
RÖK FYRIR ÁFRAMHALDANDI  
GRUNNSKÓLAHALDI Á HVANNEYRI 
– BORGARBYGGÐ TIL HEILLA

Hvanneyri er skólaþorp með 127 ára  
skólasögu. Nú er menntastig frá leikskóla  
upp í háskóla sem er merkileg sérstaða  
á landsvísu.   

Skólinn er afburða góður og skv. könnunum 
kemur hann áberandi vel út varðandi líðan  
nemenda, ánægju starfsfólks og væntingar  
foreldra til barna sinna um menntun.  
Hróður skólans hefur farið víða.

Aðeins er kennt upp í 4.bekk á Hvanneyri en 
það er nánast einsdæmi á landinu að þéttbýlis-
staður af þessari stærðargráðu sé ekki með 
kennslu upp í 10.bekk. 

Að óbreyttu má gera ráð fyrir mikilli  
fjölgun barna á Hvanneyri á næstu 5 árum. 
Grunnskólahald á Hvanneyri er forsenda  
þess að halda íbúum áfram á svæðinu.  

Hlutfallsleg fjölgun íbúa á Hvanneyri er  
langt umfram íbúafjölgun í Borgarbyggð  
sem og landsmeðaltal.  Hvanneyri hefur verið 
aðdráttarafl - Borgarbyggð til hagsbóta. 

Fjárhagsleg hagræðing af lokun skólans  
er nánast engin. Lagt var upp með 40 m.kr.  
en nú er rætt um 11,4 m.kr. þar af 7 m.kr.  
í innri leigu. Eftir standa 4 m.kr. í sparnað.  
Fórnarkostnaður ekki meðtalinn í þeirri tölu. 

Lokun skólans er ekki í samræmi við  
aðalskipulag Borgarbyggðar frá 2010  
og í fullkominni andstöðu við vilja íbúa. 

Ámælisvert er að loka skólanum áður  
en unnin er heildræn skólastefna fyrir  
sveitarfélagið.

Ákvörðunin er afdrifarík og íþyngjandi fyrir 
íbúa Hvanneyrar og nærsveita og bitnar mest  
á börnum svæðisins en ekki síður á ímynd  
og ásýnd Borgarbyggðar í heild. 

Málsmeðferð hefur verið óvönduð í alla staði  
og ferlið vont og ólýðræðislegt.
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BYGGjUM Upp OG SæKjUM FRAM 
HÖFUM KjARK OG ÁRæÐNI AÐ LEIÐARLjÓSI 

ÁFRAM BORGARBYGGÐ!

Í HNOTSKURN:



UM HVANNEYRI
Hvanneyri er þéttbýlis-, skóla-  
og kirkjustaður í Andakíl í  
Borgarbyggð. Hvanneyri er 
skólaþorp með 127 ára skólasögu  
en á staðnum hefur verið iðkað 
öflugt fræðastarf á öllum skóla- 
stigum sem skapar staðnum 
dýrmæta sérstöðu. 

Landbúnaðarháskólinn hefur verið 
starfræktur á staðnum frá árinu 
1889. Þegar framhaldsnám hófst  
við skólann árið 1947 myndaðist 
þar þéttbýli í kjölfarið. 
Fjölmargar stofnanir hafa haft 
aðsetur á Hvanneyri síðan 
1965. Landbúnaðarháskóli 
Íslands á Hvanneyri hefur verið 
hryggjarstykkið í lífi og starfi á 
staðnum og nemendur, kennarar 
og annað starfsfólk mótað 
staðarandann í áranna rás. 

Hin síðari ár hefur atvinnulífið 
orðið fjölbreyttara og síðustu 
misserinn hefur notið við  mikils 
frumkvöðlakrafts í vísindum, 
menningu og listum sem og 
ferðaþjónustu. Meðal annars snýr 
ungt fólk aftur heim og hefur hug á 
að verja lífi sínu á staðnum og efla 
hann enn með starfi sínu. 

Á Hvanneyri hefur vaxið upp 
blómlegt samfélag nokkurra 
kynslóða sem hefur verið í 
stöðugum vexti undanfarin ár. 
Staðurinn hefur að auki mikið 
aðdráttarafl fyrir sveitarfélagið  
og þar una íbúar hag sínum vel. 

Á Hvanneyri áttu 260 lögheimili 
þann 1. janúar 2015 en íbúar eru  
þó mun fleiri þegar nemendur LbhÍ 
eru meðtaldir. 

GRUNNSKÓLI  
BORGARFjARÐAR - 
HVANNEYRARDEILD
Grunnskóli Borgarfjarðar (GBF)  
var stofnaður árið 2005 með  
sameiningu Kleppjárnsreykjaskóla 
og Andakílsskóla. Árið 2010  
bættist Varmalandsskóli við  
og voru einn skólastjóri og þrír  
deildarstjórar ráðnir yfir  
sameiginlegum skóla. Grunnskóli 
hefur verið starfræktur á Hvanneyri 
frá 1968, fyrst sem útibú frá 
Kleppjárnsreykjaskóla en árið 1974 
var Andakílsskóli stofnaður fyrir 
sjö fyrstu árganga grunnskólans. 
Skólinn var í fyrstu staðsettur 
í húsakynnum Bændaskólans. 
Skólinn var síðan fluttur í 
nýbyggingu árið 1982  þar sem 
Hvanneyrardeild GBF er staðsett 
enn í dag. Aukinni fjölgun barna á 
Hvanneyri hefur verið mætt með því 
að keyra elstu árgangana fyrr upp að 
Kleppjárnsreykjum. 

Starfsárið 2014-15 störfuðu í 
Hvanneyrardeild deildarstjóri í 38% 
starfshlutfalli ásamt rúmlega þremur 
stöðugildum kennara, matráði, 
stuðningsfulltrúa í hálfri stöðu og 
húsverði/skólaliða. 33 nemendur 
stunduðu nám við skólann frá 1. – 5. 
bekk. 1. – 2. bekkur annars vegar 
og 3. – 5. bekkur hins vegar voru í 
samkennslu. Mikil samvinna ríkir 
á milli kennara og í vetur er unnið 
í stöðvavinnu í minni hópum þar 
sem nemendur í 1.- 4. bekk blandast 
innan hópa. 

Bent hefur verið á að samkennsla 
árganga hafi þroskandi áhrif á 
börn. Þau öðlist meiri samkennd 
og betri hæfni til mannlegra 
samskipta. Einnig liggur fyrir 
niðurstaða margra rannsókna um 
að fjöldi nemenda í bekk skipti 

máli og jafnvel er talið að það hafi 
verulega jákvæð áhrif fyrir bekk 
að fjöldi nemenda á kennara sé um 
13-18, sérstaklega er það mikilvægt 
á yngri stigum. Fram hefur einnig 
komið að kostnaður til lengri 
tíma verði lægri fyrir samfélagið 
vegna betri árangurs og þroska 
þeirra barna sem fá samkennslu, 
skv. yfirgripsmikilli rannsókn sem 
unnin hefur verið á þessu sviði 
(Teacher Achievement Ratio (STAR)). 
Hvanneyrardeild GBF er vel rekin og 
þar er unnið gott faglegt starf í sátt 
og samlyndi við íbúa Hvanneyrar. 
Fyrir liggur að rekstur starfsstöðvar 
Hvanneyrardeildar GBF er næst 
hagkvæmasta rekstrareiningin í 
sveitarfélaginu (af fjórum) á eftir 
Grunnskólanum í Borgarnesi sem 
er þó með tífalt fleiri nemendur, sbr. 
viðtal við Geirlaugar Jóhannsdóttur, 
formanns Samfylkingarinnar og 
aðalmanns í sveitarstjórn er birtist  
í Skessuhorni 25. nóvember 2015. 

Hvanneyrardeildin er Grænfánaskóli 
og Heilsueflandi skóli auk þess sem 
unnið hefur verið eftirtektarvert 
starf í leiðtogaverkefninu Leiðtoginn 
í mér (e. The Leader in Me – 
Franklin Covey). Rými er fyrir a.m.k. 
40 nemendur í húsnæði skólans.

Kennarar Hvanneyrardeildar eru 
metnaðargjarnir og áhugasamir 
og þannig hafa þeir stöðugt eflt 
skólastarfið innan deildarinnar 
með dyggri aðstoð nemenda 
skólans, einkum með venjur 
leiðtogafræðanna að leiðarljósi. 

Kannanir á skólastarfi 
Hvanneyrardeildar hafa sýnt að 
nemendur, foreldrar og starfsmenn 
eru ánægðir með það nám sem þar 
fer fram. Máli þessu til stuðnings 
mætti nefna að skv. niðurstöðum 
Skólapúlsins 2015 eru 100% foreldra 

Mynd 1: Þéttbýlisstaðurinn Hvanneyri.  
Ljósmyndari: Mats Wibe Lund 

Mynd 2: Iðandi líf, gleði, glens og gaman á Sverrisvelli!
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þeirrar skoðunar að börnunum þeirra 
líði vel í skólanum og foreldrar hafa 
miklar væntingar til barnanna sinna 
varðandi það menntunarstig sem þau 
munu ljúka í framtíðinni. 

Líðan nemenda og starfsánægja 
starfsmanna Hvanneyrardeildar er 
afar há en ljóst má vera að vellíðan 
og starfsánægja er forsenda árangurs 
í hverju fyrirtæki og/eða stofnun og 
leiðir af sér betra nám og kennslu  
en ella.    

Samstarfssamningur hefur 
verið í gildi frá 2009 á 
milli Hvanneyrardeildar, 
Landbúnaðarháskóla Íslands og 
leikskólans Andabæjar og hefur 
samstarfið reynst afar vel og nýst 
nemendum á margvíslegan hátt  
og tengt þá saman. 

AÐALSKIpULAG 
BORGARBYGGÐAR
Í aðalskipulagi Borgarbyggðar eru 
fjögur atriði sett fram sem leiðarljós 
sem varða aðalskipulagið í heild sinni. 
Áhersluatriðin eru eftirfarandi:  

 
1.  
Fjölbreytt mannlíf og   
atvinnulíf í fögru, heilbrigðu  
og hreinu umhverfi  

– maður er manns gaman.

2.  
Öflug menntun og menning  

– mennt er máttur. 

3. 
Betri lífsskilyrði fyrir íbúa  

– samfélag fyrir alla.

4.
Samtvinna gæði þéttbýlis  
og sveitar – borg í sveit.

Til samantektar og til marks um 
trú þáverandi sveitarstjórnar á 
uppbyggingu Hvanneyrarstaðar má 
vísa í eftirfarandi textabrot í kaflanum 
,,Samlegðaráhrif stefnumörkunar 
hvers landnotkunarflokks“ á bls. 110 
í aðalskipulaginu: 

Hvanneyri er sá þéttbýliskjarni 
þar sem gert er ráð fyrir hvað 
mestri fjölgun íbúa á tímabili 
aðalskipulagsins. Fyrirhuguð 
landnotkun á Hvanneyri er 
álitin hafa mikil umhverfisáhrif í 
Borgarbyggð enda hefur uppbygging í 
háskólaþorpinu verið mikil síðustu 10 
ár og margfeldisáhrif á sveitarfélagið 
verið ótvíræð. Áhrif á hagræna og 
félagslega þætti í sveitarfélaginu eru 
áætluð verulega jákvæð hvað varðar 
stækkun athafnasvæðis og aðra nýja 
landnotkun í þéttbýliskjarnanum, 
t.a.m. tvö ný íbúðarsvæði, 
þjónustusvæði til uppbyggingar nýs 
grunnskóla og svæði undir verslun 
og þjónustu. Þessi svæði bjóða upp 
á fjölbreytileika í lóðaframboði í 
Borgarbyggð, sem og atvinnutækifæri.  

ÍBúAþRÓUN Á 
HVANNEYRI OG Í 
BORGARBYGGÐ
Mikil íbúafjölgun hefur átt sér stað 
á Hvanneyri. Hvanneyri hefur verið 
aðdráttarafl og dregið upp meðaltal 
íbúafjölgunar í sveitarfélaginu. Mikil 
fjölgun átti sér stað á árunum fyrir 
hrun en í  kjölfar hrunsins fækkaði 
íbúum. Hins vegar er leitnislínan upp 
á við svo búast má við að sú þróun 
haldi áfram að íbúum fjölgi að því 
gefnu að fólk telji Hvanneyri vera 
eftirsóknarverðan búsetukost fyrir 
sig og sínar fjölskyldur. Hvanneyri 
og Borgarnes eru aðeins í um 
klukkutímafjarlægð frá Reykjavík 
og eru þessir kjarnar því í beinni 
samkeppni um íbúa við aðra 
þéttbýliskjarna á landinu í álíka 
fjarlægð frá Reykjavík. Sú þróun er að 
eiga sér stað á heimsvísu að fleiri kjósi 
að flytja úr borg í útjaðar borgarinnar 
eða lengra út á land (e. urbanization).  
Gera má ráð fyrir svipaðri þróun á 
Íslandi. Vilji Borgarbyggð laða að sér 
fólk og fyrirtæki og um leið hækka 
skatttekjur sveitarfélagsins skiptir 
markaðssetning sveitarfélagsins 
og ímynd þess miklu máli en 
hún ræðst að mestu leyti af þeirri 
grunnþjónustu sem stendur íbúum til 
boða á svæðinu. Í því samhengi skyldi 
því engum dyljast mikilvægi þess að 
starfræktur verði áfram grunnskóli 
á Hvanneyri svo fólki hugnist yfir 
höfuð að flytja til svæðisins og festa 
þar rætur – Borgarbyggð allri til 
heilla. 
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Mynd 3: Hlutfallsleg uppsöfnuð fjölgun 
barna 1998-2015. 
Heimild: Birgitta Sigþórsdóttir.  

„Fjölgun barna í Borgarbyggð, er rétt að 
loka skólanum á Hvanneyri?“ Grein birt í 
Skessuhorni 16.10.2015.

Fjölgun barna er umfram 
landsmeðaltal og fjölgun í 
Borgarbyggð.



Fjöldi barna í Borgarbyggð lækkar 
úr 905 börnum í 819 á tímabilinu 
1998-2015 (sbr. mynd 3) sem styður 
þá hugleiðingu um að mögulega 
sé hægt að ná hagræðingu í 
menntamálum í sveitarfélaginu. En 
hvernig skal sú vinna fara fram 
og hvar er eðlilegt að stíga niður 
fæti? Á sama tíma og börnum 
fjölgar á Hvanneyri um 60% eða 
úr 51 í 80 börn á aldrinum 0 til 16 
ára fækkar þeim í Borgarbyggð 
um 9% og í Borgarnesi um 10%. 
Íbúar hafa margoft lýst yfir þeirri 
skoðun sinni að réttast sé að 
halda grunnskólastarfi áfram á 
Hvanneyri fyrir sem flesta árganga 
í stað þess að senda fjölda barna af 
svæðinu á degi hverjum og lengja 
þannig skóladaginn þeirra um 1-2 
klst. dag hvern (að því gefnu að 
þau verði keyrð fyrr en ella upp 
að Kleppjárnsreykjum). Þegar litið 
er til meðaltalsfjölgunar frá árinu 
1998 þá má gera ráð fyrir að börn á 
skólaaldri verði um 70 á Hvanneyri 
eftir 5 ár en inni í þeirri tölu er ekki 
tekið tillit til barna úr dreifbýlinu, 
að þeim meðtöldum yrði fjöldi barna 
um 100.  
Síðast en ekki síst ber að geta þess 
að flestir þéttbýliskjarnar á stærð 
við Hvanneyrarstað starfrækja 
grunnskóla fyrir nemendur frá 1.-10.
bekk. Á Hvanneyri er aðeins kennt 
upp í 4.bekk og því líta íbúar á það 
sem lágmarkskröfu að halda því 
bekkjarstigi áfram en helst vilja þeir 
heimila fleiri árgöngum að sækja 
skóla í nærsamfélaginu. 

ÁKVÖRÐUN UM LOKUN 
HVANNEYRARDEILDAR 
Hinn 9. mars 2015 var stofnaður 
starfshópur um rekstur og skipulag 
fræðslumála í Borgarbyggð. 
Aðeins tveimur mánuðum síðar 
gaf starfshópurinn út skýrslu 
þar sem kveðið er á um lokun 
Hvanneyrardeildar GBF. Sú skýrsla 
innihélt talsvert af alvarlegum 
rangfærslum en meðal annars 
vantaði um 30% upp á áætlaðan 
nemendafjölda á Hvanneyri næstu 
árin. Mánuði eftir að skýrslan var 
gerð opinber, þann 11. júní, 

tók meirihluti sveitarstjórnar 
Borgarbyggðar ákvörðun um 
að loka Hvanneyrardeild GBF. 
Minnihluti Samfylkingarinnar 
og Vinstri Grænna sátu hjá við 
atkvæðagreiðsluna. Það tók aðeins 
7 mínútur á sveitarstjórnarfundi að 
lesa upp minnisblað og fjalla um þá 
afdrifaríku og íþyngjandi ákvörðun 
um að loka Hvanneyrardeild GBF. 
Umræður voru engar og því ljóst að 
búið var að ræða um málið og taka 
ákvörðun fyrir luktum dyrum. 

Sveitarstjórnin hafði aldrei 
frumkvæði að því að kalla til 
íbúafundar á Hvanneyri til að hlusta 
á sjónarmið þeirra. Sveitarstjórn 
boðaði aðeins til eins opins fundar 
fyrir alla íbúa Borgarbyggðar í 
Hjálmakletti um hagræðingu 
í fræðslumálum. Niðurstaða 
fundarins voru skýr skilaboð 
til sveitarstjórnar um að vernda 
grunnstarfssemi sveitarfélagsins – 
að hreyfa ekki við starfsstöðvum 
grunnskólanna. Engu að síður 
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Mynd 5: Þróun fjölda barna í Borgarbyggð árin 2004 - 2015. Börn eru 0-14 ára í þessum tölum. 
Vísitala þar sem árið 2004 er grunnár. Byggt á tölum Hagstofu Íslands.
Heimild: Vífill Karlsson (2015). „Mannfjöldaspá fyrir Borgarbyggð til ársins 2025.“ 

Mynd 4: Fjöldi barna á aldrinum 0-14 ára í Borgarbyggð árin 2004 og 2015. 
Heimild: Vífill Karlsson (2015). „Mannfjöldaspá fyrir Borgarbyggð til ársins 2025.“ 

Eini staðurinn þar sem 
fjölgun barna á sér stað á 
tímabilinu.



túlkar sveitarstjóri fundinn á allt 
annan veg sbr. samantekt um 
niðurstöður af fundinum sem birtar 
voru á heimasíðu Borgarbyggðar. 
Meirihluti sveitarstjórnar tók 
heldur ekki nokkurt mark á 
varnarorðun fagaðila, íbúa, 
foreldra, skólaráða og kennara eða 
undirskriftarlistum vegna mótmæla 
á lokun Hvanneyrardeildar GBF.  
Undirskriftarlistum var aðeins 
dreift á starfssvæði GBF og skrifuðu 
98% íbúa undir. Spurningum 
varðandi faglegan, fjárhagslegan 
og samfélagslegan rökstuðning 
var ýmist ekki svarað eða svarað 
á óskýran hátt og því reyndist 
íbúum erfitt að nýta lögbundinn 
andmælarétt sinn sbr. 4. kafla 
stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 
Á fjölmennum íbúafundi í Logalandi 
25. maí 2015 kom krafa íbúa um 
verndun starfsstöðva GBF skýrt  
í ljós:

Ályktun frá íbúafundi  
í Logalandi 25. maí 2015  
vegna niðurstöðu 
hagræðingarnefndar  
í fræðslumálum í  
Borgarbyggð  

Það er grundvallarkrafa 
fundarmanna að staðið sé vörð 
um starfsstöðvar Grunnskóla 
Borgarfjarðar í núverandi mynd. 
Skólarnir eru grunnforsenda þess 
að fólk setjist að í sveitarfélaginu. 
Sveitarstjórn verður að virða það 
samkomulag sem gert var við 
sameiningu sveitarfélaganna og leiti 
annarra leiða til hagræðingar. 

Í sveitarstjórn Borgarbyggðar 
mynda Sjálfstæðisflokkurinn 
og Framsókn meirihluta. 
Minnihlutann skipa Samfylkingin 
og Vinstri Grænir.

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins:
 •Björn Bjarki Þorsteinsson  
 forseti Sveitastjórnar

 •Jónína Erna Arnardóttir
 formaður umhverfis-, skipulags  
 og landbúnaðarnefndar

 •Hulda Hrönn Sigurðardóttir  
 formaður velferðanefndar

Fulltrúar Framsóknarflokksins:
 •Guðveig Eyglóardóttir 
 formaður byggðaráðs, 
 formaður fræðslunefndar,  

 •Helgi Haukur Hauksson
 formaður bygginganefndar  

 •Finnbogi Leifsson
 varaforseti sveitastjórnar

Fulltrúar Samfylkingarinnar:
 •Geirlaug Jóhannsdóttir 
 •Magnús Smári Snorrason

Fulltrúi Vinstri Grænna:
 •Ragnar Frank Kristjánsson

Grunnskólahald á Hvanneyri | 5

* Ámælisvert er að loka Hvanneyrardeild GBF áður en heildræn skólastefna er unnin fyrir sveitarfélagið. 

** Þess má geta að vilji foreldra var ekki kannaður. Þess var óskað á fundi fræðslunefndar að foreldrar fengju að velja en því var hafnað 
enda ekki vilji til að ,,flækja málið frekar”. Sú ákvörðun um að börnin færu á Kleppjárnsreyki var því tekin án samráðs við foreldra.

10. 1506028 - Tillaga á grundvelli skýrslu vinnuhóps um rekstur og skipulag fræðslumála í Borgarbyggð
Guðveig Eyglóardóttir lagði fram svohljóðandi tillögu f.h. meirihluta sveitarstjórnar.

“Sveitarstjórn samþykkir eftirfarandi tillögu á grundvelli skýrslu vinnuhóps um rekstur og skipulag fræðslumála  
í Borgarbyggð sem skilað var í maí 2015.
Lokið verði við gerð skólastefnu fyrir sveitarfélagið fyrrihluta árs 2016. Framtíðarsýn í skólamálum verði unnin  
í tengslum við mótun skólastefnu, þar sem áhersla verði lögð á árangur í námi og kennslu.*  
Ráðinn verði verkefnisstjóri í hlutastarf í sex mánuði til að vinna m.a. við gerð skólastefnu sveitarfélagsins  
í samstarfi við hagsmunaaðila.

Stuðst verði við tillögur ráðgjafa og fyrirliggjandi skýrslur um fækkun starfsstöðva. Fyrsta skref í breyttu skipulagi 
verður að starfsstöðvum Grunnskóla Borgarfjarðar verður fækkað úr þremur í tvær þannig að hætt verði að reka 
starfsstöð fyrir 1.-4. bekk á Hvanneyri eftir að skólaárinu 2015-2016 lýkur. Kannaður verði vilji foreldra barna á 
Hvanneyri og nágrenni til þess hvort nemendur sæki skóla að Kleppjárnsreykjum eða í Borgarnes.** Einnig verði 
kannaður vilji til þess að starfræktir verði 1. og 2. bekkur á Hvanneyri í samstarfi við Andabæ og faglegir kostir þess 
metnir. […].

Frekari skoðun fari fram á sameiningu Grunnskóla Borgarfjarðar á Varmalandi og Kleppjárnsreykjum í eina 
starfsstöð samhliða gerð skólastefnu. Í þeirri vinnu fari fram nánari greining á íbúaþróun, atvinnulífi og samgöngum. 
Sú vinna verði m.a. unnin með nemendum, starfsfólki og foreldrum. Áhersla er lögð á að skoðaður verði faglegur og 
félagslegur ávinningur fyrir nemendur.
…].

Björn Bjarki Þorsteinsson, Guðveig Eyglóardóttir, Jónína Erna Arnardóttir, Helgi Haukur Hauksson,  
Hulda Hrönn Sigurðardóttir, Finnbogi Leifsson. 

Neðangreint er bein tilvísun í bókun sveitarstjórnar varðandi ákvörðun frá 129. fundi sveitarstjórnar Borgarbyggðar, 
haldinn hinn 11. júní 2015 um að leggja niður grunnskólahald á Hvanneyri frá og með hausti 2016.  
Atriði er varða ekki lokun Hvanneyrardeildarinnar eru tekin út úr textanum og aðgreind með hornklofa og punktum. 



Til máls tóku SJB
Tillagan er samþykkt með 6 atkvæðum, 3 sitja hjá (SJB, GJ, UE)
 
Sigríður Júlía Brynleifsdóttir lagði fram svohljóðandi bókun: 

“Tillagan sem hér er lögð fram um hagræðingu í fræðslumálum þarfnast frekari skoðunar. Vinstri græn í Borgarbyggð 
leggja á það áherslu að byrja á að móta skólastefnu til framtíðar, setja markmið og síðan aðgerðaráætlun sem unnið er 
eftir. Hér í Borgarbyggð byggjum við samfélag og síðan aðgerðaráætlun sem unnið er eftir. Hér í Borgarbyggð byggjum 
við samfélag á góðum grunni, sem hefur alla burði til að móta sér sérstöðu í skólamálum til framtíðar. Nauðsynlegt er að 
hlusta á vilja kjósenda sem hefur komið skýrt fram að undanförnu. Byggjum á þeirri sérstöðu og þeim byggðarkjörnum 
sem hér eru, löðum að okkur fólk, fælum það ekki frá með fljótfærnislegum hagræðingaraðgerðum.” 

Í kjölfar sveitarstjórnarfundarins sendu Íbúasamtök Hvanneyrar og nágrennis frá sér eftirfarandi ályktun.

Ályktun frá Íbúasamtökum Hvanneyrar og nágrennis hinn 12. júní 2015

- Varðandi áform sveitarstjórnar um að loka Hvanneyrardeild Grunnskóla Borgarfjarðar

Á Hvanneyri búa 260 manns allt árið um kring, þar af rúmlega 70 börn á grunnskólaaldri og um 40 á leikskólaaldri, en 
íbúum fjölgar yfir skólaárið vegna nemenda Landbúnaðarháskóla Íslands. Á Hvanneyri er nú rekinn grunnskóli fyrir 1.-4. 
bekk en sá skóli er einn af þremur deildum Grunnskóla Borgarfjarðar (GBF). Sá skóli var stofnaður fyrir fimm árum þegar að 
Grunnskóli Borgarfjarðar, sem varð til árið 2005 við sameiningu Andakílsskóla á Hvanneyri og Kleppjárnsreykjaskóla, var 
sameinaður Varmalandsskóla. Skólinn starfar nú á þessum þremur stöðum. Eftir útskrift úr Hvanneyrardeild Grunnskóla 
Borgarfjarðar halda börnin frá Hvanneyri til náms á Kleppjárnsreykjum.
Sveitarstjórn Borgarbyggðar ákvað á fundi sínum þann 11. júní síðastliðinn að hætta grunnskólahaldi á Hvanneyri eftir skólaslit 
vorið 2016. Íbúasamtök Hvanneyrar og nágrennis harma það að sveitarstjórn hafi ekki trú á uppbyggingu á Hvanneyri eða 
í sveitum sveitarfélagsins. Þessi ákvörðun þeirra er ekkert annað en yfirlýsing þess efnis. Á sama tíma og við hörmum þessa 
niðurstöðu fögnum við því að sveitarstjórn ætli sér að ræða við foreldra barna við Varmalandsdeild Grunnskóla Borgarfjarðar 
og kanna þeirra hug varðandi sameiningu starfsstöðva áður en ráðist verður í niðurskurð þar. Þetta samtal fengu íbúar og 
foreldrar á Hvanneyri ekki. Allir þeir fundir sem við höfum setið með sveitarstjórn um málið voru boðaðir af íbúum en aldrei að 
frumkvæði sveitarstjórnar. Iðulega var sveitarstjórn mætt til að hlusta en ekki til að svara fyrirspurnum eða ræða málin.  
Í skýrslu hagræðingarnefndar um fræðslumál eru margar grafalvarlegar rangfærslur sem m.a. Íbúasamtökin og skólaráð GBF 
hafa bent á en þær hafa ekki verið leiðréttar. Þar má til dæmis nefna upplýsingar/áætlun um nemendafjölda í Hvanneyrardeild 
GBF næstu sjö árin. Þess ber einnig að geta að allar upplýsingar um væntanlegan nemendafjölda í skýrslunni byggja á því 
að engin íbúafjölgun verði í sveitarfélaginu á næstu árum. Að auki er skýrslan greinilega skrifuð út frá þeim útgangspunkti 
að Hvanneyrardeild GBF skuli lögð niður sama hvað og eru heimildir valdar út og túlkaðar eins og þær henta málstaðnum. 
Svona vinnubrögð eru torskilin og siðlaus. Á sama tíma og íbúafundur er haldinn á vegum Borgarbyggðar um skotsvæði í 
landi Hamars og um endurnýjun lagna og gangstétta í einni götu í Borgarnesi boðar sveitarstjórn ekki til íbúafundar um lokun 
grunnskóla á Hvanneyri. Að auki undirrituðu um 550 kosningabærir íbúar á starfssvæði Grunnskóla Borgarfjarðar yfirlýsingu 
starfsstöðvunum til stuðnings en sveitarstjórn kýs að hunsa vilja þess fólks. Um 98% þeirra sem náð var tali af skrifuðu undir 
yfirlýsinguna.

Íbúasamtök Hvanneyrar og nágrennis skilja vel kröfuna um sparnað og margar tillögur sem settar eru fram í skýrslu 
hagræðinganefndanna eru að okkar mati mjög góðar. En í stað þess að fara leiðir sem að kæmu jafnt niður á öllu sveitarfélaginu 
og væri meiri sátt um velur sveitarstjórn að fara þá leið sem er hvað mest íþyngjandi fyrir sína íbúa. Íbúasamtökunum þykir 
það óskiljanlegt, sér í lagi vegna þess að sumar mildari leiðir sem hagræðinganefndirnar setja fram í sínum skýrslum myndu ná 
fram jafn mikilli ef ekki meiri hagræðingu en hlýst af því að leggja af grunnskólahald á Hvanneyri, ef marka má útreikninga 
hagræðinganefndarinnar. Sveitarstjórn hefur reyndar ekki getað svarað ítrekuðum fyrirspurnum frá íbúum sveitarfélagsins 
um það hvaða þættir eru teknir inn í þessa útreikninga sem gefnir eru út í umræddri skýrslu. Þess má að auki geta að þegar 
sveitarstjórnarmeðlimir hafa verið spurðir hversu mikill heildarsparnaður hlýst af því að leggja niður þessa deild Grunnskóla 
Borgarfjarðar þá hafa þeir ekki getað svarað því. Íbúasamtökin velta því fyrir sér hvernig sveitarstjórn getur leyft sér að taka svo 
íþyngjandi ákvörðun fyrir sveitarfélagið án þess að hafa svona grunnstaðreyndir um málið á hreinu.
Íbúasamtök Hvanneyrar og nágrennis hafa trú á sínu samfélagi og sínu sveitarfélagi. Við höfum fulla trú á uppbyggingu á 
Hvanneyri, sem og annarsstaðar í sveitarfélaginu, og viljum við horfa til framtíðar. Við trúum ekki á skammfenginn gróða 
og teljum að með þessari aðgerð sinni sé sveitarstjórn að reyna að spara aurinn en kasta í stað þess krónunni í algjörri 
skammsýni.
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Á 128. fundi fræðslunefndar þann 23. júní 2015 lögðu Maj-Britt Hjördís Briem og Halldóra Lóa þorvaldsdóttir 
fram eftirfarandi bókun varðandi aðkomu fræðslunefndar að málum sem lögum samkvæmt falla undir nefndina.

“Í erindisbréfi fræðslunefndar eru verkefni hennar og ábyrgð gerð góð skil. Helstu verkefni fræðslunefndar eru m.a.  
að gera tillögur til sveitarstjórnar um markmið og stefnu sveitarfélagsins í fræðslumálum, hafa eftirlit með  
stofnunum, gera tillögur að fjárhagsáætlunargerð til sveitarstjórnar, hafa eftirlit með að fjárhagsáætlun sé haldin  
og vera sveitarstjórn til ráðgjafar í fræðslumálum svo eitthvað sé nefnt.

Síðastliðið ár hefur verið annasamt í rekstri sveitarfélagsins. Mörg mikilvæg og krefjandi mál hafa legið fyrir í 
fræðslumálum t.d. erfið fjárhagsáætlunargerð, hagræðing í fræðslumálum, framtíðarstaðsetning leikskólans 
Hnoðrabóls og nýr íþrótta og tómsstundaskóli leit dagsins ljós.

Við fulltrúar VG og SF í fræðslunefnd hörmum litla aðkomu fræðslunefndar að mikilvægum málum:

Fjárhagsáætlunargerð: Aðkoma fræðslunefndar að vinnu er tengdist fjárhagsáætlun var lítil sem engin. Fræðslunefnd 
fékk eingöngu kynningu á þeirri áætlun fræðslumála sem lá fyrir þrátt fyrir að óskað hefði verið eftir frekari 
aðkomu fræðslunefndar að gerð fjárhagsáætlunarinnar. Engin fjárhagsáætlun vegna tómstundamála var lögð fyrir 
fræðslunefnd þrátt fyrir ósk þar um.  

Skýrsla vinnuhóps um Hnoðraból: Óskað var eftir því að skýrsla vinnuhóps um Hnoðraból yrði rædd í fræðslunefnd 
áður en hún yrði lögð fyrir Byggðarráð.  Skýrslan var hins vegar send til umfjöllunar í Byggðarráði án þess að koma 
fyrst fyrir fræðslunefnd til umsagnar eins og um var rætt. Skýrslan var því aðeins lögð fram til kynningar fyrir 
fræðslunefnd.

Íþrótta og tómstundaskólinn: Gjaldskrá og innheimtukerfi Íþrótta og tómstundaskólans hefur ekki fengið þá  
umfjöllun sem óskað var eftir og tilkynningum til foreldra um afslætti og breyttar reiknireglur hefur ekki verið sinnt.

Hagræðing í fræðslumálum: Óskað var eftir því að fjallað yrði um vinnu hagræðingarhóps í fræðslumálum á 
fræðslunefndarfundi. Erfiðlega gekk að fá málið á dagskrá. Tekið er fram að ekki var óskað eftir gögnum sem 
vinnuhópurinn hafði undir höndum heldur var óskað eftir almennum upplýsingum um vinnu og ferli vinnuhópsins. 
Skýrslan sjálf og niðurstöður hennar voru síðan ekki til umfjöllunar á fundi fræðslunefndar eins og rætt hafði verið 
um. Fræðslunefnd fékk hins vegar kynningu á skýrslu vinnuhópsins en sá kynningarfundur var boðaður með þriggja 
klukkustunda fyrirvara. Vegna þessa varð engin umfjöllun eða vinna af hálfu fræðslunefndar um tillögur hópsins til 
hagræðingar í fræðslumálum.

Það er óviðunandi að gengið sé framhjá fræðslunefnd í þessum málum. Fræðslunefnd hlýtur alltaf að þurfa að 
eiga faglega aðkomu að jafn brýnum málum og sem hér hafa verið upptalin. Það er skylda fræðslunefndar að 
koma sjónarmiðum sínum á framfæri á formlegum fundum sem boðaðir eru með eðlilegum fyrirvörum. Fundir 
hafa oft á tíðum verið seint og illa boðaðir og skammur fyrirvari aukafunda hefur gert það að verkum að fulltrúar 
fræðslunefndar eiga erfitt með að sinna lögbundnum skyldum sínum. Hafa ber í huga að kynningafundir koma  
aldrei í stað formlegra funda fræðslunefndar.

Við fulltrúar VG og SF ítrekum að bragarbót verði gerð á aðkomu fræðslunefndar að málum sem lögum samkvæmt 
falla undir nefndina og leggjum áherslu á fagleg vinnubrögð á næstu misserum. 

Mynd 6: Mynd af verki nemenda um  
venjurnar sjö í leiðtogaverkefninu  

- Leiðtoginn í mér.
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Skýrsla hagræðingarnefndar í fræðslumálum var endurskoðuð og gefin út aftur um miðjan júlímánuð 2015. Í nýrri 
skýrslu var tekið tillit til einhverra þeirra athugasemda um rangfærslur sem bent hafði verið á. Það vakti þó furðu að 
ekki væri tilefni til að fjalla aftur um skýrsluna  í sveitastjórn vegna þeirra nýju upplýsinga sem þar komu fram. Það er 
lágmarkskrafa í lýðræðisríki að kjörnir fulltrúar byggi ákvarðanir sínar á réttum upplýsingum.

Langþráður íbúafundur var haldinn um hagræðingu í fræðslumálum og lokun Hvanneyrardeildar GBF í 
Landbúnaðarháskólanum þann 2. september 2015. Óánægja íbúa kom fram með afgerandi hætti á fundinum og í 
kjölfarið sendu fundarmenn frá sér tvær ályktanir. 

Ályktun frá íbúafundi í Lbhí  
2. september 2015

Fundarmenn lýsa yfir algjöru vantrausti á meirihluta sveitarstjórnar Borgarbyggðar. Það hefur sýnt sig það sem af er 
kjörtímabili að meirihlutinn ber ekki hag heildarinnar fyrir brjósti og er ekki starfi sínu vaxinn. Röð illa ígrundaðra 
ákvarðanna af hans hálfu hafa kostað sveitarfélagið mikla fjármuni og mannauð, skapað úlfúð og alvarlegan 
trúnaðarbrest. Sem dæmi má nefna mannabreytingar í ráðhúsinu, ákvörðunina um lokun grunnskóladeildar GBF á 
Hvanneyri og ákvörðun um að draga til baka auglýsingu um leikskólastjórastöðu leikskólans Andabæjar. Fundarmenn 
fara fram á að meirihluti víki úr sveitarstjórn og hleypi fólki að sem er tilbúið til að vinna af heilindum fyrir íbúa 
Borgarbyggðar.

Ályktun nr. 2 frá íbúafundi í Lbhí  
2. september 2015

„Fundarmenn leggja til að sveitarstjórn dragi ákvörðun sína um lokun grunnskóladeildar GBF á Hvanneyri til baka. 
Ákvörðunin byggir á úreltum og röngum gögnum og hefur sveitarstjórn ekki tekist að sanna með óyggjandi hætti að 
aðgerðin sé nauðsynleg. Að auki er ákvörðunin tekin án samráðs og í andstöðu við íbúa. Fundarmenn krefjast þess að 
sveitarstjórn vinni eftir aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022 og að skólastefna verði mótuð áður en ráðist verði í 
svo íþyngjandi niðurskurð.“

HVANNEYRI

BARN/BÖRN Í GRUNNSKÓLA 1. - 5. BEKK

BARN/BÖRN Í LEIKSSKÓLA

BARN/BÖRN UNDIR 12 MÁNAÐA

BARN/BÖRN Í GRUNNSKÓLA 6. - 10. BEKK

Skýringar

STARFSMAÐUR Á LEIKSKÓLA EÐA GRUNNSK.

ÖMMUR/AFAR BARNA Á HVANNEYRI

Fjöldi í apríl 2015

BARN/BÖRN Í GRUNNSKÓLA 6. - 10. BEKK 23

BARN/BÖRN Í GRUNNSKÓLA 1. - 5. BEKK 26

BARN/BÖRN Í LEIKSSKÓLA 33

BARN/BÖRN UNDIR 12 MÁNAÐA 7

Mynd 7: 
Hvanneyri er skólaþorp. 
Börn á leik- eða grunnskólaaldri  
eru nánast í hverju húsi.  
Grunnskólinn er hjarta samfélagsins.

þann 10.september 2015 kærðu 
Íbúasamtök Hvanneyrar 
og nágrennis ákvörðun 
sveitarstjórnar frá 11. júní 2015 
um lokun Hvanneyrardeildar 
GBF til Innanríkisráðuneytisins 
á grundvelli stjórnsýslulaga. 
Þeirri kæru var vísað frá þann 
9.desember 2015 með þeim rökum 

að Íbúasamtök ættu ekki aðild að 
kærunni þar sem ekki væri um 
stjórnvaldsákvörðun að ræða. Þó 
var niðurstaða ráðuneytisins sú að 
kæra samtakanna verði tekin til 
athugunnar á grundvelli 112. gr. 
sveitarstjórnarlaga, undir liðnum 
,,frumkvæðismál”. Það þýðir að 
ráðuneytið myndi skoða hvort 

ákvörðun Borgarbyggðar gefi tilefni 
til formlegrar umfjöllunar um 
stjórnsýslu sveitarfélagsins, en slíkt 
ferli gæti leitt til sömu niðurstöðu 
og upphaflega markmiðið með 
kærunni var. Í lok janúar 2016 
höfðu Íbúasamtök Hvanneyrar og 
nágrennis ekki fengið fregnir af 
frumkvæðismáli ráðuneytisins.
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Málið hefur vakið mikla reiði og valdið íbúum í Borgarbyggð vonbrigðum sérstaklega í ljósi þess að stjórnsýslan 
virðist vera algerlega úr takti við vilja íbúanna. Minnihluti sveitarstjórnar skarst í leikinn og vildi leggja áherslu  
á sátt og samhug í sveitarfélaginu. 

Á 133. fundi sveitastjórnar, haldinn 12. nóvember 2015 lagði Geirlaug jóhannsdóttir, oddviti Samfylkingarinnar, 
fram neðangreinda bókun þegar ályktanir frá foreldrafélagi GBF voru til umfjöllunar: 

“Fulltrúar Samfylkingar og Vinstri grænna í Borgarbyggð leggja fram eftirfarandi bókun:
Undirrituð telja afar brýnt að skapa sátt um breytingar á skólahaldi á Hvanneyri. Í meira en hálft ár hafa staðið yfir 
átök um þessar breytingar og hafa heimamenn sýnt órjúfa samstöðu í baráttu sinni fyrir að halda áfram kennslu 
fjögurra bekkja á Hvanneyri. Sveitarstjórn hefur fengið fjölmarga undir-skriftarlista og áskoranir frá Íbúasamtökum, 
foreldrafélögum og starfsmannafélögum leik- og grunnskóla um að afturkalla ákvörðun sína frá 11. júní en sýnt 
litla viðleitni til að skapa sátt um breytingarnar. Sveitarstjórn hefur brugðist í því verkefni að skapa sátt og ef 
ágreiningurinn heldur áfram er margt sem bendir til þess að íbúafækkun verði á staðnum á næstu misserum með 
tilheyrandi tekjutapi fyrir sveitarsjóð.
Við teljum að hægt sé að skapa sátt meðal íbúa og efla nýsköpun í skólastarfi með samrekstri leikskóla og grunnskóla 
í húsnæði Andabæjar. Þannig mætti styrkja starf beggja skólastiga og hefur faglegur ávinningur verið tíundaður 
í minnisblaði fræðslustjóra frá 3. október sem lagt hefur verið fram í byggðaráði. Fræðslunefnd hefur enn ekki 
verið kynnt þetta minnisblað og sætir það furðu. Í minnisblaði fræðslustjóra kemur jafnframt fram að við skoðun 
fræðslustjóra og umsjónarmanns fasteigna Borgarbyggðar ásamt deildarstjóra GBF-Hvanneyrardeildar á húsnæði 
Andabæjar og reglugerð um starfsumhverfi grunnskóla að einungis þarf að gera óverulegar breytingar á húsnæði 
Andabæjar til að koma þar vel fyrir grunnskóladeild sem gæti rúmað allt að 20 börn. Lauslega áætlaður kostnaður við 
breytingar innanhúss eru um 500.000 kr. og kostnaður við framkvæmdir á lóð er áætlaður 1.500.000 kr.

Við skorum á meirihluta sveitarstjórnar að endurskoða ákvörðun sína frá því 11. júní 2015 og heimila áfram rekstur 
grunnskóladeildar á Hvanneyri frá 1.-4. bekk með samrekstri leik- og grunnskóla í húsnæði Andabæjar sem rúmar 
74 börn. Með samnýtingu á húsnæði má ná fram varanlegri hagræðingu sem nemur 23-25 milljónum fyrir utan 
rekstur og söluandvirði húsnæðis grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri skv. minnisblaði fræðslustjóra frá 3. október. 
Munurinn á kostnaði við 1.-2. bekk og 1.-4. bekk eru u.þ.b. 6 milljónir króna á ári.
Við teljum að forsendur séu brostnar fyrir útreikningi á áætluðum sparnaði við breytingar á skólahaldi á Hvanneyri 
vegna þess að sveitarstjórn láðist að taka með í reikninginn áhrif á jöfnunarframlag til reksturs grunnskóla frá 
Jöfnunarsjóði (sem voru 209 milljónir á árinu 2015) og því er allsendis óljóst hver endanlegur sparnaður verður, ef 
einhver.
Við fögnum því að fjárfestingageta sveitarfélagsins er að aukast og til standi að ráðast í viðbyggingu við Grunnskóla 
Borgarness á næstu árum eins og fram kemur í framkvæmdaáætlun fyrir 2016. Mikilvægt er að halda áfram að fækka 
fermetrum í eigu sveitarfélagsins því viðhaldskostnaður og viðhaldsþörf er mikil. Söluhagnaður vegna eignasölu hefur 
haft mikla þýðingu fyrir sveitarsjóð og mun auðvelda sveitarstjórn að ná markmiði um rekstrarjöfnuð á hverju þriggja 
ára tímabili.
Það er ekki of seint að leysa úr þessum ágreiningi með þeim hætti að það leiði til nýsköpunar í skólastarfi og breytinga 
til batnaðar í sátt við íbúa á svæðinu.

Höfum hugfast þessa fimm hluti sem ekki er hægt að taka til baka:
1. Steinn eftir að honum hefur verið kastað.
2. Orð eftir að þau hafa verið sögð.
3. Tíminn eftir að hann er liðinn.
4. Traust eftir að það hefur verið brotið.
5. Tækifæri eftir að það er liðið.”

Mynd 8: Hvanneyri séð frá engjunum. 



jafnframt lagði Ragnar Frank Kristjánsson, formaður Vinstri Grænna fram fyrirspurn í fimm liðum vegna 
ákvörðunar meirihluta sveitarstjórnar frá 11. júní 2015 um að loka Hvanneyrardeild Grunnskóla Borgarfjarðar.

1. Hver eru fagleg rök á bak við það að hafa nemendur í leik - og 1. og 2. bekk grunnskóla saman?
2. Hver er kostnaður við að hafa leik - og 1.-4. bekk saman?
3. Óskað er eftir sundurliðuðum útreikningum á sparnaðinum við að loka Hvanneyrardeild GBF?
4. Hversu mikið mun framlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til Borgarbyggðar lækka/hækka við að loka grunnskóladeild 
GBF á Hvanneyri?
5. Hefur verið gerð greining á því hvaða áhrif lokun Hvanneyrardeildar GBF hefur á íbúasamsetningu á Hvanneyri og 
e.t.v. fækkun íbúa og þar af leiðandi lækkun á útsvari?

Fjárhagsleg staða sveitarsjóðs í nóvember 2015 er töluvert betri en þegar ákvörðunin var tekin. Útsvarstekjur 
sveitarfélagsins er um 100 milljónum hærri en gert var ráð fyrir í júní 2015. Sala á fasteignum sveitarfélagsins hafa 
skilað yfir 250 milljóna tekjum, sem eiga eftir að skila sér í minni útgjöldum í innri leigu og viðhaldskostnaði. Ákveðið 
hefur verið að taka á ofmönnun í grunnskólum Borgarbyggðar og fækka stöðugildum sem samsvarar sparnað upp á 
allt að 40 milljónir.
Virðingarfyllst Ragnar Frank Kristjánsson, sveitarstjórnarfulltrúi VG.

Yfirlýsing frá Íbúasamtökum Hvanneyrar og nágrennis birt í Skessuhorni 2. febrúar 2016

„Þann 12. janúar síðastliðinn sendu Íbúasamtök Hvanneyrar og nágrennis inn beiðni til Borgarbyggðar um stofnun 
sjálfstætt starfandi skóla á Hvanneyri. Óskað var eftir að Borgarbyggð myndi greiða 75% af vegnu meðaltali 
heildarrekstrarkostnaðar allra grunnskóla sem reknir eru af sveitarfélögum í landinu á hvern nemanda en það 
er lágmarks framlag sveitarfélaga til sjálfstætt starfandi skóla. Viðkomandi erindi var hafnað af byggðarráði 
Borgarbyggðar 21. janúar. Það vekur furðu að erindi sem varðar stórfellda hagsmuni íbúa Hvanneyrar, nágrannasveita 
og Borgarbyggðar allrar, fái ekki umfjöllun á faglegum, fjárhagslegum og síðast en ekki síst samfélagslegum forsendum. 
Forsvarsmenn umsóknarinnar voru hvorki boðaðir til fundar né óskað eftir nánari gögnum frá þeim til þess að viðra 
málið. Málið var einfaldlega afgreitt endanlega á einum byggðarráðsfundi og fékk ekki meðferð í fræðslunefnd.

Þann 26. janúar sendu Íbúasamtökin sveitarstjórn bréf þar sem óskað var eftir rökum fyrir höfnun erindisins um 
stofnun sjálfstætt starfandi skóla þar sem bókun byggðarráðs um málið var engan vegin fullnægjandi. Beðið er eftir 
svari.

Hugmyndinni um sjálfstætt starfandi skóla á Hvanneyri hafa nokkrir íbúar velt fyrir sér í þónokkur ár og er 
því hugmyndin sem lögð var fram vel ígrunduð. Í umsókn okkar er farið yfir starf skólans og áherslur, sem og 
fjármögnunarleiðir og rekstur. Í starfi skólans yrði áhersla lögð á samvinnu nemenda, kennara og samfélagsins alls. 
Áhersla yrði lögð á náttúru- og umhverfismennt með útinámi og hreyfingu sem samþættist inn í allar námsgreinar. 
Stefnt væri að því að vinna áfram og dýpra með leiðtogafærni í gegnum verkefnið ,,Leiðtoginn í mér”. Í umsókninni 
er stefnt að því að á þriðja starfsári skólans yrði boðið upp á kennslu upp í 7. bekk, einkum vegna stærðarhagkvæmni 
en einnig til að styrkja byggðarkjarnann enn frekar. Með stofnun slíks skóla á Hvanneyri myndi aðdráttarafl 
staðarins að öllum líkindum aukast og þar af leiðandi íbúum fjölga. Þetta gæti haft góð áhrif í för með sér fyrir 
Kleppjárnsreykjaskóla þar sem að Hvanneyri og nágrenni myndi skila af sér fleiri nemendum á unglingastigi þangað, 
einmitt þegar þörf barna er hve mest fyrir gott félagaval.

Í umsókninni er sýnt fram á meiri fjárhagslega hagræðingu fyrir Borgarbyggð með því að samþykkja stofnun sjálfstætt 
starfandi skóla en við það að færa 1. – 3. bekk í leikskólann Andabæ. Í upphafi áætlaði sveitarstjórn að með þessum 
hagræðingaraðgerðum á Hvanneyri mætti spara sveitarfélaginu u.þ.b. 40 milljónir en samkvæmt skjali frá sveitarstjóra 
sem lagt var fram á byggðarráðsfundi 3. desember 2015 er fjárhagsleg hagræðing nú orðin 11,4 milljónir. Spila þar 
ýmsir þættir inní en mestu munar þó um lægra framlag frá Jöfnunarsjóði sem sveitarstjórn láðist að taka með í 
reikninginn en einnig sú breyting að 1.-3. bekkur verður tekinn inn í leikskólann Andabæ. Þess ber þó að geta að innri 
leiga er um 7 milljónir af þessum 11,4 milljónum svo endanleg hagræðing er ekki meiri en 4 milljónir. Með stofnun 
sjálfstætt starfandi skóla mætti hagræða um 16 milljónir króna miðað við sama nemenda- og starfsmannafjölda og 
starfsárið 2014 – 2015.
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Þá er ennfremur rétt að geta þess að boð sveitarstjórnar um að færa þrjá grunnskólabekki í leikskólann Andabæ 
án þess að ætla að leggja í kostnað við stækkun hans er aðeins lausn til tveggja ára, m.a. samkvæmt oddvita 
Framsóknarflokksins sem gegnir einnig hlutverki formanns fræðslunefndar Borgarbyggðar. Ekki hafa borist neinar 
upplýsingar um það hvernig ætlunin sé að útfæra þessa leið og því er ómögulegt fyrir íbúa, sem og starfsfólk, að leggja 
mat á það hvort að segja skuli ,,já“ eða ,,nei“ við þeirri leið eins og sveitarstjórn og embættismenn eru byrjuð að 
pressa á. Skólaráð GBF óskaði að auki eftir fresti til að veita umsögn um málið þar til að ákveðnar upplýsingar um 
skólastarfið, sem ráðið óskaði eftir, lægju fyrir en fræðslunefnd hafnaði þeirri beiðni.

Að endingu skal nefna að því fer fjarri að stjórn Íbúasamtaka Hvanneyrar og nágrennis hafi verið þvermóðskan 
uppmáluð í garð sveitarstjórnar á síðastliðnu ári. Þvert á móti höfum við margoft boðið fram aðstoð okkar við að 
finna lausn á málinu en lítið hefur verið um viðbrögð. Við höfum lagt ýmsar sviðsmyndir fram á borðið sem mögulega 
væri hægt að búa til sátt um, m.a. sjálfstætt starfandi skóla og svo samrekinn leik- og grunnskóla í Andabæ upp í 4. 
bekk með kaupum á færanlegri kennslustofu sem kostar u.þ.b. 1 milljón króna. Okkar hugmyndir hafa ekki hlotið 
hljómgrunn.

Ljóst er að málið hefði þurft að vinna betur frá upphafi. Byrja hefði átt að móta skólastefnu fyrir sveitarfélagið áður 
en niðurskurður hófst. Því hefur það verið og er okkar tillaga og krafa að málið verði núllstillt; ákvörðun um lokun 
Hvanneyrardeildar GBF dregin til baka og öllum hagsmunaaðilum víðs vegar úr sveitarfélaginu boðið að borðinu 
og lausn fundin á málinu. Ánægjulegt þykir okkur að hægt sé að leggja fjármagn í löngu tímabærar breytingar á 
Grunnskólanum í Borgarnesi sem og í framtíðarlausn fyrir leikskólann Hnoðraból en að sama skapi er undarlegt að 
ekki séu til 11,4 milljónir, eða í rauninni einungis 4 milljónir, til þess að halda áfram rekstri á grunnskóladeild GBF á 
Hvanneyri í núverandi mynd.

„Við skorum á sveitarstjórn að draga til baka 
ákvörðun sína um lokun Hvanneyrardeildar GBF. 
Algjör forsendubrestur er orðinn í málinu þar sem 
ljóst er að áætlaður sparnaður sem lagt var upp 
með mun ekki nást og afleiðingarnar hafa nú þegar 
leitt til tekjuskerðingar fyrir sveitarsjóð. Ef það er 
sveitarfélaginu nauðsynlegt að hagræða um 4 milljónir 
þá er án efa hægt að finna þær milljónir á einhvern 
annan veg, á veg sem er ekki jafn íþyngjandi fyrir 
íbúa sveitarfélagsins.“

 Stjórn Íbúasamtaka Hvanneyrar og nágrennis.
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1. 
Skólinn er afburða góður og 
mörgum öðrum skólum fyrirmynd 
um frumkvöðlastarf hvers konar. 
Skv. könnunum kemur skólinn 
áberandi vel út varðandi líðan 
nemenda, ánægju starfsfólks og 
væntingar foreldra til barna sinna um 
menntunarstig í framtíðinni. Hróður 
skólans hefur farið víða. Erfitt er að 
færa rök fyrir því að leggja niður 
skóla sem svo mikil sátt og ánægja 
ríkir um í samfélaginu. 

2. 
Skólinn er hjartað í samfélaginu 
og hefur haft mikið aðdráttarafl, 
Borgarbyggð til heilla. Á Hvanneyri 
hefur íbúafjölgun verið langt umfram 
landsmeðaltal og fjölgun íbúa á 
Hvanneyri hefur hefur haft jákvæð 
áhrif á íbúaþróun í Borgarbyggð. 

3.
Sveitarstjórn hefur reynt að fela 
íbúafjölgun á Hvanneyri með 
því að telja hana með dreifbýli 
sveitarfélagsins þegar íbúafjöldatölur 
eru settar fram. 

4.
Aldrei hafa fleiri börn búið á 
Hvanneyri og ef heldur fram sem 
horfir verða 100 börn á leik- og 
grunnskólaaldri á svæðinu að 
fimm árum liðnum. Á Hvanneyri 
er þó aðeins haldið úti skóla fyrir 
fyrstu fjóra bekki grunnskólans 
en í samanburði eru flestir 
þéttbýliskjarnar á landinu af sömu 
stærðargráðu með skólahald upp í 10. 
bekk. Það er því ekki óraunhæf krafa 
að a.m.k. fyrstu fjórir bekkirnir fái 
að ganga til skóla í nærsamfélaginu 
en verði ekki sendir fyrr en ella út af 
svæðinu með tilheyrandi lengingu á 
skóladegi. 

5. 
Foreldrar barna hafa margoft lýst 
því yfir að skólahald á Hvanneyri 
sé forsenda þess að þeir kjósi 
Hvanneyri sem búsetukost fyrir 
fjölskyldur viðkomandi en margir 
íbúar Hvanneyrar segja ákvörðun 
sveitarstjórnar um að leggja 
niður skólann vera forsendubrest 
fyrir áframhaldandi búsetu í 
sveitarfélaginu. Þar af leiðir 
verður Borgarbyggð af dýrmætum 
útsvarstekjum og fasteignasköttum 
og það sem verst er – ímynd 
sveitarfélagsins verður neikvæð 
og tilvonandi íbúar falla frekar frá 
hugmyndum um að festa hér rætur. 

6. 
Upphaflega átti meint hagræðing 
Borgarbyggðar af því að leggja 
niður Hvanneyrardeild GBF að 
nema 40 m.kr. Íbúasamtökin 
fengu síðar upplýsingar um það frá 
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga að framlag 
til Borgarbyggðar myndi skerðast 
sem nemur u.þ.b. 20 milljónum ef 
þar yrði grunnskólahald lagt af. Ekki 
var gert ráð fyrir neinni skerðingu 
frá Jöfnunarsjóði í upphaflegum 
hugmyndum um hagræðingu. Í 
nýjustu tölum frá sveitarstjóra er 
hagræðingin komin niður í 11,4 
m.kr. með því að færa fyrstu þrjá 
bekkina yfir í leikskólann í Andabæ 
en þess má geta að þar af er innri leiga 
(reiknuð bókhaldsleg stærð) 7 m.kr. 
Meint hagræðing er því aðeins um 4 
m.kr. Þessi staðreynd hlýtur að kalla á 
endurskoðun ákvörðunarinnar frá 11. 
júní en því miður er málinu ekki svo 
háttað. 

 

7. 
Með áframhaldandi skólahaldi 
hefur sveitarfélagið afburða kost og 
hagkvæman til að laða að enn fleiri 
unga íbúa og auka þannig tekjur 
sveitarsjóðs. Ekki þyrfti margar 
fjölskyldur til að ná upp í þær 4 
milljónir á ári sem spara á  
með niðurskurðinum.

8. 
Skólinn er mikilvægur  LbhÍ. Staða 
háskólans hefur ekki alltaf verið 
eins sterk í héraði og óskandi væri 
og efni standa til. Ef Borgarbyggð 
er alvara með að háskólinn eflist í 
héraðinu er með öllu óskiljanlegt 
að sveitarstjórnin skuli taka 
ákvarðanir sem veikja stöðu hans 
hér. Fram hefur komið að erfiðara 
hefur reynst að ráða kennara og 
annað starfsfólk til skólans sem og 
að laða að nemendur vegna þeirrar 
óvissu sem ríkir í skólamálum um 
lokun Hvanneyrardeildar GBF og 
því hafa færri flutt til Hvanneyrar 
frá upphafi þessa máls en ella hefði 
orðið. Ólíklegt er að fólk setjist hér 
að vitandi að ekki er grunnskóli 
á staðnum nema rétt í upphafi 
skólagöngu grunnskólabarna. 

9. 
Rektor, prófessorar og starfsfólk Lbhí 
hafa margsinnis staðfest mikilvægi 
grunnskólans á Hvanneyri og gefið út 
yfirlýsingar þess efnis. Ekki er hlustað 
á viðkomandi frekar en aðra. 

10. 
Á Hvanneyri hefur sveitarfélagið 
nýlega fjárfest fyrir um 100 milljónir 
í nýjum lóðum með lögnum 
og gatnagerð, lóðum sem bíða 
nýbygginga. Illa er farið með dýra 
fjárfestingu nema vel verði staðið að 
skólahaldi á staðnum. 

SAMANDREGIÐ úR OFANRITUÐUM TExTA 
OG VIÐBÓTAR ATHUGASEMDIR VARÐANDI 
ÁFRAMHALDANDI GRUNNSKÓLAHALDI Á HVANNEYRI 
OG ÁKVÖRÐUN SVEITARSTjÓRNAR UM 
AÐ LEGGjA SKÓLANN NIÐUR: 
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11. 
Samkvæmt núgildandi aðalskipulagi 
á grunnskóli að vera staðsettur þar 
sem hann er nú. Að auki er annað 
svæði skilgreint sem grunnskólalóð 
til framtíðarnota  ,,...sökum þess 
hve Hvanneyri er ört stækkandi 
þéttbýliskjarni” (Aðalskipulag 
Borgarbyggðar 2010-2022, bls 95).  
Íbúar hafa lýst yfir áhyggjum yfir því 
hvaða starfsemi sveitarstjórn hyggst 
setja í skólahúsnæðið – án samtals 
og samráðs við íbúa svæðisins. 
Mikilvægt er að íbúar fái kost á að 
móta það samfélag sem þeir lifa í.

12.
Aðalskipulag Borgarbyggðar gerir  
ráð fyrir mikilli íbúafjölgun á 
Hvanneyri fram til ársins 2022 og  
gert er ráð fyrir skólastofnun 
í skipulaginu. Með lokun 
Hvanneyrardeildar GBF er því 
ekki verið að vinna í samræmi við 
gildandi aðalskipulag. Ótækt að gera 
framtíðarplön og velja sér búsetu 
þegar búast má við að hringlað sé 
með opinberar og áður staðfestar 
stefnur. 
 
13. 
Samfélagið á Hvanneyri hefur frá 
fyrsta degi staðið vörð um skólann, 
sem og margir fleiri íbúar víðsvegar í 
sveitarfélaginu. Foreldrar, kennarar, 
fagaðilar og velunnarar hafa varað við 
neikvæðum afleiðingum af lokuninni 
en talað fyrir daufum eyrum 
meirihluta sveitarstjórnar. 

14. 
Ályktanir íbúafunda, álit skólaráðs 
og foreldraráðs og undirskriftalisti 
550 íbúa (21% kosningarbærra íbúa 
í Borgarbyggð eða um 98% þeirra 
sem náð var tali af. Ath, aðeins var 
leitað til íbúa á starfssvæði GBF 
með undirskriftir) vegna mótmæla 
á fyrirhugaðri lokun hafa verið virt 
að vettugi. Þá hefur fyrirspurnum 
foreldra, kennara og íbúa um þau 
fjárhagslegu, faglegu og samfélagslegu 
rök fyrir lokuninni ýmist ekki verið 
svarað eða svarað óskýrt. Þar með 
hefur upplifun íbúa síður en svo verið 
til þess fallin að þeir búi í lýðræðisríki 
eða hafi eitthvað um það að segja 
hvernig samfélag það sem þeir búa í 
verði. 

15. 
Ljóst er að um mjög íþyngjandi 
ákvörðun er að ræða fyrir Hvanneyri 
og nærsveita þéttbýliskjarnans og 
fórnarlömbin eru þau sem helst 
skyldi hlífa – börn á grunnskólaaldri 
á Hvanneyri. Upphafleg svör 
sveitarstjórnar voru að það þyrfti 
að hagræða, nú liggur fyrir að 
hagræðingin er varla nokkur, ef 
einhver. Önnur rök voru að þetta væri 
ósköp einfaldlega þeirra persónulega 
skoðun, „af því mér finnst bara að það 
eigi ekki að vera skóli á Hvanneyri” – 
rök sem eru með öllu óásættanleg, 
einkum í ljósi þess að málsmeðferðin 
hefur verið óvönduð og ólýðræðisleg 
frá fyrsta degi. Þá hefur verið bent 
á að gögn sem ákvörðunin byggir 
eru röng en það hlýtur að vera 
lágmarkskrafa að kjörnir fulltrúar 
byggi ákvarðanir sínar á réttum 
upplýsingum, sérstaklega þegar um 

svo íþyngjandi ákvarðanir er að 
ræða. Það kærir sig enginn um að 
búa í kúguðu samfélagi þar sem 
pólitíkin er óvægin og miskunnarlaus 
og rökstuðningur við óþarfa 
ákvörðunum er einfaldlega: ,,af því 
bara”.  

16. 
Afskipti sveitarstjóra og fulltrúa 
meirihluta sveitarstjórnar 
af Hvanneyringum, aðilum 
Íbúasamtakanna og/eða aðilum þeim 
tengdum eru bagaleg og fordæmislaus 
í sveitarfélaginu. Fólk hefur ítrekað 
verið beðið um að láta af hvers kyns 
afskiptum, tjá sig ekki um málið, 
tala það jafnvel upp að leggja niður 
skólann, koma til einkafundar við 
sveitarstjóra o.fl. Þá hefur fólki verið 
synjað um starf, beðið um að draga 
umsókn sína um starf til baka, verið 
hrakið úr störfum á  grundvelli 
búsetu viðkomandi og skoðana 
svo eitthvað sé nefnt. Þess háttar 
vinnubrögð eru forkastanleg og með 
öllu ólíðandi.  

Hvanneyri,  
3. febrúar 2016

Íbúasamtök Hvanneyrar  
og nágrennis. 
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Mynd 9: Frjálsíþróttaæfing á Sverrisvelli. 



OpINBERT EFNI & 
RITAÐAR GREINAR 
UM EFNIÐ
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GREINAR

30. mars 2015 –
þarf að vera Grunnskóli  
á Hvanneyri?  
Helga Jensína Svavarsdóttir
http://www.skessuhorn.is/skessuhorn/
adsendar-greinar/nr/194531/

22. apríl 2015 –
Ég er þessi bráðláta týpa. 
Ástríður Einarsdóttir
http://www.skessuhorn.is/skessuhorn/
adsendar-greinar/nr/195053/

12. júní 2015 –
Ég er þessi háværa týpa. 
Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir
http://www.skessuhorn.is/skessuhorn/
adsendar-greinar/nr/196218/

1. júlí 2015 –
Bréf til forseta sveitarstjórnar 
Borgarbyggðar: 
Sólrún Halla Bjarnadóttir
http://www.skessuhorn.is/skessuhorn/
adsendar-greinar/nr/196533/

10. september 2015 –
Hvenær hefst samtalið 
sveitarstjórn? 
Bryndís Geirsdóttir
http://www.skessuhorn.is/skessuhorn/
adsendar-greinar/nr/197638/

13. september 2015 –
Sér grefur gröf. 
Borgar Páll Bragason
http://www.skessuhorn.is/skessuhorn/
adsendar-greinar/nr/197663/

14. september 2015 –
Hvar hefur þú verið Björn Bjarki? 
Álfheiður Sverrisdóttir
http://skessuhorn.is/skessuhorn/adsendar-
greinar/nr/197675/

16. september 2015 –
Opið bréf til Björns Bjarka 
þorsteinssonar forseta 
sveitarstjórnar Borgaryggðar. 
Helga Jensína Svavarsdóttir
http://www.skessuhorn.is/skessuhorn/
adsendar-greinar/nr/197753/

16. september 2015 –
Heggur sá er hlífa skyldi. 
Bjarni Guðmundsson
http://www.skessuhorn.is/skessuhorn/
adsendar-greinar/nr/197755/

18. september 2015 – 
það er kominn tími til að eyða 
orkunni í uppbyggingu 
Bjarni Benedikt Gunnarsson
http://skessuhorn.rat.nepal.is/skessuhorn/
adsendar-greinar/nr/197798/

23. september 2015 – 
Skólamál í Borgarbyggð
Þorvaldur T. Jónsson
http://www.skessuhorn.is/skessuhorn/
adsendar-greinar/nr/197933/

23. september 2015 – 
Hvað er ég að skipta mér af? 
Ívar Örn Reynisson
http://www.skessuhorn.is/skessuhorn/
adsendar-greinar/nr/197936/

-Ívar Örn vísar í eldri grein frá 
Birni Bjarka um LbhÍ í sinni grein: 
 15. apríl 2014 - Hvað er ég 
að skipta mér af? (Björn Bjarki 
Þorsteinsson)
http://skessuhorn.is/skessuhorn/adsendar-
greinar/nr/186284/

16. október 2015 –
Fjölgun barna í Borgarbyggð – er 
rétt að loka skólanum á Hvanneyri? 
Birgitta Sigþórsdóttir
http://skessuhorn.is/skessuhorn/adsendar-
greinar/nr/198407/

28. október 2015 - 
Hinn illmælanlegi 
fórnarkostnaður. 
Konráð J. Brynjarsson
http://skessuhorn.is/skessuhorn/adsendar-
greinar/nr/198623/

28. október 2015 - 
Fræðslumál í Borgarbyggð 
Lilja Björg Ágústsdóttir
http://skessuhorn.is/skessuhorn/adsendar-
greinar/nr/198624/

FRÉTTAFLUTNINGUR 

31. mars 2015
Senda frá sér yfirlýsingu um 
grunnskóla á Hvanneyri 
http://www.skessuhorn.is/frettir/nr/194571/

20. apríl 2015 – 
Búið að endurvekja íbúasamtök  
á Hvanneyri 
http://skessuhorn.rat.nepal.is/frettir/
nr/194981/

7. maí 2015 – 
Byggðarráði afhentur 
undirskriftarlisti vegna GBF 
http://www.skessuhorn.is/frettir/nr/195407/

15. maí 2015 – 
Afhentu skýrslu um mikilvægi 
skólastarfs á Hvanneyri 
http://www.skessuhorn.is/frettir/nr/195582/

21. maí 2015 – 
Leggja til róttækar tillögur á 
fræðslumálum í Borgarbyggð 
http://www.skessuhorn.is/frettir/nr/195716/

22. maí 2015 – 
Starfsfólkið er bálreitt yfir þessu
http://www.dv.is/frettir/2015/5/22/
starfsfolkid-er-balreitt-yfir-thessu/

27. maí 2015 – 
Íbúar afar óhressir með tillögu 
um lokun Hvanneyrardeildar GBF 
http://skessuhorn.is/frettir/nr/195837/

Fjölmiðlaumfjallanir um grunnskólamál í Borgarbyggð 2015-2016 (Uppfært 2. febrúar 2016)
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10. júní 2015 – 
Mikilvægur sveitarstjórnarfundur í 
Borgarbyggð á morgun 
http://skessuhorn.is/frettir/nr/196156/

12. júní 2015 – 
Grunnskólanum á Hvanneyri  
lokað sumarið 2015 
http://www.mbl.is/frettir/
innlent/2015/06/12/loka_skola_a_
hvanneyri_2016/

12. júní 2015 – 
Hópur íbúa vill stofna nýtt 
sveitarfélag og kljúfa  
út úr Borgarbyggð  
http://skessuhorn.is/frettir/nr/196216/

12. júní 2015 – 
Hópur íbúa vill kljúfa sig  
úr Borgarbyggð
http://www.ruv.is/frett/hopur-ibua-vill-
kljufa-sig-ur-borgarbyggd

16. júní 2015 – 
Yfirlýsing frá Íbúasamtökum 
Hvanneyrar og nágrennis 
http://skessuhorn.is/skessuhorn/adsendar-
greinar/nr/196267/

18. júní 2015 – 
þungt hljóð í fulltrúum 
Íbúasamtaka Hvanneyrar  
og  nágrennis 
http://www.skessuhorn.is/frettir/nr/196288/

20. júní 2015 – 
Svona vinnubrögð eru torskilin  
og siðlaus 
http://www.dv.is/frettir/2015/6/20/svona-
vinnubrogd-eru-torskilin-og-sidlaus/

30. júní 2015 – 
Hiti í Hvanneyringum  
vegna grunnskólamála
http://skessuhorn.is/frettir/nr/196524/

17. ágúst 2015 – 
Starfsmannafélag GBF ályktar  
gegn lokun Hvanneyrardeildar 
http://skessuhorn.is/frettir/nr/197159/

21. ágúst 2015 – 
Starfsfólk Andabæjar fordæmir 
ákvörðun um að ráða ekki 
leikskólastjóra  
http://skessuhorn.is/frettir/nr/197253/

2. september 2015 –  
Ólga vegna lokunar grunnskóla 
http://www.mbl.is/frettir/
innlent/2015/09/02/olga_vegna_
lokunar_grunnskola_2/?fb_action_
ids=10207729783426249&fb_action_
types=og.recommends

3. september 2015 –  
Fjölmenni mótmælti lokun 
grunnskólans á Hvanneyri  
http://www.skessuhorn.is/frettir/nr/197496/

3. september 2015  –  
Fólk táraðist í ræðupúlti  
http://www.mbl.is/frettir/
innlent/2015/09/03/folk_taradist_i_
raedupulti/

4. september 2015 – 
Foresendubrestur fyrir íbúa  
á Hvanneyri
http://ruv.is/frett/forsendubrestur-fyrir-
ibua-a-hvanneyri

11. september 2015 –  
Ekki hvikað frá fyrri ákvörðun  
http://www.mbl.is/frettir/
innlent/2015/09/11/ekki_hvikad_fra_fyrri_
akvordun/

14. september 2015 –  
Íbúar á Hvanneyri undirbúa kæru  
http://www.mbl.is/frettir/
innlent/2015/09/14/ibuar_a_hvanneyri_
undirbua_kaeru_2/

16. september 2015 –  
Lýsa vantrausti á sveitarstjórnina 
http://www.visir.is/lysa-vantrausti-a-
sveitarstjornina-/article/2015150919186

4. nóvember 2015 –  
Hefur áhyggjur af byggðinni  
á Hvanneyri
http://www.ruv.is/frett/hefur-ahyggjur-af-
byggdinni-a-hvanneyri

20. nóvember 2015 – 
Minnihlutinn í Borgarbyggð bókar 
um skólamál
http://www.skessuhorn.is/frettir/nr/199105/

26. nóvember 2015 – 
Segir mikilvægt að skapa sátt um 
skólamál á Hvanneyri 
Viðtal við Geirlaugu Jóhannsdóttur
http://www.skessuhorn.is/frettir/nr/199225/

Viðtalið í heild sinni má lesa á blaðsíðu 
18 hér: http://issuu.com/skessuhorn/
docs/2015_48

27. nóvember 2015 – 
Vilja að sveitarstjórn endurskoði 
fyrri ákvörðun um lokun 
skóla (Ályktun aðalfundar 
Íbúasamtakanna HVE og nágr).
http://skessuhorn.is/frettir/nr/199255/

12. janúar 2015 – 
Íbúasamtökin vilja stofna 
sjálfstæðan grunnskóla á 
Hvanneyri
http://skessuhorn.is/frettir/nr/200043/
http://skessuhorn.is/frettir/nr/200043/

13. janúar 2016 – 
Vilja einkarekinn grunnskóla  
á Hvanneyri
http://www.ruv.is/frett/vilja-einkarekinn-
grunnskola-a-hvanneyri

29. janúar 2016 – 
Staðfesta ákvörðun um breytingar  
í skólahaldi
http://skessuhorn.is/frettir/nr/200391/

29. janúar 2016 – 
Skoða hugmyndir sem leyst 
gætu vanda Hnoðrabóls
http://skessuhorn.is/frettir/nr/200394/

2. febrúar 2016 –
Yfirlýsing frá Íbúasamtökum 
Hvanneyrar og nágrennis
http://www.skessuhorn.is/skessuhorn/
adsendar-greinar/nr/200435/

2. febrúar 2016 –
Forsendubresturinn í málinu alger
http://www.mbl.is/frettir/
innlent/2016/02/02/forsendubresturinn_i_
malinu_alger/

2. febrúar 2016 –
Höfnuðu ósk um sjálfstæðan skóla 
á Hvanneyri
http://www.ruv.is/frett/hofnudu-osk-um-
sjalfstaedan-skola-a-hvanneyri



hvanneyrar & nágrennis

íbúasamtök

ibuasamtokhve@gmail.com

umbrot Rósa Björk


