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Annar fundur Umhverfisnefndar 2015-16  haldinn  

11. nóvember 2015 klukkan 14:00. 
 
Á fundinn mættu fulltrúar nemenda: Tómas Hrafn, Kristján Pétur, Anton Karl, Kristófer 

Gunnar og Marcel Buda.   Fulltrúar starfsfólks: Guðrún Sigurðardóttir skólastjóri, Jóhannes 

Elmar Lange starfsmaður og verkefnisstjóri. Fulltrúi foreldra: Rakel Pálmadóttir. 

 

Guðrún setti fundinn og byrjaði á að bjóða fulltrúa foreldra Rakel Pálmadóttir velkomna. Þá 

kynntu fundarmenn sig og að því loknu fór Guðrún yfir fundarreglurnar. Þegar því var lokið 

las Guðrún fundargerð síðasta fundar  til að rifja upp og til að fundarmenn gætu að því loknu 

rætt það hvort við hefðum náð að gera það sem áætlað var frá því síðast.  

 

Við lestur fundargerðarinnar sem var fyrsti fundur vetrarins kom fram að við hefðum rifjað 

upp hvað grænfáninn merkir. Þar sem Rakel fulltrúi foreldra þessa vetrar var að mæta í fyrsta 

sinn kynnti Guðrún ásamt öðrum fundargestum fyrir henni hvað fáninn og táknin á honum 

merkja. Að því loknu var komið að því að rifja upp hvað ákveðið hafði verið fyrir 

yfirstandandi fund. Fundargestir voru svolítið stirðir að muna til að byrja með en þegar 

Guðrún nefndi þjóðsögur og Systrafoss mundi Kristófer eftir því að við hefðum farið í 

göngutúr í skóginn. Það kom líka fram að við við ætluðum að lesa um álfa og tröll. 

Fundargestir voru sammála um að búið væri að lesa fullt af bókum en ekki alveg allar.  

 

 

 

Eftir svolitlar umræður tók Jói við og fór að rifja upp göngutúrinn í skóginn. Marcel mundi að 

við löbbuðum rosalega hátt upp og sáum brotin tré sem tröllin hefðu sennilega brotið á leið 

sinni niður brattann. Kristófer Gunnar sagði að tröllinn hefðu brotið trén niður í litla búta. Þá 

nefndi Jói nunnur og Anton Karl mundi að í vatninu hefði komið hönd upp og nunnurnar 

hefðu drukknað. Jói spurði svo hvað við hefðum séð á bakarleiðinni og Tómas Hrafn sagði að 

við hefðum séð nunnustyttu hjá skólanum. Jói bað Tómas um að rifja upp hvað hann hefði 

Verið að undirbúa sig fyrir 

fjallgöngu ☺☺☺☺ 
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sagt okkur hjá styttunum sem er af tveimur einstaklingum í kuflum og hafa þungar byrðar á 

höfðum sér. Tómas sagði okkur sögu.  

      Einu sinni voru tvær nunnur sem fóru í helli að leita að gullstein. Þegar þær voru búnar 

að   leita lengi þá hrundi stór steinn ofan á aðra nunnuna. Þegar hin nunnan ætlaði að fara 

hjálpa henni datt steinn ofan á hana líka og þessa vegna er þessi stytta af þeim með stóra 

grjótið ofan á sér.   

 

Fundargestir aðrir en þeir sem höfðu farið í göngutúrinn voru að heyra þessa sögu í fyrsta 

sinn. Saga styttunnar hafði ekki verið könnuð þegar þetta er skrifað en Guðrún mundi að 

styttan er kölluð ,,byrði“ og eitthvað meira en náði ekki að muna seinni hlutann. Það gefur 

okkur tilefni til að skoða styttuna og sögu hennar betur. (Hvað sem sannleiksgildi sögunnar 

sem Tómas sagði okkur er mikið er það skemmtileg og frjó tilraun til að útskýra tildrög 

styttunnar ☺).  

 

Komnir langleiðina upp að 

Systravatni á tröllaslóðir  

 

 

Að þessu loknu las Jói upp nokkrar setningar sem skrifaðar höfðu verið niður í göngutúrnum. 

 Tómas Hrafn ,,Ég er ekki hræddur við tröll og Grýla gaf mér gullstein“   

Marcel Buda ,,Tröllin hafa brotið öll þessi tré á leiðinni niður“ 

Kristján Pétur ,, Ég held að dáinn maður hafi haldið á gullkambinum sem nunnurnar voru að 

reyna ná upp úr vatninu“ ,,Ég held að tröllin reyni stundum að ná manni en eru samt sko góð 

og ég held að þau séu mjög góð við trén og séu bara að höggva þau í eldivið“ 
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Kristófer Gunnar ,,Ég hef hitt tröll og það er skessa sem býr í Keflavík og tröllin borða brúnt 

vatn“ Skessan í Keflavík situr sko alltaf í ruggustól. Hún er vond en gaf mér samt súkkulaði 

þannig að hún er góð“  

Anton Karl ,,Tröllin drekka sko úr vatninu þarna“ (bendir á skaftá). 

                                                           

   

 

Krakkarnir voru að velta því fyrir sér hvort steinninn ofan á hæðinni væri í raun tröll sem 

hefði breyst í stein og hvort kubbarnir vinstra megin væri eldiviður sem tröllin hefðu óvart 

gleymt á leiðinni upp.  

  

Hér lögðust tröll                                              Krakkarnir  Þurftu að hvíla lúin bein eftir erfiða                                   

fjallgöngu ☺ 

   

 

Vinstra megin sést Skaftá þar 

sem tröllin fá sér vatnssopa á 

ferð sinni á næturnar og hægra 

megin eru ummerki eftir tröllin 

á trjánum! 
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Eftir þessa upprifjun fóru fram umræður um það hvað gera ætti fyrir næsta fund. Kristófer 

stakk upp á því að fara upp á kletta og hóla. Jói spurði hvort hann væri að meina 

Hildishaug(hól) en Kristófer sagði ,,nei sko hóla langt í burtu“  Marcel sagðist vilja fara til 

útlanda en honum var bent á að við ættum ekki þjóðsögur í útlöndum. Guðrún stakk upp á 

Kirkjugólfi og Jói benti á að þá væri hægt að skoða Hildishaug í leiðinni. Þessi tillaga var 

samþykkt með sex atkvæðum á móti tveimur. Við spáðum líka í það að í þeim göngutúr 

gætum við athugað hvort við sæjum ummerki um að jólasveinar gætu hugsanlega búið þar í 

grenndinni þar sem þetta yrði framkvæmt stuttu fyrir jól og Kristófer nefndi álfa og Anton 

dverga. Rakel stakk upp á að við gætum kannski líka farið í göngutúr í skóginn að týna köngla 

til að föndra úr fyrir jólin. Öllum leist vel á það og þá var það ákveðið að fyrir næsta fund 

myndum við fara á kirkjugólfið og skoða Hildishaug ásamt því að fara í skógarferð og týna 

köngla. Þá þakkaði Guðrún fyrir og sleit fundinum.   

 

Fundargerð: J.E.J. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


