þrjá sumarmánuði til að 
finna merkin.

Þrátt fyrir mjög vætusamt sumar var 
þátttaka mjög góð og skiluðu um 
fimmtungi fleiri lausnarblöðum en á 
síðasta ári og tvöfalt fleiri höfðu fundið 
öll ratleiksmerkin þrátt fyrir að mjög 
langt væri í sum þeirra.

Leiknum er skipt í þrjá hluta en 
Léttfetar geta þeir orðið sem finna 
a.m.k. 9 merki og skila inn lausnarblaði, 
Göngugarpar geta þeir orðið sem finna 
a.m.k. 18 merki og Þrautakóngar verða 
þeir sem finna öll 27 merkin en í ár 
voru það alls 69 sem skiluðu inn 
lausnum frá öllum ratleiksmerkjunum 
sem er tvöfalt fleiri en í fyrra. Er þetta 
sérstaklega athyglisvert í ljósi veður
farsins í sumar sem flestir hafa talið eitt 
versta sumar í marga áratugi. Láta 
ratleiksþátttakendur veður greinilega 
ekki trufla sig.

4.000 HEIMSÓKNIR

Erfitt er að sjá hversu margir tóku þátt 
í leiknum í sumar þar sem aðeins þeir 
sem skila inn lausnum eru taldir. Af 
þeim tölum má þó áætla að ratleiks
staðirnir hafi verið heimsóttir um 4 
þúsund sinnum!

FJÖLMÖRG VERÐLAUN

Fyrirtæki og stofnanir styrkja 
Ratleikinn á hverju ári og m.a. með 
veglegum vinningum en alls voru 25 
vinningar afhendir. Er þessi stuðningur 
mjög mikilvægur að sögn Guðna 
Gíslasonar sem séð hefur um leikinn frá 
2007.

ÞORBJÖRG 
ÞRAUTAKÓNGUR

Níu þeirra fóru til þeirra sem dregnir 
voru út í hverjum flokki en Þorbjörg 
Guðbrandsdóttir var krýnd Þrauta
kóngur Ratleiks Hafnarfjarðar 2018 og 
fékk hún vandaða Scarpa Hekla 

gönguskó frá Fjallakofanum í vinning. 
Í öðru sæti varð Guðrún Ásta Árnadóttir 
sem fékk Bose hátalara frá Origo í 
verðlaun og í þriðja sæti var Berglind 
Hulda Jónsdóttir úr Vogum sem fékk 
kvöldverð fyrir tvo í Fjörukránni.

ÁSTA GÖNGUGARPUR
Ásta Sveinbjörnsdóttir var krýnd 

göngugarpur Ratleiks Hafnarfjarðar 
2018 og fékk hún Bose hátalara frá 
Origo í verðlaun. Pétur Þór Marinósson 
úr Reykjavík var í öðru sæti og fékk 6 
mánaða sundkort í sundlaugar Hafnar
fjarðar en Einar S. Sigurðsson varð 
þriðji og fékk 3ja rétta máltíð fyrir tvo 
frá Von mathúsi.

ERLA MARÍA LÉTTFETI
Erla María Eggertsdóttir var krýnd 

léttfeti Ratleiks Hafnarfjarðar 2018 og 
fékk að launum 6 mánaða sundkort í 
sundlaugar bæjarins. Alexander Óli 
Magnússon varð í öðru sæti og fékk 15. 
þúsund kr. gjafabréf frá Altis í verðlaun. 
Elín Margrét Guðmundsdóttir varð í 
3ja sæti og hlaut í verðlaun kvöldverð 
fyrir tvo frá Fjörukránni.

FJÖLMENNT Á 
UPPSKERUHÁTÍÐ
Um eitt hundrað manns mættu á 

uppskeruhátíð Ratleiksins í Hafnarborg 
í síðustu viku þar sem sýndar voru 
myndir og leikurinn gerður upp. 
Al menn ánægja er með leikinn í ár og 
flestir segjast bíða spenntir eftir leiknum 
á hverju vori. Jón Þór Sturluson sagði 
frá því þegar hann kláraði ratleikinn á 
22 klukkustundum í sumar og gekk um 
66 kílómetra í leit sinni að merkjunum. 
Vakti þetta mikla athygli en nánar 
verður sagt frá þessu afreki síðar.

Þeir sem mættu á uppskeruhátíðina 
áttu möguleika á fjölmörgum útdráttar
vinningum og þau fyrirtæki og stofnanir 
sem gáfu vinningana fá bestu þakkir 
fyrir.

Nánar má sjá um Ratleikinn á 
ratleikur.blog.is og á Facebook.com/
ratleikur.

Tvöfalt fleiri fóru á alla staðina í Ratleik 
Hafnarfjarðar þrátt fyrir vætusamt sumar

Um eitt hundrað manns mætti á uppskeruhátíð Ratleiksins

Þorbjörg Guðbrandsdóttir, Þrauta
kóngur Ratleiks Hafnarfjarðar 2018.

Vinningshafar ásamt Guðna umsjónarmanni leiksins, f.v. Erla María Eggertsdóttir, Berglind Hulda Jónsdóttir, Ásta 
Sveinbjörnsdóttir, Elín M. Guðmundsóttir, Guðrún Ásta Árnadóttir og Einar S. Sigurðsson. Í fremri röð er Pétur Þór 
Marinósson og tveir ungir drengir sem fengu útdráttarvinning. Á myndina vantar Þorbjörgu Guðbrandsdóttur og 
Alexander Óla Magnússon.

Þrautakóngur 2018
1. sæti Þorbjörg Guðbrandsdóttir Háabergi 1
2. sæti Guðrún Ásta Árnadóttir Akurvöllum 2
3. sæti Berglind Hulda Jónsdóttir Heiðagerði 1, Vogum

Göngugarpur 2018
1. sæti Ásta Sveinbjörnsdóttir Þúfubarði 17
2. sæti Pétur Þór Marinósson Álagranda 10, Reykjavík
3. sæti Einar S. Sigurðsson Dvergsholti 7

Léttfeti 2018
1. sæti Erla María Eggertsdóttir Norðurbakka 13C
2. sæti Alexander Óli Magnússon Tjarnarbraut 25
3. sæti Elín Margrét Guðmundsdóttir Blikaási 5

Fjölmennt var á uppskeruhátíðinni.
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Nice’n Easy skyndiréttir  
350gr

Trolli gúmmí 
hamborgarar

Kinder egg 3 stk

Rauð vínber
500gr askja

Dagný & Co
Spicy Chicken samlokaInnbökuð pylsa

99
KR/STK

50%
656

KR/PK

25%
289

KR

50%

495
KR/STK

17%

199
KR/PK

20%

489
KR/PK

24%

Hafið Plokkfiskur
Kjötsel 

Nautahamborgarar 
2x 90gr

Kjötsel 
Bayonne skinka

1.079
KR/PK

40%
344

KR/PK

35%

999
KR/stk

50%

FRÁBÆR OKTÓBERTILBOÐ

Virka daga
08:00 – 22:00

Laugardaga
08:00 – 18:00

AFGREIÐSLUTÍMAR
Sunnudaga

10:00 – 17:00

Firði | Hafnafirði
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Í Nytjamakaði ABC barnahjálpar að 
Dalshrauni 13 hér í bæ er undirbúningur 
fyrir jólin þegar hafinn. Þar er búið að 
taka upp jólavörurnar og hægt er að fá 
alls kyns jólaskraut og jólavöru á mjög 
hagstæðu verði. 

Það er alltaf notalegt að koma við í 
Nytjamarkaðinum og endurnýta vörur 
ódýrt. Nefna má, sem dæmi að lægsta 
verðið á jólaskrauti er 10 krónur. 
Jólaskrautið er bæði notað og nýtt. 
Annars gætir þar ýmissa grasa, hús

gögn, föt og alls kyns skrautmunir, 
nytjahlutir, leikföng og gamaldags 
hljómplötur.

Opið er í Nytjamörkuðum ABC kl. 
12 til 18 á virkum dögum og kl. 12 til 
16 á laugardögum.

þrif

Tek að mér almenn þrif um helgar. 
Fyrirtæki eða heimili. 

Upplýsingar í síma 848 5681. Lal. 

tapað - fundið

Dökk rautt vel með farið Dyamond 
kvenmannsreiðhjól er í óskilum við 

Vallarbraut 7. 
Upplýsingar í síma 555 2089. 

þjónusta

Bílaþrif. Kem og sæki. Þvottur og bón 
verndar bílinn. Úrvals efni. Djúphreinsun. 
Hagstætt verð. Uppl. í síma 845 21 00. 

Tek að mér að færa yfir á (vídeó, slide, 
ljósmyndir) DVD diska eða flakkara. 
Sýnishorn á siggileifa.123.is sími 8637265 

siggil@simnet.is, Sigurður Þorleifsson.

smáauglýsingar 
fjardarfrett ir@fjardarfrett ir. is  

s ími 565 3066

Verð 1.200 kr. m.v. hver 200 slög. 
Myndbirting 1.200 kr. 

Tapað-fundið og Gefins: FRÍTT

www.fjardarfrettir.is 

SMÁAUGLÝSINGAR Jólavörurnar komnar í sölu  
í Nytjamarkaði ABC

Fólk kemst í jólaskap við að koma við í Nytjamarkaði ABC.
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Umboðsmaður barna birti sl. mánu
dag frétt á heimasíðu sinni barn.is þar 
sem greint er frá erindi nemanda við 
Áslandsskóla sem benti á að nemendur 
sem ekki eru í mataráskrift fái ekki að 
sitja við hlið samnemenda sem eru í 
mataráskrift í matsal skólans.

Málið vakti strax mikla athygli en 
þrátt fyrir það hafa engin svör borist 
umboðmanni barna frá skólastjóranum 
eða embættismönnum Hafnarfjarðar
bæjar þrátt fyrir að erindi hafi verið sent 
frá umboðsmanni 7. júní sl. og ítrekað í 
tölvupósti 27. ágúst sl.

Skólastóri Áslandsskóla hefur ekki 
svarað fyrirspurn Fjarðarfrétta og 
fræðslustjóri hefur heldur ekki tjáð sig 
þó hann hafi fengið afrit af fyrirspurn 
blaðsins.

FLESTIR Í MATARÁSKRIFT
Í Áslandsskóla er matur eldaður á 

staðnum og almenn ánægja með mat
inn. Þar eru flestir nemendur í matar
áskrift, hlutfallslega fleiri en í nokkrum 
öðrum grunnskóla í Hafnar firði.

Borð eru fyrir þessa nemendur í sal 
og á gangi skólans á jarðhæð en aðstaða 
er fyrir þá sem ekki eru í áskrift á gangi 
á annarri hæð. Þar er aðstaða nokkuð 
góð, hægt að komast í heitt vatn, nýta 
örbylgjuofn og grill.

Skv. erindi nemandans fá þeir sem 
ekki eru með mataráskrift ekki að borða 
niðri með nemendum í mataráskrift og 
skv. heimildum blaðsins hafa nemendur 

sem eru í mataráskrift ekki fengið að 
fara með matinn sinn upp á efri hæðina 
en þá sé meira verið að koma í veg fyrir 
að verið sé að fara með matardiskana 
upp stiga.

Þó nokkur umræða hefur verið á 
samfélagsmiðlum um málið og mörg 
spjót beinast að skólastjóranum sem 
sagður er vera einstrengingslegur þegar 
kemur að svona málum en svona 
fyrirkomulag mun ekki vera í öðrum 
skólum bæjarins.

BRÉF UMBOÐSMANNS 
BARNA
Í bréfi umboðsmanns barna segir 

meðal annars:
Í 2. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins, Barnasáttmálans, 
sbr. lög nr. 19/2013, kemur fram sú 
meginregla að tryggja skuli öllum börn um 
þau réttindi sem samningurinn kveður á 
um, án mismununar af nokkru tagi og án 
tillits til trúarbragða, skoðana, uppruna, 
félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar eða 
annarra aðstæðna barns eða foreldris 
þess. Þá er það önnur meginregla 
Barnasáttmálans að það sem er barni 
fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar 

opinberir aðilar gera ráðstafanir sem 
varða börn, sbr. 3. gr. Barnasáttmálans.

Ber til þess að líta að ýmsar ástæður 
geta legið að baki því að barn sé ekki í 
mataráskrift í skóla svo sem vegna trúar 
eða lífsskoðana. Eins geta þar legið að 
baki heilsufarsástæður eins og mataróþol 
eða matarofnæmi og þá eru dæmi um að 
fjárhagsstaða foreldra komi í veg fyrir að 
nemendur geti verið í mataráskrift. Að 
mati umboðsmanns barna felst bein 
mismunun í ráðstöfun þar sem nemendum 
er gert að sitja í mismunandi rýmum skóla 
í matarhléi eftir því hvort þeir eru í 
mataráskrift eða ekki. Samkvæmt upplýs
ingum umboðsmanns barna er þetta 
fyrirkomulag eingöngu við lýði í Áslands
skóla en ekki öðrum grunnskólum Hafnar
fjarðarbæjar.

Í 2. gr. grunnskólalaga. nr. 91/2008, 
segir að hlutverk grunnskóla sé að stuðla 
að alhliða þroska allra nemenda og 
þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi. Þá 
segir í sömu grein að starfshættir 
grunnskóla skulu mótast af m.a. um 
burðarlyndi, umhyggju, sáttfýsi og virð
ingu fyrir manngildi. Þá skal grunnskóli 
leitast við að haga störfum sínum í sem 
fyllstu samræmi við stöðu og þarfir 

nemenda og stuðla að alhliða þroska, 
velferð og menntun hvers og eins.

Þá segir jafnframt í 3. mgr. 24. gr. 
grunnskólalaga að starfshættir grunn
skóla skulu vera þannig að komið sé í veg 
fyrir mismunun vegna m.a. uppruna, 
búsetu, stéttar, trúarbragða, heilsufars, 
fötlunar eða stöðu að öðru leyti.

Í aðalnámsskrá grunnskóla segir að allt 
skólastarf eigi að stuðla markvisst að 
velferð og vellíðan barna og ungmenna 
sem verja þar stórum hluta dagsins. Þá 
þurfi að skapa jákvæðan skólabrag og 
heilsueflandi umhverfi þar sem markvisst 
er hlúð að þroska og heilbrigði frá ýms um 
hliðum.

Þá er það jafnframt sérstaklega áréttað 
í aðalnámsskrá að skólar þurfi að leggja 
áherslu á „uppeldis og félags legt gildi 
máltíða“. Af því leiðir að grunnskólum 
ber að skipuleggja matar hlé þannig að 
öllum nemendum skólans sé tryggður tími 
og svigrúm til að nærast og jafnframt veitt 
nauðsynleg tækifæri til félagslegra 
samskipta og tengsla myndunar.

Með vísan til framangreinds óskar 
um boðsmaður barna eftir því að Hafnar
fjarðarbær bregðist skjótt við og taki til 
skoðunar hvernig bæta megi skipulag og 
aðstöðu Áslandsskóla þannig að skólinn 
geti tryggt öllum nemendum þann rétt til 
samverustunda í matarhléum sem leiðir af 
ákvæðum aðalnámsskrár, grunn skólalaga 
og Barnasáttmálans.

Barn sem ekki er í mataráskrift fær ekki 
að sitja með félögum í eigin matartíma

Engin viðbrögð frá skólastjóra og þögn frá Hafnarfjarðarbæ
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– gefðu okkur tækifæri!

Söfnunarkassar í Hafnarfirði eru m.a. við:
Hraunbyrgi • Fjarðarkaup • Fjörð • 10/11

HANDBOLTI: 
18. okt. kl. 19.30, Ásvellir 

Haukar - Stjarnan, úrvalsdeild karla

18. okt. kl. 20.30, Austurberg 
ÍR U - FH U, 1. deild karla

19. okt. kl. 19.30, Kaplakriki 
FH - Fylkir, 1. deild kvenna

20. okt. kl. 13.30, Vestmannaeyjar 
ÍVB U - Haukar U, 1. deild karla

20. okt. kl. 19.30, Kaplakriki 
FH - Selfoss, úrvalsdeild karla

23. okt. kl. 19.30, Selfoss 
Selfoss Haukar, úrvalsdeild kvenna

23. okt. kl. 19.30, Seltjarnarnes 
Grótta - FH, 1. deild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  ÍBV: 2920

Stjarnan U  FH: 1527
Fram  Haukar: 3122

ÚRSLIT KARLA:
Grótta  Haukar: 2231
FH  SL Benfica: 3134
SL Benfica  FH: 2732
Haukar U  ÍR U: 2624

KÖRFUBOLTI: 
18. okt. kl. 18.30, Sauðárkrókur 

Tindastóll - Haukar,  úrvalsdeild karla

21. okt. kl. 19.15, Ásvellir 
Haukar - Keflavík,  úrvalsdeild kvenna

24. okt. kl. 19:15, Garðabær 
Stjarnan - Haukar,  úrvalsdeild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Breiðablik  Haukar: (miðv.dag)

Haukar  Valur: 7563

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  ÍR: 6684

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066 - 896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is

Bókhaldsþjónusta, ársuppgjör og skattskil  
fyrir einstaklinga og lögaðila;  

VSK uppgjör, launavinnsla o.fl. 
Bókhalds- og fyrirgreiðsluþjónusta  

fyrir húsfélög.

J. Jóhanns ehf.
Jóhann Jóhannsson, viðurkenndur bókari
Bæjarhraun 2  |  Sími 863 3864  |  jjohanns@simnet.is

Tvær danskar lúðrasveitir frá Egedal, 
vestan við Kaupmannahöfn, eru í 
heimsókn hjá Lúðrasveit Tónlistarskóla 
Hafnarfjarð ar þessa viku. Stjórnandi 
þeirra er Ib Lolke og gista unglingarnir 
í skátaheimilinu.

Hljómsveitirnar æfðu saman mánu
dag, þriðjudag og miðvikudag og halda 
tónleika á morgun föstudag kl. 16 í 
Tónlistarskólanum. Frítt er inn á 
tónleikana á morgun og allir velkomnir. 
Þar ætla sveitirnar að leika sameiginlegt 
prógram sem er hresst og skemmtilegt. 

Mikið fjör var í skólanum síðdegis 
þessa daga þar sem æft var á Torginu 
milli kl. 16 og 19. Forskólanemendur 
fengu að koma fram á gang og fylgjast 

með kraftmikilli tónlistinni sem eflaust 
vekur áhuga ungu nemendanna.

Heimsóknin er búin að vera mikið 
ævintýri fyrir alla, ekki aðeins á 
tónlistarsviðinu, en farið er í sund 
saman, snæddar pítsur og allir búnir að 
standa sig mjög vel. 

Æfa með dönskum lúðrasveitum
Tónleikar á morgun, föstudag kl. 16 í Tónlistarskóla Hafnarfjarðar

Torgið í Tónlistarskólanum er vel 
fallið til tónleika, umgjörðin er falleg 
og hljómurinn hentugur fyrir 
lúðrasveitarleik.

Handknattleikssamband Íslands hefur ráðið tvo þjálfara í 
annars vel skipaðan þjálfarahóp sambandsins. Gunnar 
Magnússon hefur verið ráðinn yfirþjálfari yngri landsliða. 
Gunnar er starfandi þjálfari meistara flokks karla hjá Haukum 
sem og að vera aðstoðar þjálfari Aliðs karla.

Hafnfirðingurinn Einar Andri Einars son hefur verið ráðinn 
þjálfari U21 árs og B landsliðs karla auk þess að koma inn í 
þjálfarateymi A landsliðs karla. Einar hefur náð 
eftirtektaverðum árangri sem þjálfari meistarflokks FH á 
ár um áður og einnig sem núverandi þjálfara meistaraflokks 
Aftureldingar.

Einar Andri ráðinn landsliðsþjálfari
Þjáfar U-21 landsliðið, B-landslið karla og er í þjálfarateymi A-landsliðs karla
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Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi 

tónlist allar helgar.
Tilvalinn staður fyrir 

einkasamkvæmi stærri  
og smærri hópa.

Happy Hour alla daga  
frá kl. 16 til 19 og fleiri  
flott tilboð á barnum.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

Hátíðarstemmning var á 
Hrafnistu í Hafnarfirði sl. 
föstudag er árlegur haust
fagnaður var haldinn á bleikum 
degi. Bleiki liturinn var áber
andi í klæðnaði heimilsfólks, 
starfsfólks og gesta. Allt var 
sem hátíðlegast og maturinn 
ekki af verra taginu, kótelettur 
í raspi sem virtist renna ljúft í 
matargesti. Svavar Knútur og 
Berta voru veislustjórar og 
spiluðu og sungu og var öllu 

sjónvarpað um húsið en matast 
var á öllum hæðum.

Að venju lék Böðvar Guð
mundsson undir borðhaldi en 
eftir mat tók við föstu dags
ballið þar sem dansað var und
ir dynjandi tónlist DAS bands
ins. 

Öflugt menningar og 
félags starf er mikilvægur þátt
ur í rekstri Hrafnistuheimil
anna.

Bleikt þema og kótelettur á 
gleðidegi á Hrafnistu

Svavar Knútur og Berta skemmtu á árlegum haustfagnaði

Svavar Knútur og Berta 
skemmtu og starfsfólk lagði 
sig fram til að gera daginn 
sem hátíðlegastann.

Kótelettur í raspi virðast 
njóta sívaxandi vinsælda 
meðal landsmanna.

Glæsilegt var í matsal 
Hrafnistu í Hafnarfirði sl 
föstudag.

Pétur forstjóri Hrafnistu.
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