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MINNSTA!UR
AKUREYRI

SU!URNES

Keflavík | „Til "ess a# gera starf okkar enn
markvissara ákvá#um vi# a# taka upp heilsu-
stefnuna "ar sem vi# höfum á undanförnum
árum unni# me# "ætti úr "eirri stefnu, eins og
hreyfingu og hollt mataræ#i. Markmi# stefn-
unnar eru a# auka gle#i og vellí#an barnanna
me# áherslu á hreyfingu, næringu og list-
sköpun í leik og starfi,“ sag#i Kolbrún Sigur#-
ardóttir, leikskólastjóri Hei#arsels í Keflavík, í
samtali vi# bla#amann en leikskólinn fékk fyr-
ir skömmu vi#urkenningu frá L$#heilsustof-
unun um a# hafa tileinka# sér heilsueflingu í
skólum og er "ar me# or#inn heilsuleikskóli.

Nokku# er um li#i# sí#an starfsfólk Hei#-
arsels fór a# huga a# heilsueflingu innan skól-
ans. Áhugi vakna#i a# fara alla lei# og gera
leikskólann a# heilsuleikskóla og allan sí#asta
vetur var markvisst veri# a# undirbúa starf
leikskólans undir "a#, me# styrk úr Manngild-
issjó#i Reykjanesbæjar. 

%rír a#rir íslenskir leikskólar hafa fengi#
vi#urkenningu sem heilsuleikskóli og a# sögn
Ólafar Gu#mundsdóttur, deildarstjóra á Hei#-
arseli, var fari# í heimsókn í tvo "eirra til "ess
a# kynnast stefnunni. „Fyrsti heilsuleikskól-
inn tók til starfa ári# 1996 og sí#an hafa "rír
bæst í hópinn. Fyrirmynd okkar er frá heilsu-
leikskólanum Ur#arhóli í Kópavogi "ar sem
Unnur Stefánsdóttir leikskólastjóri og hennar
kennarar hafa unni# me# "essa stefnu frá
árinu 1995,“ sag#i Ólöf, en heilsustefnan var í
upphafi unnin í samstarfi vi# landlæknisemb-
ætti# og heilbrig#isrá#uneyti#.

Kolbrún sag#i a# í"róttakennari hafi veri#

rá#inn sem verkefnisstjóri fyrir hreyfistund-
irnar en matse#larnir voru yfirfarnir af nær-
ingarrá#gjafa eftir a# "eim var breytt fyrir
nokkrum árum. %á voru allar unnar kjötvörur
teknar út og sykur- og saltmagn minnka#. „Vi#
höfum einnig sérstakar ávaxta- og grænmet-
isstundir á milli mála. Öll börn fara einu sinni
til tvisvar í viku í hreyfistund og "ar er alltaf
ákve#i# "ema teki# fyrir tvær vikur í senn sem
sí#an er unni# me# í ö#ru starfi skólans.“

Útiveran er ekki sí#ur mikilvæg, a# sögn
Ólafar. Öll börn fara út a# minnsta kosti einu
sinni á dag, oftar yfir sumartímann, og "á er

gjarnan fari# í göngu- og vettvangsfer#ir um
bæinn. „Vi# erum búin a# gefa út bók um vett-
vangsfer#ir okkar a# útilistaverkum Reykja-
nesbæjar og kynntum hana sama dag og vi#
fengum vi#urkenningu fyrir heilsueflingu í
skólum.“ 

Eftir "á reynslu sem komin er á heilsustefn-
una segja Kolbrún og Ólöf a# hún hafi fari# vel
af sta#. „Bæ#i börnin og starfsfólki# hér hefur
teki# "essum breytingum ákaflega vel og eng-
inn kvartar yfir mataræ#inu. 

%a# sem hefur veri# sérstaklega jákvætt er
a# í hreyfistundunum eru aldurshreinir hópar

"ar sem börn af öllum deildum fá a# kynnast
betur. Hver hópur heitir ávaxtanafni og "eim
finnst vo#alega skemmtileg a# tilheyra hópum
eins og vínberjum og appelsínum og heyra
kalla# „Eru vínberin tilbúin?““ 

Hvert barn á leikskólanum á nú sína heilsu-
bók í leikskólanum, "ar sem skrá#ar eru inn
$msar heilsufarsuppl$singar og ni#urstö#-
urnar kynntar foreldrum tvisvar á ári. For-
eldrarnir eru mjög jákvæ#ir gagnvart "essum
n$ju áherslum í starfi leikskólans og munu auk
"ess geta fylgst betur me# heilsufari barnsins
síns.

Markmi# heilsuleikskólans Hei#arsels í Keflavík er a# auka gle#i og vellí#an barnanna

Meiri
hreyfing og
betra fæ#i

Morgunbla#i#/Svanhildur Eiríksdóttir

Hreyfing Leikskólinn Hei!arsel í Keflavík er or!inn heilsuleikskóli. Öll börn fara í hreyfistund tvisvar í viku og "á er miki! um a! vera.

Vísindi fyrir fólki! | Jane George flytur fyrirlestur
á Félagsvísindatorgi í dag, mi#vikudaginn 17. nóv-
ember, kl.12 í stofu 14 í húsakynnum Háskólans á
Akureyri vi# %ingvallastræti. Hann nefnist Vísindi
fyrir fólki#. Hún mun m.a. ræ#a um ástæ#ur "ess
a# hún rata#i á braut vísindabla#amennsku og
mun sérstaklega beina augum sínum a# vi#fangs-
efnum og starfsháttum "eirra bla#amanna sem
skrifa um vísindi á nor#ursló#um, fyrir lesendur á
nor#ursló#um.
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Bílastæ!i | Akureyrarbær hefur augl$st eftir til-
bo#um í uppbyggingu bílastæ#a og göngustígs á
flötinni austan vi# Samkomuhúsi# en "ar er rá#gert
a# gera um 60 bílastæ#i. Augl$st er eftir tilbo#um í
jar#vegsskipti, ofanvatnslagnir, uppsetningu ljósa-
staura og frágang undir malbikun. Fyllingum skal
loki# fyrir 22. desember nk. og heildarverkinu fyrir
1. maí á næsta ári. Bílastæ#i vi# Samkomuhúsi#
hafa veri# af skornum skammti en me# "essari
framkvæmd er "ar bætt verulega úr.

NÁMSSTYRKJUM úr minningarsjó#i Maríu
Kristínar Stephensen hefur nú veri# úthluta# í
fyrsta sinn. Tilgangur sjó#sins er a# styrkja kon-
ur, útskrifa#ar úr framhaldsskólum á Akureyri, til
háskólanáms á svi#i raunvísinda e#a lista.

A# "essu sinni var úthluta# tveimur styrkjum til
náms í raunvísindum a# upphæ# krónur 200.000
hvor. Styrkina hlutu "ær %órhildur Björnsdóttir,
nemi í jar#fræ#i, og Anna Kristín %órhallsdóttir
læknanemi.

Sjó#urinn er til minningar um Maríu Kristínu
Stephensen. Hún var dóttir %orvalds Thoroddsens
náttúrufræ#ings og Halldóru Kristjánsdóttur,
fædd á Mö#ruvöllum ári# 1883.

María var fárra vikna gefin hjónunum Önnu
Sigrí#i Pálsdóttur Melste# og Stephan Stephensen
umbo#smanni. María lær#i píanóleik í Reykjavík
og hug#i á frekara nám erlendis, en veiktist af
brjósthimnubólgu og sí#ar berklum og lést í jan-
úar ári# 1907. 

Fósturforeldrar Maríu sömdu erf#askrá og
vör#u mestum hluta eigna sinna til a# stofna
nokkra minningarsjó#i um Maríu. Einum "eirra
var ætla# "a# hlutverk a# koma á fót kvennaskóla
á Akureyri. N$ skipulagsskrá var ger# um "ann
sjó# ári# 2003 og er "a# sá sjó#ur sem nú er út-
hluta# úr í fyrsta sinn.

Um styrk úr sjó#num sóttu sjö mjög konur og
var ni#ursta#a sjó#sstjórnar a# skipta styrknum
milli fyrrgreinda tveggja kvenna.
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Hlutu styrk úr 
minningarsjó!i

EITT stærsta í"róttafélagi! á
Akureyri ver!ur stofna! í kvöld,
mi!vikudagskvöldi! 17. nóv-
ember, en "a! er Fimleikafélag
Akureyrar me! rétt tæplega 400
i!kendur. 

Fram til "essa hefur veri!
starfandi fimleikará!, sérrá!
innan Í"róttabandalags Ak-
ureyrar, ÍBA. Tímabært "ótti a!
stíga skrefi! nú, a! sögn Frí!u
Pétursdóttur formanns enda
fimleikará! or!i! me! stærri
í"róttafélögum í bænum. 

#á mun ÍBA fagna 60 ára af-
mæli í næsta mánu!i og "ví
kannski ekki seinna vænna fyrir
fimleikará! a! yfirgefa for-
eldrahúsin og hefja sjálfstæ!a
starfsemi.

„Starfi! hefur vaxi! a! um-
fangi á sí!astli!num árum,“
sag!i Frí!a, en i!kendum hefur
fjölga! jafnt og "étt. Voru um
200 fyrir 4–5 árum og eru nú
helmingi fleiri e!a tæplega 400.
„#etta hefur gengi! mjög vel,
vi! höfum vi! heppin me! "jálf-
ara og "a! hefur eflaust sitt a!
segja um vinsældir fimleik-
anna,“ sag!i Frí!a. 

Yngstu i!kendurnir eru á
leikskólaaldri og "eir elstu um
19 ára gamlir. 

Æfingar fara fram í í"rótta-
húsi Glerárskóla og nú í haust

fengust helmingi fleiri æfinga-
tímar en á!ur hafa veri! í bo!i
fyrir fimleikafólk. 

#á hefur veri! skrifa! undir
samning vi! Akureyrarbæ um
uppbyggingu starfseminnar og
mun félagi! fá 70 milljónir
króna á næstu "remur árum,
e!a frá 2005 til 2008 til a!
byggja upp betri a!stö!u. Engin
ákvör!un hefur veri! tekin um
hva! byggt ver!ur upp, en hug-
myndir veri! vi!ra!ar um a!
"a! ver!i vi! í"róttahús Gler-
árskóla. 

#á yr!i byggt vi! núverandi
hús, komi! "ar á keppnisgólfi
og gryfju og ö!ru "ví sem til
"arf. Frí!a sag!i "ví a! vissu-
lega væru bjartir tímar fram-
undan hva! fimleikana var!a!i
á Akureyri. 

Fimleikafélag
Akureyrar
stofna# í kvöld

Sífellt
fleiri börn
og ung-
menni æfa
fimleika

Jafnvægi Ungar fimleikastúlkur í 
æfingu á jafnvægisslá.

Morgunbla#i#/Kristján

Æfing Fimleikastúlka fær
tilsögn frá "jálfara sínum.

Fimleikar Rúmensku "jálfararnir Mirela og Florin Paun og sonur "eirra Valentin me! hópi fimleikastúlkna.


