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RITNEFND

Kæri lesandi! Nú hefur þú í höndunum eitt flottasta og veglegasta blað
Ókindarinnar sem gefið hefur verið út. Á bak við blaðið standa nokkrar duglegar
stelpur sem gefið hafa mikla vinnu og fullt af hugmyndum frá sér. Markmið
ritnefndarinnar og hennar helstu áherslur þetta árið voru að gera blaðið fjölbreytt,
skemmtilegt og uppbyggjandi og teljum við að okkur hafi tekist það vel til. Fyrir
hönd ritnefndarinnar vil ég þakka öllum þeim sem komu að blaðinu á einn eða
annan hátt fyrir, ykkar stuðningur er ómetanlegur. Að lokum vona ég svo að þið
hafið gaman af og njótið lestursins.
Helga Jóna Svansdóttir
Ritstýra Ókindarinnar
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Helga JÓNA - RITSTÝRA

RÚNA

maría

DRAUMEY

rebekka

SIGURBJÖRG

Hér vantar mynd af Emilíu Sól Guðgeirsdóttur
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FORMAÐUR NME

REBEKKA KARLSDÓTTIR
10

Kæru samnemendur
Þetta er kannski þreytt klisja, vá hvað tíminn líður hratt! Finnst eins og það
hafi verið í gær sem ég kom inn í þennan skóla sem lítill busi með spangir og
hafði ekki hugmynd um hvað ég væri búin að koma mér út í. Nú er ég hér, 3 árum
síðar, sprenglærður útskriftarnemi að klára mín seinustu verkefni og próf sem
menntaskólanemi. Nú velti ég því fyrir mér hvað það er sem ég tek með mér út í lífið
eftir þessa menntaskólagöngu mína. Svona pínu eins og ég sé á dánarbeðinu að
horfa til baka á líf mitt, en samt ekki – þið vitið hvað ég meina. Þetta er svona „end
of an era“ og þá er alltaf mikilvægt að hugsa til baka.
Ég er vissulega orðin betri í dönsku, íslensku, ensku og spænsku en ég var fyrir
3 árum og er búin að bæta við mig töluverðri þekkingu í raungreinunum en það er
samt ekki það sem situr eftir í mér núna við útskrift. Þetta er vissulega þekking sem
er mikilvæg og mun hjálpa mér í áframhaldandi námi en það er annað sem mun
hjálpa mér almennt í lífinu – og það er félagslífið. Fundirnir sem ég sat, viðb urðirnir
sem ég tók þátt í að skipuleggja og mætti á hafa kennt mér svo mikið! Það að taka
þátt í félagsstörfum er svo ótrúlega þroskandi og lærdómsríkt að mér hefði aldrei
órað fyrir því hvað þetta myndi gefa mér mikið og opna margar dyr þegar ég bauð
mig skjálfandi fram sem nýnemafulltrúa á fyrsta ári. Svo skemmir ekki fyrir hvað
þetta er ótrúlega skemmtilegt og hvað maður kynnist mikið af nýju fólki! Að taka
virkan þátt í félagslífinu er bæði mikilvægt fyrir ykkur sjálf og skólann ykkar þar sem
að þetta hefur svo mikil áhrif á skólaandann!
Þetta ár er búið að vera frábært og margt búið að vera um að vera. Gamalkunnir
viðburðir eins og öll böllin, 1.Des, Barkinn, leikritið og íþróttaviðburðir eins áram ótin
og Bæjarins Bestu voru á sínum stað en svo komu líka inn nýir viðburðir eins og
Jafnréttisvikan og Góðgerðavikan sem heppnuðust vel og eru vonandi komnar til
að vera! Við gerðum róttækar breytingar með því að leggja niður Pésann og vöktum
með því athygli á landsvísu. Vissulega voru skiptar skoðanir um þetta en ég trúi því
og vona að þetta hafi verið rétt ákvörðun. Í staðinn var öll orkan lögð í að gera skóla
blaðið glæsilegra en aldrei fyrr eins og sjá má á þessu eintaki. Einnig voru reglulega
minni viðburðir eins og gleðidagar og fjölbreyttir miðvikudagsviðburðir. Það hefur
því verið nóg um að vera í vetur og ættu allir að hafa fundið eitthvað við sitt hæfi.
Ég vil þakka öllum sem ég hef starfað með núna í ár og öllum sem hafa á einn
eða annan hátt komið að því að gera félagslífið að því sem það er! Haldiði áfram af
sama krafti, það er undir ykkur sjálfum hvernig menntaskólagangan ykkar verður –
nýtið tímann vel og gerið hana að snilld! Takk fyrir mig ME!

11

12

SKEMMTANASTJÓRI

ÁsgerÐur Hlín Þrastardóttir
Hvað gerir skemmtanastjóri innan nemendaráðsins?
Skemmtanastjori sér um allt þetta skemmtilega shit, eins og böllin og tala við
fræga fólkið.

Hvað er það skemmtilegasta við að vera í nemendaráði?
Mér finnst skemmtilegast að vera svona mikið inni í félagslífinu og skipuleggja
viðburðina.

Hvað stendur mest upp úr eftir árið?
Klárlega 1.des! Hann heppnaðist svakalega vel og voru allir svaka duglegir að
hjálpa til með það.

Eitthvað að lokum?
Takk fyrir árið krakkar.

13

14

FORMAÐUR LME

Benjamín Fannar Árnason
Hvað gerir formaður leikfélagsins innan nemendaráðsins?
Formaður LME gerir rosa merkilega hluti og er án efa besta staðan innan
nemendaráðs. Hann sér um að skipuleggja leikrit sem er alltaf sýnt á vorönn ár hvert
og kemur alveg fullt af fólki að þessum sýningum á einn eða annan hátt. Einnig er
oft haldið leiklistarnámskeið sem formaður LME stendur fyrir.

Hvað er það skemmtilegasta við að vera í nemendaráði?
Það skemmtilegasta við nemendaráðið er að vinna með skemmtilega fólkinu og
þau eru alltaf til í að gera eitthvað flippað.

Hvað stendur mest upp úr eftir árið?
Að mínu mati er það leikritið sem stendur mest upp úr eftir árið hjá mér. Maður
kynnist svo fullt af frábæru fólki og þó svo að leikritið sé búið þá er maður búinn að
skapa vináttubönd hér og þar með fólki sem maður myndi ekki búast við að tala við
ef maður hitti það bara á gangi í skólanum.

Eitthvað að lokum?
Ég vil bara hvetja alla sem hafa áhuga á að taka þátt í leiklist að gera það. Það
þarf ekkert að leika, það er svo margt sem þarf til að byggja upp svona leiksýningu
og ég sjálfur ætla mér að taka þátt þannig ég vonast til þess að sjá sem flesta vera
með í þessu verkefni.
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VARAFORMAÐUR NME

Benedikt Burkni Þorvaldsson HjarÐar
Hvað gerir varaformaður innan nemendaráðsins?
Varaformaður er ritari á fundum, sér um skráningu allra funda, sér um varðveislu
allra innsendra bréfa og er ritari á fundum.

Hvað er það skemmtilegasta við að vera í nemendaráði?
Það er ekkert skemmtilegt við það að vera í nemendaráði. Ekki hlusta á Rebekku.

Hvað stendur mest upp úr eftir árið?
Hversu miklir haugar þessir nýnemar eru. Þeir nenna aldrei að mæta á neitt.

Eitthvað að lokum?
Ekki henda rusli eins og hnetusmjöri í flöskutunnuna á vistinni. Það er mjög
leiðinlegt að vera með hnetusmjör á höndunum eftir að hafa talið flöskur.
Sérstaklega þegar einhver spyr þig afhverju þú ert með hnetusmjör á höndunum
og þú hefur ekkert svar. Ég vona bara að flöskutunnan verði ekki full af hnetusmjöri
eftir að þetta er gefið út.
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MEÐSTJÓRNANDI NME

Eiríkur Ingi Elísson
Hvað gerir: Meðstjórnandi innan nemendaráðsins?
Ég geri auglýsingar, plaggöt, nemendakort og sé um heimasíðu NME ásamt því
að taka virkan þátt í störfum innan nemendaráðsins.

Hvað er það skemmtilegasta við að vera í nemendaráði?
Að vera inni í félagslífinu og að fá frí í tímum.

Hvað stendur mest upp úr eftir árið?
1.des var mjög góður.

Eitthvað að lokum?
Shots fired! Eiki out.
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FORMAÐUR ÍME

Gísli Björn Helgason
Hvað gerir formaður íþróttafélagsins innan nemendaráðsins?
Fulltrúi ÍME heldur utan um íþróttastarf á vegum NME í skólanum. Hann
skipuleggur kvöldtíma í íþróttahúsinu og sér um að halda einn stóran íþróttaviðburð
á hverri spönn, t.d. Bæjarins bestu, sem er keppni milli bæjarfélaga nemenda ME,
og Áramót, sem er keppni milli árganga ME. Metamót, keppni milli árganga ME í
óhefðbundnum íþróttum og leikjum, eru einnig á ábyrgð fulltrúa ÍME.

Hvað er það skemmtilegasta við að vera í nemendaráði?
Það skemmtilegasta við að vera í nemendaráði er félagsskapurinn, en fríðindin
sem fylgja starfinu eru ekki til ama. T.d. það að fá frítt á böll er að spara manni
góðan pening sem getur nýst í eitthvað uppbyggilegra.

Hvað stendur mest upp úr eftir árið?
Helvíts vonbrigðin með Austfirsku Ólypíuleikana, svartur blettur á minni ferilskrá.
Ákvörðunin að hafa stelputíma í jafnréttisviku var líka algjört bíó.

Eitthvað að lokum?
Helst ekki.
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FJÁRMÁLASTJÓRI NME

GuÐgeir Einarsson
Hvað gerir fjármálastjóri innan nemendaráðsins?
Úr lögum NME:
3.3 Fjármálastjóri nemendaráðs: a) Hefur yfirumsjón með fjármálum félagsins
í samvinnu við fjármálastjóra skólans.b) Er ábyrgðarmaður fyrir korti nemenda
félagsins og skal sjá til þess að öllum nótum sé skilað inn. b) Hefur rétt til þess
að skoða fjárhag klúbba telji hann þörf á. Þá er gjaldkerum klúbba skylt að veita
fjármálastjóra ráðsins aðgang að öllum gögnum varðandi reikningshald. c) Fjár
málas tjóri skal sjá til þess að allir reikningar séu gerðir upp og skal hann gera yfirlit
yfir árið og verja það á aðalfundi að vori.

Hvað er það skemmtilegasta við að vera í nemendaráði?
Það skemmtilegasta við það að vera fjármálastjóri og að vera í nemendaráði
er bara þátttakan í Nemendaráðinu. Það að undirbúa alla viðburðina og að fá að
koma að því að skipuleggja og vera hluti af viðburðunum og þessum frábæra 11
manna hóp er mjög skemmtilegt.

Hvað stendur mest upp úr eftir árið?
Ég held að það sem standi upp úr eftir árið er 1. des. Skemmtilegustu skemmtiatriði
sem hafa verið síðan ég byrjaði í ME að mínu mati. Maturinn góður og allt gekk upp,
allavegana borðhaldið

Eitthvað að lokum?
NME á ekki aflandsfélag.
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FORMAÐUR TME

Ísar Tandri Hlynsson
Hvað gerir formaður tónlistarfélagsins innan nemendaráðsins?
Formaður TME sér um tónlistarviðburði ME, þar ber helst að nefna Barkann.

Hvað er það skemmtilegasta við að vera í nemendaráði?
Maður kemst miiiklu betur upp með það að skrópa!

Hvað stendur mest upp úr eftir árið?
Barkinn klárlega. Hann var haldinn á allt öðruvísi hátt en hann hefur verið síðustu
ár og heilt yfir var ég bara frekar sáttur með útkomuna.

Eitthvað að lokum?
Að lokum vil ég þakka Árna Óla kærlega fyrir alla þá hjálp sem hann veitti mér við
bæði Barkann og góðgerðartónleikana.
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FORMAÐUR MME

María Elísabet Þorvaldsdóttir HjarÐar
Hvað gerir formaður málfundafélagsins innan nemendaráðsins?
Formaður MME sér um MORFÍs og Gettu Betur, heldur spurningakeppnir eins og
ME-Svar og skipuleggur málþing.

Hvað er það skemmtilegasta við að vera í nemendaráði?
Félagsskapurinn og andinn er yfirleitt góður. Maður kynnist fólki sem maður
hefði annars ekki kynnst. Færð líka frítt á böll.

Hvað stendur mest upp úr eftir árið?
Pésamálþingið. Það var frábært.

Eitthvað að lokum?
Ef allt sem þú gerir fer eftir því hvað öðrum finnst muntu aldrei verða ánægð/ur
með útkomuna.
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HÉR SKAPAR
ÞÚ TÆKIFÆRI
Opið fyrir umsóknir í HR til 5. júní
„HR er persónulegur skóli þar sem nám, aðstaða og
kennarar eru til fyrirmyndar. Námið í HR er líka ótrúlega
fjölbreytt og skemmtilegt.“

Elísabet Erlendsdóttir
Nemi í rekstrarverkfræði
Formaður Stúdentafélags HR 2015-2016
Stúdentspróf frá ME 2012

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK
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NÝNEMAPISTILL

Er skólaárinu fer að ljúka og glaðir krakkar halda út í sumarið þá fer ég að minnast
allra hlutanna sem gerðust á liðnu skólaári.
Það sem hoppar fyrst og fremst upp er árshátíð skólans. Þó fámennt (góðmennt)
hafi verið á ballinu þá litu allir út fyrir að skemmta sér konunglega á borðhaldinu
sem gladdi mig alveg hrikalega. Guðmundur Arnþór og co. stóðu sig prýðilega með
sketchana og þegar ég kom í valaskjálf leið mér eins og ég hafi stigið inn í himnaríki
því skreytingarnar voru svo frábærar. Allir þeir sem komu að dagsrá kvöldsins stóðu
sig einnig eins og hetjur og vonandi upplifuðu sig flestir eins og ég.
Næsti viðburður sem hoppaði upp í hugann var Barkinn. Margir flottir
einstaklingar og dúettar komu þar fram og sungu eins og þeim einum var lagið.
Ég var sjálfur búinn að græja kynningarmyndbönd fyrir keppendurna frá ME og
Ásbjörn Eðvalds græjaði myndböndin fyrir VA atriðin. Keppnin gekk með sóma og
eftir að hún kláraðist var ferðinni haldið niður á Kaffi Egilsstaði þar sem fólk RAVEaði sig í gang ;P
Viðburðirnir voru nú samt mun fleiri en bara þessir tveir en ég tel það ómögulegt
að segja frá þeim öllum í þessum stutta pistli. Ég held að allir séu sammála mér
þegar ég segi það að þetta hafi sko aldeilis verið viðburðarríkt ár.
Að lokum vill ég óska ykkur, kæru nýnemum gleðilegs sumarfrís og ég vona að
þið hafið notið fyrsta ársins ykkar í menntaskóla.
Bless bless ;P
kv. Aron Steinn Halldórsson
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Helgi Ómar Bragason
Hvar ólstu upp?
Ég er alinn upp hér á Egilsstöðum hjá fósturforeldrum
mínum en fram yfir fermingu var ég flest sumur
í Skógargerði hjá afa mínum og ömmu og syni þeirra.

Í hvaða menntaskóla fórstu?
Eftir Landspróf á Eiðum lá beinast við að fara í
Menntaskólann á Akureyri.

Eftirminnilegt atvik frá þinni mennta
skóla
göngu?
Erfitt að nefna eitthvað eitt en til góðra minninga
úr menntaskóla teljast skemmtilegir skólafélagar,
hinn frábæri íslenskukennari Gísli Jónsson og
öðlingshjónin sem ég leigði hjá í Möðruvallastræti.

Hvað finnst þér helst hafa breyst síðan þú
varst sjálfur í menntaskóla?
Mesta byltingin felst í tölvuvæðingunni en einnig má
nefna betur menntaða kennara og meiri gæði náms.

Er það góð eða slæm breyting?
Í þessum breytingum felast feykilegar framfarir.
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Við hvað starfaðiru áður en þú varðst skóla
meistari í ME?
Yfir sumar tímann á námsárum mínum var
ég rekuþræll og síðan vélamaður á ý tum og
hjólaskóflum hjá Vegagerðinni. Vann í þrjú sumur við
mælingar hjá Orkustofnun. Hóf minn kennsluferil
í MS meðan ég var á lokaári í Háskóla Íslands
(‘80-’81) en síðan byrjaði ég að kenna hér við ME
haustið 1981 og varð áfangastjóri skólans 1983.
Frá áramótum 1990 leysti ég Vilhjálm Einarsson
skólameistara af í þrjú og hálf t ár en var síðan t vö ár
í Rvk við nám og kennslu til 1995 er ég tók við stöðu
skólameistara ME.

Hvað ertu búinn að vera lengi skólameistari?
Óhugnanlega lengi, það vantar hálft ár upp á
aldarfjórðung!

Hvað er búið að vera mesta áskorunin í starfinu?
Innleiðing skólanámskrár á grundvelli laga um
framhaldsskóla frá 2008. Í þeirri innleiðingu hefur
skólinn verið meðal framsæknustu skóla landsins.
Spanna- og verkefnatímakerfið er tær snilld.

Eftirminnileg atvik
skólameistari?

frá

þínum

ferli

sem

Range Rover bílar af árgerð 1972.

Fjölmörg, bæði góð og slæm, en ég kýs að tjá mig
ekki um slík atvik að sinni.

Hver væri titill ævisögu þinnar?

Uppáhalds/eftirminnilegasti nemandi?

Hver er besta ákvörðun sem þú hefur tekið?

Bilaðir bílar og óútreiknanlegar eðlisfræðitilraunir.

Ég er skotfljótur að gleyma en ég man helst eftir
þeim nemendum sem ég kenndi eðlisfræði þegar ég
var að byrja við ME og síðan þeim (þrem) sem ég er
að kenna núna.

Hef ekki tekið þá ákvörðun enn þá.

Þrennt sem fæstir vita um Helga Ómar?
Hvernig á ég að vita það?

Myndirðu fá þér ME tattú?
Nei, tattú er forljótt fyrirbrigði.

Hvert liggur leiðin eftir að þú lætur af störfum
sem skólameistari?

Hvert er uppáhalds barnið þitt?

Niður í stofu 14 (Brunnhorn) að kenna eðlisfræði,
jarðfræði, veðurfræði og stjörnufræði.

Maður gerir ekki upp á milli barna sinna frekar en
nemenda.

Hvers muntu sakna mest við skólameistara
starfið?

Draumadagur í lífi þínu?

Get ekki metið það núna og efast raunar um að
ég muni sakna starfsins. Hlakka til að takast á við ný
verkefni og sinna áhugamálum sem ég hef ekki haft
tíma fyrir.

Að vera í stilltu veðri og öræfak yrrð t.d. á
Eyjabökkum, uppi á Kverk fjöllum eða við Öskjuvatn.

Uppáhalds bók?
Góði dátinn Sveik.

Ef þú gætir hitt hvern sem er, hver væri það og
af hverju?

HraÐaspurningar:

Bernie Sanders er áhugaverður maður sem talar
fyrir róttækum breytingum í BNA.

Kók eða pepsí? Hvorugt. Vil ómengað vatn
frekar en ropvatn með litarefnum
Vetur eða sumar? Gott sauðburðarvor
Sólar – eða borgarferð? Hvorugt, ekkert
toppar sólríka fjallaferð
ME eða MA? ME
Olla eða Kristjana? Olla og Kristjana
Hundar eða kettir? Hundar, hata ketti.
Kaffi eða te? Kaffi
Spænska eða þýska? Pass

Á hvaða samfélagsmiðlum ertu?
Þær vefsíður sem ég skoða daglega eru me.is,
vedur.is (jarðskjálftasíðan), ruv.is, mbl.is og visir.is.
Á snoppu fylgist ég með nokkrum lokuðum hópum
einstaka sinnum.

Ertu A eða B manneskja?
Hvorugt.

Hvað er það verðmætasta sem þú átt?
Fyrir utan fjölskylduna má nefna fornbílana mína
sem eru Bombardier skíðasnjóbíll árgerð 1952 og tveir
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Stelpan í speglinum

Það býr stelpa í speglinum. Hún segir mér hvernig ég lít út og hvernig mér á að
líða. Suma daga er hún góð, hún brosir til mín og segir: „Mikið ert þú nú sæt í dag.”
En flesta daga er hún ekki svona góð, hún bendir mér á allt sem er að mér. Hún
segir mér að ég sé feit og að það sé mér að kenna. Hún telur bólurnar og bendir
mér á þá stærstu. Hún veit alltaf hvað á að segja til þess að láta mér líða illa. Suma
daga eyðileggur hún fyrir mér daginn, suma daga langar mig ekki til þess að hitta
neinn út af því sem hún sagði, því að hún telur mér trú um að allir sjái hvað ég er
ljót. En suma daga hlusta ég ekki á hana, brosi framan í hana þó hún segi mér að
ég sé með ljótar tennur og set tagl í hárið sem að hún sagði að væri ógeðslegt. Því
að hún ræður mér ekki. Ég get sjálf ákveðið hvort ég sé falleg eða ekki. Og ég er
falleg, sama hvað stelpan í speglinum segir, því að hún er ekki til, hún er bara ég
að rífa sjálfa mig niður. Ég ætla að hætta því og allir sem horfa með gangnrýni
á spegilmynd sína ættu að hætta því líka. Ég þekki ekki eina manneskju sem ég
myndi segja ljóta, af hverju segi ég það þá við sjálfa mig.
Ása
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HAHA

Eins og margir vita þá er Helgi Ómar leiðtogi skólans. En það sem ekki margir
Vita er að hann Helgi er einnig ofurmaður. Hann er þekktur í Guatemala sem
„Guardián de los zapatos" sem þýðir einfaldlega Verndari skónna. Hann hefur
farið krossferðir beint yfir Guatemala, frá Quetzaltenango yfir í Puerto Barrios,
þar sem hann hefur hreinsað fólkið af syndum sínum og blessað þau með
inniskóm. Þar sem Guardián de los zapatos hefur farið yfir liggur slóð af
skóhillum og fallegum, hreinum gólfum. Helgi hefur einnig barist við liðsmenn
ÍSÍSME, betur þekkt sem Íslenskt Samband Íslamskra Skósveina í
Menntaskólanum á Egilsstöðum, í tengslum við réttindi skóa í ME. Helgi
sagði sjálfur í viðtali að hann berðist ekki fyrir sig, heldur fyrir hagsmuni allra
skóa í landinu. Mjólkursamsalan hefur verið við störf hér á Egilsstöðum í
langan tíma. Þar er búinn til Mozzarella-ostur og eins og allir vita er þar
helsti pressasalinn á öllu Austurlandi, Don Cartel Yakuza Jón. Hann er alræmdur
viðskiptajöfur og illur maður. Hann hefur aldrei sést en sagan segir að hann sé
maðurinn sem stofnaði fyrsta aflandsfélagið í Grímsey. Lítið hefur heyrst frá því
félagi og lítið vitað um starfssemi þess í dag. Talið er að þar séu yfir u.þ.b. 1337
menn og konur sem við störf. Það eru helmingi færri en þeir sem sváfu hjá móður
þinni á síðasta ári einungis.
Mamma þín er svo feit að þegar hún heyrir í ísbílnum reynir hún að hlaupa á
eftir honum en getur það ekki sökum ofþyngdar og slæms mataræðis og lélegrar
hreyfingar af því hún er of upptekin af að horfa á neighbours í hverju hádegi.
Fylgist með AniME í framtíðinni.
Þökk fyrir mig, ég er mettur.
Bkv. Kolbeinn Þór Nökkvason, rannsóknarblaðamaður hjá AniME
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FegurÐ
Sástu nokkuð fallegra
en tunglsljós
sem speglast í glitrandi snjó?
Sástu nokkuð fallegra
en sólsetur
sem brennur sem og eldur yfir fljótinu?
Sástu nokkuð fallegra
en lamb
á leik að vori?
Sástu nokkuð fallegra
en ungbarn
hjalandi framan í foreldra sína?
Sástu nokkuð fallegra
en bros
þeirra sem þú elskar?
Sástu nokkurn tíman eitthvað fallegra
en ástina.

Lauftré afklæÐast
Sum eru ber að neðan,
sum næstum allsber,
önnur alveg nakin.
Ætli barrtrén séu spéhrædd?
Ég held þú haldir
að tilfinningar þínar séu barrtré,
að þær séu ekki berskjaldaðar
eins og lauftrén.
Tilfinningar þínar eru lauftré fyrir mér.
Karólína Rún Helgadóttir

Ása Þorsteinsdóttir

KvíÐakastiÐ
Hendurnar hristast, hjartað hnoðast.
Ég veit ekki hvað er að en ég er svo kvíðin
fyrir öllu sem gerist dag eftir dag, þunglyndið dregur
mig niður á vondum dögum þetta er óþægileg
tilfinning sem læðist að mér hvenær sem er
á næstum hverjum degi það er ekkert sem stoppar
Þetta nema knús frá ástvinum góðum.
Gabríela Rán Guðjónsdóttir
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Tré, stígur, dreki.
Trén í skóginum eru græn
í gegnum skóginn liggur stígur
við enda stígsins
berjast dreki og prinsessa
prinsessan er að vinna
en drekinn gefst ekki upp
það er sama hversu oft hún stingur hann
í hjartað með hníf
hann gefst aldrei upp
hún ætlar að drepa hann
hún verður að sigra
því ef hún sigrar ekki
verður hún áfram
lítil prinsessa
í bleikum kjól
sem ekkert getur
nema
beðið eftir prinsi.

Geimþrá
Ein ég ligg heima
og læt mig dreyma
um það sem er að geyma
um alla þessa heima.
Kristrún Björg Nikulásdóttir

Rafeldur

Ása Þorsteinsdóttir

Ég mætti bíl,
á eftir honum kom annar
eins og eldur á eftir eldingu.
Kristrún Björg Nikulásdóttir

Tár
Tárin banka og banka,
á augun mín.
Þau vilja komast út.
En þau haggast ekki,
þó ekkert hindri þeim.
Eru tárin mín lömuð?
Karólína Rún
Helgadóttir
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Ásta Evlalía
Í mínu skiptinemanámi fór ég í svokallað ECTP,
European Citizen Trimester Program, í Danmörku.
Námið stóð yfir í 3 mánuði og var ég svo heppin að
fá að vera í Kaupmannahöfn. Ég hélt úti bloggi alla
dvölina og skrifaði færslur vikulega þar sem ég sagði
frá hverri viku fyrir sig. Áhugasamir geta skoðað
bloggið og ýmsar myndir á slóðinni www.astaevlalia.
weebly.com Á þessum tíma upplifði ég nokkrar af
skemmtilegustu stundum lífs míns, en auðvitað
komu tímar sem reyndust mér mjög erfiðir. Ég átti
æðislega fjölskyldu, frábæra bekkjarfélaga, kynntist
mögnuðum skiptinemum og upplifði það að búa í
stórborg í fyrsta skipti.

Fjölskyldan
Það besta við skiptinemanámið mitt var án efa
fjölskyldan mín sem var kletturinn minn í gegnum þetta
allt saman. Fjölskydan mín samanstóð af mömmu,
pabba, 5 ára systur og síðan 13 ára systur, sem var
reyndar bara hjá okkur aðra hverja helgi. Foreldrar

mínir voru í Harley Davidson klúbbi og þar voru um
100 meðlimir sem urðu sjálfkrafa hluti af fjölskyldunni
minni. Við fórum oft í túra á mótorhjóli og er óhætt að
segja að þegar ég sótti um að gerast skiptinemi átti ég
ekki von á að komast inn í mótorhjólagengi og ferðast
um Danmörku á mótorhjóli. Það var samt algjör
snilld og ég er sjúklega þakklát fyrir að hafa fengið að
kynnast öllu þessu fólki. Mamma, pabbi, amma, afi,
frænkur, vinkonur og frændar studdu mig frá fyrsta
degi og urðum við strax náin. Það er skemmtileg saga
frá fyrsta deginum mínum í Danmörku sem sýnir
nákvæmlega hversu mikinn stuðning ég fékk. Þá fór
ég með mömmu minni í skoðunarferð í skólann sem
ég kæmi til með að vera í og svo allt í einu upp úr þurru
byrjar Ásta litla að gráta úr stressi. Tekur mamma mín
þá utan um mig og fylgir mér síðan í næstu ísbúð. Við
borðuðum þar ís og þá sagði hún svo fallega við mig
að hún myndi alltaf styðja mig og að ég gæti treyst
henni fyrir öllu. Hún gerði það síðan það sem eftir var
dvalar minnar og gerir það enn í dag.
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AFS
AFS samtökin eru svo frábær og ég hef svo marga
jákvæða hluti að segja um þau að það er ekki einu
sinni eðlilegt. Ég hefði aldrei getað hugsað mér að fara
út með neinum öðrum samtökum og þegar ég sá að
þau voru farin að bjóða upp á þetta þriggja mánaða
prógram þá var ég alveg viss um að ég myndi vilja fara
með þeim. Á þessu ferðalagi mínu kynntist ég yfir 200
krökkum frá Íslandi, Danmörku og einnig í Brussel, en
ferðalag okkar ECTP nema endaði saman í Brussel.
Ég eignaðist svo ótrúlega marga vini í gegnum þessa
stuttu en mögnuðu dvöl og get ég nú sagt að ég eigi
fjölskyldu í Mexíkó, Kína, Víetnam, Ítalíu, Þýskalandi
og svo miklu fleiri löndum um allan heim. Það er alltaf
talað um að í svona skiptinemanámi eignist maður vini
fyrir lífstíð og er það 100% satt. Ég get ekki beðið eftir
að fara og heimsækja alla vini mína einhverntímann
aftur, sama hvort það sé á næstu 5 eða 30 árum.

Vinirnir- skólinn
Ég var í skóla sem heitir Ørestad Gymnasium.
Þetta er vægast sagt stór skóli en var ég svo heppin
að lenda í mjög litlum bekk. Við vorum 18 stelpur, en
bara 2 strákar í bekknum sem gerði okkur alls 20.
Bekkjarkerfið var algjör snilld og ég naut þess í botn
að fá svona mikinn stuðning frá svona mörgum
einstaklingum, en maður finnur ekki eins mikið fyrir
þessum stuðning í áfangakerfi þar sem maður er
sífellt í mismunandi hópum. Ég var mjög fljót að
mynda tengsl við bekkinn minn og fyrstu vikuna voru
tvær stelpur sem fylgdu mér algjörlega í alla tíma og
pössuðu upp á mig. Eftir því sem leið á dvölina fór ég
síðan að hitta bekkjarfélaga mína meira eftir skóla og
eignaðist ég síðan 7 bestu vinkonur. Ég var ótrúlega
heppin með að komast svona fljótt inn í æðislegan
vinahóp og ég hreinlega veit ekki hvernig þetta hefði
verið hefði ég ekki orðið svona náin þessum æðislegu
stelpum. Í kveðjupartýinu sem var haldið fyrir mig
kvöldið áður en ég fór heim, komu bekkjarsystkini mín
mér aldeilis á óvart þegar þau gáfu mér bók sem þau
höfðu sjálf búið til. Í henni höfðu þau klippt út myndir
af okkur saman og síðan hver og einn skrifað fallega
kveðju til mín. Ég mun aldrei gleyma þessari bók og
þegar ég fékk hana fór ég bara strax að gráta. Þetta
hljómar eins og ég hafi verið sígrenjandi á þessum 3
mánuðum, en ég lofa ég var það samt ekki sko.

Kaupmannahöfn
Upplifun mín í Kaupmannahöfn var svo sannarlega
dæmi um sveitamús í stórborg. Þegar maður hefur
búið á Egilsstöðum allt sitt líf, þar sem að einn strætó
gengur og ekkert er um metro eða nokkurskonar
lestarkerfi, er vissulega öðruvísi að flytja allt í einu í
stórborg með öllum tilheyrandi samgönguleiðum.
Gerðist það óspart við mig að ég tók ýmist strætóa
eða lestir í vitlausar áttir og endaði þá einhversstaðar
þar sem ég átti alls ekki að vera, eða að ég hreinlega
fór bara inn í vitlausan strætó og fattaði það ekki
fyrr en ég var komin á endastöð einhversstaðar út í
harlemi og vissi hreinlega ekki hvort ég myndi lifa
þetta af. Lifði ég hinsvegar öll samgönguóhöpp af og
undir lok dvalar minnar var ég farin að haga mér eins
og infædd og rataði um alla Kaupmannahöfn.
Ég sakna Danmerkur, vinanna og fjölskyldunnar
ótrúlega mikið og ég mun án efa fara oft og
heimsækja þau í komandi framtíð. Ég mæli klárlega
með skiptinemanámi fyrir alla, þótt að þetta sé að
sjálfsögðu mjög krefjandi og erfitt er þetta mín allra
besta lífsreynsla.
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Rannveig
Hæb, ég ætla að segja ykkur aðeins frá skipti
nemadvölinni minni. Ég fór semsagt til Frakklands í 3
mánaða ECTP (european citizen trimester program)
skiptinám á vegum AFS í september til desember í
fyrra. Ég ætla að byrja á að segja smá frá umsóknar
ferlinu. Ég byrjaði bara að sækja um á heimasíðu AFS,
það tók alveg smá tíma að klára hana því ég þurfti
fullt af vottorðum og fleira en svo fékk ég ums óknina
samþykkta. Ég fór svo á undirbúningsnámskeið þar
sem var farið yfir fullt af nytsamlegum (og ónyt
samlegum) upplýsingum um skiptinám. Það var mest
bara verið að reyna að láta nemendurna fatta að
skiptinám er ekki bara djamm og alltaf skemmtilegt.
Þetta er skólaprógramm og nemandinn þarf að mæta
í skólann, leggja sig fram við námið og reyna að lifa
eins og unglingar í skiptinemalandinu sínu. Það var
líka útskýrt fyrir okkur hvernig samskiptin eru á milli
AFS í heimalandi nemandans og skiptinemalandinu.
Ég fékk svo fjölskyldu nokkrum mánuðum áður en
ég fór út. Ég átti heima í mjöööög litlum bæ í Austur-
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Frakklandi sem heitir Arnay-le-Duc. Fjölskyldan
samans tóð af mömmu og tveimur stelpum. Önnur
stelpan var ári eldri en ég og hin var tveimur árum
yngri. Ég fór hinsvegar í skóla í öðrum bæ sem heitir
Beaune. Þessi bær er töluvert stærri en sá sem ég átti
heima í, sem var fínt.
Ég fór út í byrjun september. Við vorum 7 stelpur frá
Íslandi sem vorum að fara í skiptinám í Frakklandi og
við flugum allar saman út. Við eyddum fyrstu helginni
í París ásamt 250-300 öðrum krökkum alls staðar
að úr heiminum sem voru líka að fara í skiptinám í
Frakklandi. Á sunnudeginum tók ég lest til Dijon ásamt
öðrum krökkum sem voru að fara að vera á svipuðum
stað og ég í Frakklandi. Þar hittum við fjölskyldurnar
okkar og borðuðum öll saman. Við fengum nú ekki að
hvíla okkur mikið heldur þurftum við að fara í skólann
strax á mánudeginum.
Skólakerfið í Frakklandi er aðeins öðruvisi en
hérna heima. Ég var í Lycée sem er bara svipað og
framh aldss kóli hérna. Það er bekkjarkerfi í þessum

skólum og krakkarnir geta ekki ráðið eins miklu um
það hvað þau læra eins og er á Íslandi. Þau útskrifast
líka 18 ára og geta þá farið í háskóla. Ég var í bekk með
krökkum sem voru ári yngri en ég. Bekkurinn minn
var yndislegur og þau tóku mjög vel á móti mér. Það
voru strax nokkrar stelpur sem sýndu mér skólann
og tóku mig með sér í næstu tíma þar sem ég rataði
ekkert. Þeim fannst mjög skrítið að ég væri frá Íslandi
og það voru ekki margir sem vissu hvar eða hvað það
væri einu sinni. Ég var mjög oft spurð að því hvar það
væri, þá sagði ég að það væri eyja á milli Ameríku og
meginlands Evrópu en þá heldu þau bara að ég væri
frá Írlandi. Og margir halda enn... Það voru samt margir
sem þekktu norðurljósin! Krakkarnir þarna töluðu
samt ekki góða ensku þannig að samskiptin gátu
verið frekar erfið. Það voru þrjár aðrar stelpur í skipti
námi með mér í skólanum sem bjargaði mér oft. Við
gátum svona skilið hvor aðra og leitað hver til annarar
og urðum strax góðar vinkonur. Fyrstu vikurnar var
ég ekkert að gera neitt mjög mikið nema að fara í
skólann, borða og sofa. Ég þurfti nefnilega að taka
rútu í skólann klukkan hálf 7 á morgnana og það tók
rúman klukkutíma. Venjulega eru svo skóladagarnir í
Frakklandi mjög langir en ég fékk að sleppa nokkrum
tímum þannig að ég var alltaf bara búin klukkan 2, 3
eða 4 en ekki 6 eins og flestir. Miðvikudagar eru samt
stuttir. Þá vinna allir bara til hádegis og skólinn er líka
búinn þá. Þegar ég var búin í skólanum þurfti ég að
bíða eftir rútunni til klukkan hálf 7. Í milli tíðinni fór ég
oft í bæinn með vinkonum mínum eða reyndi að læra
smá. Ég var alltaf klukkutíma á leiðinni heim og var því
ekkert heima í 13 tíma á hverjum degi sem var mjög
erfitt. Í lok október var svo 2 vikna frí í skólanum og
þá fór ég með fjölskyldunni til Suður Frakklands. Það
var mjög gaman! Strax eftir fríið fór ég til Strasbourg,
sem er borg rétt hjá landamærum Þýskalands, á svo
kallað forum á vegum AFS. Þar voru 300 krakkar sem
voru í skiptinámi í Frakklandi, Sviss og Þýskalandi.
Þetta var semsagt haldið i tilefni þess að AFS varð
hundrað ára árið 2014 og þessi samtök byrjuðu þarna
á þessum slóðum, í Alsace. Við vorum að læra um
sögu AFS, citizenship og eitthvað fleira. Þetta var eitt

af því skemmtilegasta sem ég hef gert um ævina! Ég
kynntist fullt af krökkum og lærði og upplifði alveg
helling. Við fórum meðal annars á "ball" í kastala sem
var mjög steikt en sjúklega gaman.
Við AFS krakkarnir sem vorum þarna á svipuðu
svæði í Frakklandi reyndum að vera dugleg að hittast
og það var alltaf gaman. Við hittumst bæði á svona
hittingum sem AFS planaði og svo líka bara á okkar
eigin vegum.
Þegar ég var síðan að fara heim fór ég fyrst til Parísar
og var þar í eina nótt. Ég þurfti að fara þangað ein í
lest, tveimur vikum eftir hryðjuverkin í París. Það var
ekki notalegt, viðurkenni það. Í París hittust allir skipti
nemarnir sem höfðu verið í Frakklandi í 3 mánuði.
Við fórum svo öll saman til Brussel daginn eftir. Þar
var camp með öllum krökkunum sem höfðu verið í 3
mánaða skiptin emadvöl í Evrópu. Þar lærðum við um
citizens hip, change making og margt fleira. Fjórum
dögum seinna flugum við svo heim og ég hef aldrei
verið jafn glöð að sjá snjó!
Þetta var semsagt sjúklega skemmtilegt en svoooo
erfitt líka. Það var ekki létt að flytja í annað land
þar sem ég þekkti engan, byrja í nýjum skóla og tala
ekki tungumálið. Það gat alveg verið mjög leiðinlegt
í skólanum að sitja í tvo tíma og skilja bara nokkur
orð en þetta var 100% þess virði. Ég lærði svo margt
sem ég held að sé ekki hægt að læra öðruvísi en að
ferðast. Að fá að upplifa aðra menningu og fá að
heyra um aðrar menningar á sama tíma er bara alveg
mjög merkilegt. Það var margt í franskri menningu
sem mér líkaði ekki en líka margt sem mér líkaði og
ég tók með mér aftur til Íslands. Maður þroskast
svo mikið við þetta, fattar að það sé miklu meira útí
í heimi en maður heldur og að næstum allar steríó
týpur eru bara algjört kjaftæði. Mér fannst ég verða
mikið sjálfstæðari á meðan ég var úti því að ég var
alltaf að lenda í aðstæðum þar sem ég gat ekki beðið
mömmu eða pabba um hjálp heldur þurfti ég bara að
redda þessu sjálf. Ég mæli 100% með skiptin ámi fyrir
alla! Ég kynntist fullt af fólki útum allan heim, lærði
grunninn í nýju tungumáli og kynntist nýrri menningu.
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Sandra B. Steinars
Hæ Sandra hér, hæ.
Ég ákvað að sækja um sem skiptinemi í október
árið 2013. Þá skoðaði ég AFS heimasíðuna vel og
lengi og velti fyrir mér hvaða lönd væru skemmtileg og
myndu henta mér. Fyrst þurfti ég að saxa niður þau
lönd sem buðu upp á brottför fyrir 18 ára, þar sem
ég yrði orðin 18 við brottför. Það voru sirka 6 lönd, á
vegum AFS sem buðu upp á það. Ég hugsaði að mig
langaði að fara sem lengst í burtu þar sem ég var á
þessum tímapunkti komin með ógeð af Íslendingum
og íslenskum hefðum. Mig langaði helst að vera í sól
allan ársins hring og vera frjálslegri. Ég valdi þá Brasilíu
í aðalval og þurfti að velja einhver lönd til viðbótar til
vara ef ég kæmist ekki til Brasilíu. Mig langaði ekkert
annað en þangað eftir að ég las um Brasílíu og
skoðaði það vel en svo ákvað ég að velja Argentínu í

annað val og ég valdi síðan Spán í þriðja val bara því
að ég vissi að þau myndu ekki taka 18 ára hehe.
Þegar ég var búin með endalaust af pappírum og
sprautum fékk ég samþykki frá Brasilíu, í mars 2014
minnir mig. Þá var kona sem heitir Carolina og bjó í
pínulitlum bæ sem heitir Uruacu búin að skoða skipti
nema sem sóttu um að komast til Brasilíu og sem
betur fer þá leist henni vel á mig og sótti um að fá mig
á heimili sitt. Ég hugsaði mig um í einn dag, hún var
eins tæð, ung og með tvo hunda. Fyrst vildi ég að ég
fengi barnaf jölskyldu en hún leit út fyrir að vera svo
æðisleg að ég gat ekki hafnað henni. Það skilaði sér
svo sannarlega þar sem okkur kom vel saman og við
vorum eins og bestu vinkonur þangað til að þetta heila
ár kláraðist. Ég þurfti aldrei að skipta um fjölskyldu og
leið mjög vel.
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Ég og „mamma“
Fyrstu mánuðirnir voru alveg gífurlega ruglandi
og ég skildi ekki neitt í um það bil þrjá mánuði. Ég
var farin að kunna ýmis orð þá en gat alls ekki sett
saman setningar og talað venjulega. Ég átti erfitt
með að venjast því að fara í skólarútuna kl. 6:15 enda
aldrei vaknað jafn snemma síðan ég man eftir mér.
Skólinn var frá kl. 7-12 hjá mér og ég svaf flesta daga
eftir hádegismatinn. Í hádeginu var alltaf það sama,
kjöt, hvít hrísgrjón, baunir og salat (tómatar og kál).
Hádegism aturinn er aðalmáltíðin í Brasilíu eða alla
vega á þeim stað sem ég var á. Ef maður fór út að
borða í hádeginu var alltaf hlaðborð með alls konar
kjöti, mismunandi hrísgrjónum, baunum og auðvitað
salati. Ég byrjaði í ræktinni og þeir sem þekkja mig vita
að það var ekki það léttasta, en ég sá að það voru
danst ímar, líkt og zumba svo ég ákvað að mæta í þá
og taka eitthvað smá nesti með þegar ég nennti.
Krökkunum í skólanum fannst sjúklega spennandi
að ég væri frá Íslandi, þar sem það voru oftast Þjóð
verjar eða Kínverjar frá AFS í þessum skóla. Þau
spurðu mig margra heimskulegra spurninga og ég
hló endalaust að þeim. „Býrðu í snjóhúsi?“, „er snjór
blautur? “, „afhverju áttu bikini? “ og fleira.

Danskennarinn, ég, dansbuddy.
Jólin og áramótin voru afskaplega skrítin, við
borðuðum matinn um miðnætti á aðfangadag og
vorum í einhverju svaka áramótapartýi um áramótin
þar sem allir voru vel í því fyrir miðnætti. Stuttu eftir
áramót eða í febrúar var svokallað Carnival, það er
stærsta hátíðin í Brasilíu. Hún er að sjálfsögðu stærst
og flottust í Rio og Sao Paulo, en það var sko ekkert
lítið í bænum þar sem ég bjó. Þangað komu margir
frá bæjunum í kring og flottar hljómsveitir sem eru
vinsælastar í Goiais fylkinu, sem bærinn tilheyrir.
Partíið var í sirka 5 daga og alltaf jafn gaman.
Ég fór í þrjú stór ferðalög og þrjú lítil. Fyrsta ferðin
var í tíu daga á stað þar sem við vorum á ströndinni að
dansa í sólinni allan daginn alla daga og svo auðvitað
voru böll eða partý á kvöldin. Þessi fallegi staður heitir

Porto Seguru og mæli ég 100% með því að fólk fari
þangað, sérstaklega að hausti til. Síðan fór ég í tvö lítil
helgarferðalög á vegum AFS, komunámskeið og svo
einhver hittingur. Önnur stærri ferðin sem ég fór í stóð
yfir í viku, við forum til Pirenópolis sem er gullf allegur
gamall bær. Við fórum þangað á bjórfestival sem var
í bænum. Síðustu ferðirnar voru skemmtileg
a star
en því miður á lokadögunum mínum. Ég fór á heim
komunámskeið AFS og þaðan til Jao Pessoa sem er
norðarlega í Brasilíu. Þar var ég í stuttu skiptinámi og
var í öðrum skóla með annarri fjölskyldu í 2 vikur.

AFS krakkarnir í bænum og nágrenni.
Heimförin var ekki skemmtileg og ég var með kusk
í augunum og kökk í hálsinum þegar ég var að kveðja
fjölskylduna mína. Óþolandi löng og mörg flug í rúm
lega 2 sólarhringa. En það var ekkert eins gott og að
lenda í Keflavík, fá sér skyr og kókómjólk og anda
fersku lofti að sér. Jú og mömmuknúsin hafa aldrei
verið jafn góð. Ég gæti talað um þetta ár í svo miklu
fleiri orðum, þar sem ég upplifði allt mögulegt; brúðkaup,
skírn, jarðarför, allskonar partý, strendur, þrumur og
eldingar, hlátur, grát og fleira. Þetta er allavega stuttlega
sagt frá mínu besta ferðalagi hingað til.
Ég mæli með:
-Açaí
-Pão de queijo
-Guaraná
-Almoço
-Churrasco
-Brigadeiro
-Caipirinha
-Carnival
-Pecuária
og svo miklu fleira..
Ég hvet ALLA til að prófa skiptinám, aupair eða
eitthvað slíkt á ævinni. Þú lærir helling á sjálfan þig
og lífið. Fyrir spurningar eða nánari upplýsingar þá er
ég að sjálfsögðu á Facebook, Instagram og Snapchat.
Það er endalaust af myndum á Facebook líka.
Stay tuned Sandra B SteinarsHALHalldóra
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Hver er leikstýran?
Ég heiti Halldóra Malin Pétursdóttir og er fædd
á Egilsstöðum. Ég lærði leiklist í LHÍ, söng í FÍH og í
Complete Vocal Studió og síðast lærði ég grunn tré
iðna í Tækniskólanum í Reykjavík. Ég er búsett á
Seyðisfirði með syni mínum þar sem ég rek verlsun
sem að heitir Gullabúið og er akkurat núna þessa
stundina á Akureyri að æfa verk um Helga Magra sem
að Leikfélag Akureyrar setur upp núna í haust.

Hvaðan kemur áhuginn?
Áhugi minn á leiklist kviknaði held ég bara út frá
því að mig langaði að gera svo margt þegar ég var
lítil og fannst kjörið að fá bara tækifæri að leika allar
mögulegar starfstéttir og alls kyns karaktera sem
kunna alls kyns ólíka hluti.
Tíu ára fór ég svo loksins í mína fyrstu leikhúsferð
og sá Fiðlarann á Þakinu hjá Leikfélagi Fljótsdals
héraðs, þá var bara ákvörðunin komin um að þetta
væri eitthvað sem að ég myndi starfa við.
Þetta er alveg einstaklega fjölbreytt starf þar sem að
ég hef leikið mikið og kennt alls kyns fólki og áhugi minn
þróast mjög mikið eftir verkinu sem ég er að vinna í og
ég verð fyrir miklum áhrifum af fólkinu sem ég vinn með í
hvert skipti. En grunnurinn er alltaf sá sami, ég geri þetta
vegna þess að þetta er áhugavert og fjölbreytt.

Hver vegna varð Eldhús eftir máli fyrir valinu?
Eldhús eftir Máli er eitt af mínum uppáhalds minn
ingum af því að hafa farið í leikhús. Ég valdi að bara
þetta verk fyrir stjórn LME því að þetta er verk um
konur eftir konur og mér fannst það körið að vinna
með þetta umfjöllunarefni á 100 ára kosningarafmæli
kvenna á Íslandi. Svo var ég hrifin af því að það var
komið virkt feministafélag við ME, sem og stjórnaðist
þetta líka af feminískri og andfeminískri umræðu í
umhverfi fólksins við nám í skólanum.
Leikritið, sem skrifað er af Völu Þórsdóttur, er byggt
á smásögum Svövu Jakobsdóttur sem eru flestar skrif
aðar um og uppúr 1970. Þær dansa svolítið á línu raun
veruleika og absúrdisma og eru algjörlega frábærar og
eiga því miður jafn mikið erindi núna rétt eins og fyrir 45

árum þegar konan átti sína föstu stöðu í innan veggja
heimilisins, hvort sem hana langaði að vera þar eða ekki.

Hvernig gekk að vinna með hópnum?
Mér fannst sjúklega gaman að vinna þetta verk
með Leikfélagi menntaskólans. Stundum gleymi ég
því að ungt fólk er eiginlega uppáhalds fólkið mitt til
að vinna með. Þau eru svo opin fyrir alls kyns og svo
óhrædd að vinna með sinn ótta og að vinna úr alls
kyns lausnum á sviðinu.
Það sem að ég elska við leikhúsið er að maður
kynnist alls kyns fólki. Leikhópurinn og allir sem að
komu að þessari uppsetningu voru mjög ólík, bara
hópur ólíkra einstaklinga sem tókst á við verkefnið að
setja upp leiksýningu. Þessi hópur þekkist núna í dag,
ólíkt fólk sem að hefði kannski aldrei annars átt erindi
við hvort annað. Það er stundum happ og glapp hvort
að fólk geti unnið saman en í þessu tilfelli þá var það
alveg kristaltært að hér væru einstakar manneskjur
á ferð með mikið og stórt hjarta og ákvörðunina að
vanda vinnuna að þessu verki. Ég er mjög ánægð og
stolt af þeim.
Ég á sjálf frábærar minningar af því að vera í LME
og einmitt hitta og kynnast alls kyns fólki, sumt af
þessu fólki eru bestu vinir mínir í dag og sumt af
þessu fólki hef ég hef ekki hitt síðan, en deili samt
þessari mögnuðu minningu að hafa búið eitthvað til
í sameiningu.
Það var einstaklega áhugavert að fá að vinna með
öllu þessu snjalla fólki sem að gaf allt í sölurnar og
yfirsteig hverja hindrun á eftir annari og ég labba
burtu með þá reynslu og gjöf frá þessari uppsetningu.

Er eitthvað sem þú hefðir vilja sjá öðruvísi?
Ég myndi ekki breyta nokkrum hlut við þessa fallegu
sýningu og þetta skemmtilega og gefandi samstarf.
Ég vil að lokum segja við LME að vera áfram djörf
og dugleg við að velja ekki eingöngu að skemmta fólki
með fallegum söngleikjum og þakka ykkur fyrir að vera
svona klár að sýna mér og öllum sem að sáu, þessar
mögnuðu sögur Svövu, því þær skipta máli.
Ást og virðing
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HALLDÓRA / STEINEY
Hvað myndir þú segja ef Steiney myndi fara í
forsetaframboð?
Ef hún væri nógu gömul, sem hún er ekki, þá myndi
ég segja “ já ég er hérna í baklandinu þínu”

ME vantar nýjan skólastjóra, myndiru treysta
dóttur þinni fyrir starfinu?
Já, ég myndi treysta henni í það

Hvað telur þú vera mesti leiksigur dóttur
þinnar?
Það er svo erfitt, það er svo margt, en ætli þeir
gerist ekki bara í hverri viku.

Seinasta máltíðin?
Fyllt djúpsteikt önd

Halldóra

Er eitthvað að gerast á næstunni sem þú mátt
segja okkur frá?

Ef þú mættir taka þrjá hluti með á eyðieyju,
hvaða hlutir væru það?

Já, ég ætla að fara að búa til sýningu um karaktera
sem við erum með í Borgarleikhúsinu, og það er þess
virði að koma í bæinn og sjá þessa sýningu í haust.

Eimingartæki, tæki til að eima ferkst vatn,
sólarrafhlöðu, Fjarskiptatæki, með langbylgju, svo ég
gæti hlustað á tónlist og svona. Ég held ég myndi lifa
þetta af. Auðvitað væri gott að vera með hníf, en ég
tek sólarrafhlöðuna fram yfir hann.

Einhver lokaorð sem þú vilt koma út í kosmósið
í ME?
Ást og friður.

Steiney

Hvernig myndiru lýsa sambandi ykkar í einu
orði?

Ef þú mættir taka þrjá hluti með á eyðieyju,
hvaða hlutir væru það?

Sólarhringur

Myndiru troða upp með Reykjavíkurdætrum ef
þér stæði það til boða?

Geggjað góða bók, ógeðslega skemmtilegan og
heitan mann og vasahníf (smá praktík).

Að sjálfsögðu

Hvernig myndiru lýsa sambandi ykkar í einu
orði?

Hvað er það besta í fari dóttur þinnar?
Ég myndi segja lífsvilji

Hestar (jebb ég sagði hestar)

Ef það væri skrifuð ævisaga um dóttur þína,
hver væri titillinn?

Hefuru boðið mömmu þinni að troða upp með
Reykjavíkurdætrum?

“Nei, þú veist ekki hver ég er”

Nei en við tölum reglulega um að láta litlu systur
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okkar Kolfinnu, Margréti 9 ára, gera lag með okkur.
Vita einmitt mjög fáir að við Kolfinna (aka Kylfan)
erum systur.

að fara að vinna að sjónvarpsþætti en það er ekki
komið á hreint þannig hafið bara augun opin, kannski
verður það, kannski ekki.

Hvað er það besta í fari mömmu þinnar?

Einhver lokaorð sem þú vilt koma út í kosmósið
í ME?

Hún er svo klár á mörgum sviðum. Ég leita til
hennar með alveg ofboðslega margt. Sérstaklega
samskipti við fólk, hún er svo góður mannþekkjari og
vill alltaf skilja afhverju fólk hagar sér eins og það gerir
en dæmir það ekki bara strax. Svo tekur hún sjálfa sig
ekki alvarlega sem gerir hana mjög skemmtilega.

Það er ógeðslega gaman að vera í menntaskóla
þannig farið all in!

Ef það væri skrifuð ævisaga um mömmu þína,
hver væri titillinn?
The Wonders of the Dóra Wonder. What a wonder.

Hvað myndir þú segja ef Halldóra færi í forseta
framboð?
Flott fyrir Ísland, en mamma ertu viss um að þú
nennir þessu?

ME vantar nýjan skólastjóra, myndiru treysta
mömmu þinni fyrir starfinu?
Já auðvitað

Hvað telur þú vera mesti leiksigur mömmu
þinnar?
Örugglega þegar hún lék í Fanní og Alexander því
það var svo drullu leiðinleg sýning. Mikið afrek að hún
hafi komist í gegnum það.

Seinasta máltíðin?
Silungur, kartöflubátar og salat fékk ég í kvöldmat.
En ef ég væri að deyja og ætti að velja mér síðustu
máltíðina þá myndi það vera nautasteik medium/rare
með gúrm kartöflum og piparsósu.

Er eitthvað að gerast á næstunni sem þú mátt
segja okkur frá?
Ég er meðal annars að fara að spila á Hróarskeldu
með Reykjavíkurdætrum í sumar og svo er ég vonandi
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Nú fékkst þú að taka þátt í æfingahelgi Söng
keppninnar í Reykjavík, hvernig var sú reynsla?

Hvaða lag tókstu og af hverju?
Ég tók lagið Can’t help falling in love með Elvis
Presley af því að mér fannst það henta mér vel og svo
er það bara svo fallegt lag.

Hvernig er að vinna með Ísari?
Það er mjög gott að vinna með Ísari. Ef ég á að
vera hreinskilin þá bjóst ég ekki við að Ísar myndi
tækla þetta starf svona vel. Hann er búinn að standa
sig mjög vel og hann gerði Barkann ótrúlega flottan.
Hann á stórt hrós skilið!

Hvað finnst þér um umræðuna um Söng
keppni Framhaldsskólanna og nýju keppnina
á Akureyri?
Sko, ég er bæði sammála og ósammála þessum
breytingum á Söngkeppni Framhaldsskólanna. Ég
skil þessar breytingar vel þar sem flestir verða orðnir
hundleiðir á því að hlusta á 30 atriði samfleytt.
Auðvitað vilja allir fá tækifæri til að spreyta sig á að
syngja í sjónvarpinu, en fyrir áhorfendur held ég að
flestir væru sammála því að það sé skemmtilegra
að sjá 12 bestu atriðin heldur en öll 30. Mér finnst
frábært að það sé verið að skipuleggja nýja keppni á
Akureyri sérstaklega þar sem fyrirkomulagið hjá SÍF
(Samband íslenskra framhaldsskólanema) er orðið
svona, þá fá allir tækifæri til að standa á sviði og
syngja fyrir framan áhorfendur

Hefðir þú áhuga á að taka þátt í keppninni á
Akureyri?

Það var ótrúlega gaman. Okkur var skipt niður
í þrjá hópa. Við byrjuðum á að fara í förðun og hár
greiðslu og fórum svo í myndatöku eftir það. Síðan
fengum við að æfa okkur fyrir dómaraprufur sem
voru seinna um daginn. Eftir það var framkomunám
skeið hjá Glowie (Söru Pétursdóttir). Þar sungum við
lagið okkar og hún gaf okkur komment og ráð sem
við gætum notað tilað breyta atriðinu okkar. Svo
var komið að dómaraprufum. Þar voru þrír dómarar,
Guðrún Gunnarsdóttir, Þórunn Antonía og Logi
Pedro. Allir fengu eitt tækifæri til að flytja sitt atriði
og síðan hófst löng bið. Dómararnir völdu 11 atriði
sem komust áfram í keppninni og svo komst tólfta
lagið áfram með vinsældarkosningu og fékk hver skóli
eitt atkvæði. Atriðið mitt/okkar komst því miður ekki
áfram að þessu sinni en það kemur annað ár á eftir
þessu og við fáum annað tækifæri. Ég er reynslunni
ríkari og ótrúlega sátt með þessa æfingahelgi.

Er Glowie næs?
Glowie er mjög næs! Hún stjórnaði fram
komu
námskeiði sem við fórum á og gaf okkur ábendingar
og svoleiðis fyrir atriðið okkar. Hún hefur aldrei verið í
neinu uppáhaldi hjá mér, en svo þegar ég fékk að vinna
með henni á æfingahelginni þá breyttist skoðun mín
á henni algjörlega, mér finnst hún stórkostleg. Hún er
gríðarlega hæfileikarík og ótrúlega næs stelpa.

Fánýtur fróðleikur um þig?
Ég er mjög samviskusöm og ég get gert nánast það
sem ég vil ef ég ætla mér það :) !

Einhver lokaorð?
Ég hvet alla til þess að láta drauma sína rætast,
stíga aðeins út fyrir sinn þægindahring og láta verða
af draumum sínum. Vertu þú sjálfur og ekki þykjast
vera einhver annar en þú ert.

Jájá, það væri alveg örugglega gaman. En ég er
rosalega sátt við þá ákvörðun hjá mér að taka frekar
þátt í keppninni fyrir sunnan.
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Kæri lesandi,
Ég heiti Sigurbjörg Lovísa Árnadóttir, ég er fædd
í október 1997, ólst upp á Egilsstöðum, gekk í
Egilsstaðaskóla, er umvafin góðu fólki hvert sem ég
lít. Topp nemandi og virk í félagsstarfi innan og utan
skólans. Ég hef ekki lent í mörgum alvarlegum áföllum
sem hafa formað mig, átti skemmtilega æsku og hef
afrekað afskaplega mikið á þessum 18 árum sem
ég hef verið á lífi. Þetta hljómar frekar vel, næstum
fullkomið, ekki satt?Jáá þetta er það, svona fyrir utan
KO-ið sem ég reyni að forðast á hverjum degi í formi
þunglyndis og kvíða.
Ég hef nefnilega átt mjög erfiðan bardaga við bæði
þunglyndi og kvíða. Það sem er svo óhugnalegt, en
satt, er að ég er ekki eina manneskjan á Íslandi sem
glímir við þetta, ég er ekki einu sinni eina manneskjan
í skólanum sem glímir við þetta. Sjúkdómurinn hefur
verið að gera vart við sig undanfarin ár, fyrst var hann
lítið að flækjast fyrir mér, og oft var bara talað um
almenna vanlíðan. Einn daginn tók ég upp á því að
flýja Egilsstaði og sækja um í dýrasta skóla landsins
og komst inn í Verzlunarskóla Íslands. Topp nemandi,
með toppeinkunnir, auðvitað flaug ég inn. Eftir um
það bil 6 vikur í skóla þar fann ég að ekki allt var
með felldu, ég var farin að vakna upp við sama gráa
rigningardaginn alla daga, jafnvel þótt það væri sól úti,
sem gerist nú reyndar ekki oft á haustin í Reykjavík.
Þetta tók verulega á mig en á endanum ákvað
ég að gefast upp, og ástæðan sem ég gaf elskulega
námsráðgjafanum mínum í Versló var einfaldlega
að námið væri of dýrt fyrir mig. Sem það var, en
það var þó ekki meginástæðan. Þegar ég lenti aftur
heima þá voru ennþá 2 vikur í að ný spönn hæfist
svo ég fékk 14 daga í frí, tók bílprófið og nýtti tímann
í tímabæra hvíld. Eftir óformlegt bataferli í 14 daga
mætti ég aftur í skólann, í gráu peysunni merktri
Verzló, afar glöð að vera loksins að hitta vini mína

aftur og horfði á framtíðina með björtum augum.
Haldiði þá ekki að kvíðinn minn hafi ráðist aftan að
mér og tekið mig í “rear-naked-choke” eins og þegar
Nelson vann Brandon Thatch? Það vita allir að það
er engin leið til að verjast því. Kvíðinn hélt mér niðri á
bardagavellinum svo lengi að ég hætti að mæta í tíma
og forðaðist að koma í skólann. Svo komu prófin, og
þið getið rétt ímyndað ykkur lokapróf fyrir prófkvíðna
manneskju, svoldið eins og að vera í fullkomnu driftfæri en löggan er alltaf að fylgja þér eftir svo það er
engin leið að drift-a á bónusplaninu. Við könnumst
öll við það.
Ég átti ósköp venjuleg jól og áramót, borðaði og
borðaði og þóttist ætla að verða skurðlæknir og
gerði námsáætlunina mína út frá því. Það sem ég
var spennt að fara í 4 efnafræði áfanga á næstu
önn! Nýtt ár gekk í garð og ný önn í skólanum tók
við, ég tók uppá því að ég vildi ekkert vera að mæta
í skólann, þar fauk skurðlæknadraumurinn svolítið út
um gluggann. Ég fór að leita að öðrum leiðum til að
halda mér gangandi, gekk aftur til liðs við LME eftir að
hafa átt stórleik í Vælukjóa sem frú Vernon Williams
árið áður, og hóf að æfa mig upp fyrir leikritið Klaufar
og Kóngsdætur. Ég fattaði þá að draumurinn um
að verða skurðlæknir byggðist að mestu leiti af því
hvað mig langaði mikið að leika í Grey’s Anatomy.
Í leikfélaginu fékk ég tækifæri til að fara út fyrir
raunveruleikann og vera einhver önnur en þunglynda
Sigurbjörg, sem gerir alveg endalaust af mistökum og
skilur ekki afhverju nokkur manneskja skyldi vilja vera
með henni og elska hana. Leikfélag Menntaskólans
hefur verið minn klettur í þessu ferli og ég hef ekkert
nema ást og virðingu að gefa þeim. En eins og með allt
annað þurfa góðir hlutir að enda. Leikritið kláraðist og
sjúkdómurinn sem hafði verið á „hold” í tvo mánuði
fór aftur að kræla á sér. Árið leið og ef ég á að vera
alveg hreinskilin man ég hreinlega ekki alveg eftir því,
fyrr en það kom aftur
Ég kláraði annað árið mitt í Menntaskóla með
einkunnir undir meðallagi og var nær falli í mætingu
en nokkru sinni fyrr. Enginn metnaður, eða tími, var
gefin í prófin, enda var ég alltof upptekin við að gráta
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Ég féll á mætingu, ég fríkaði út í öllum mínum
lokaprófum, ég veit ekki hversu oft ég plataði
hálsbólgu eða kvef, eða hversu oft ég svaf bara
yfir mig og var alveg sama um skólann. En þetta
endurtók sig á hverjum degi.
Áfram ég!

“

og liggja uppi í rúmi, máttlaus og tilfinningalaus.
Ég ákvað að ég þyrfti aftur á breytingu að halda.
Ég skráði mig sem Au-pair og sumarið 2015 fór ég
til Spánar og passaði tvær alveg hreint yndislegar
stelpur. Ég setti nokkar myndir af sólinni og gleðinni
á Instagram (@sigurbjorglovisa, follow4follow), allt
leit nokkuð vel út. Freyðivín og sólbað allar helgar
og endalaust af nýjum upplifunum á hverjum degi,
muy bien, bebo cava y voy a la fiesta! En svo voru
næturnar á allt aðra leið; Það leið ekki ein nótt þar
sem ég grét ekki, eða hugsaði eitthvað slæmt eða
svaf ekki. Þetta var eitt af því erfiðasta sem ég hef
gert, en samt svo nauðsynlegt, og þegar ég tala um
þetta við fólk var þetta „alveg æðisleg upplifun, og
gaman að læra spænskuna, svo er svo gott að geta
bara legið í sólbaði og horft á sætu spánverjana á
ströndinni“. Hefði ég talað alveg frá hjartanu hefði
svarið verið svona; „Þetta var bara eitt af því erfiðasta
og hræðilegasta sem ég hef gert, ég svaf ekkert, og
það bitnaði á stelpunum sem ég passaði, ég hugsaði
oft um að nú væri komið nóg, það væri komið gott, og
að á spáni ætlaði ég að deyja. Ég reyndi að forðast öll

samskipti, og einu sinni þegar ég fór í íþróttatíma með
stelpunum þurfti ég að fara 7 sinnum inná bað til að
gráta. Annars var þetta alveg fínt“.
Þarna skinu leiklistarhæfileikar mínir í gegn, takk
LME.
Auðvitað reynir maður að leita til sinna nánustu
þegar svona er að plaga mann og um leið og ég kom
aftur heim til Íslands var ég send til sálfræðings hjá
Kvíðameðferðarmiðstöðinni. Ég sagði henni alla mína
sögu. Þetta var alveg ótrúlega góður sálfræðingur og
hún hefur eflaust meint vel, en þegar hún sagði “jæja,
ætli þú sért ekki bara meira einmanna en þunglynd?”
þá missti ég mig svolítið. En með þessu vil ég alls
ekki auglýsa þau á slæman hátt, og öll upplifum við
sálfræðinga á mismunandi hátt. Ég persónulega
tengdi ekki við hana, en kannski að þú, kæri lesandi
munir tengja betur við hana en allir aðrir, svo ekki
gefast upp strax!
Ég vil benda á að þetta var fyrsti tíminn og
sjúkdómar og meiðsli lagast ekki í fyrsta tíma hjá
sjúkraþjálfara, ég þakka þessum ónefnda sálfræðingi
fyrir spjallið. Þetta opnaði hausinn á mér svoldið
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aftur. Nú er verið að reyna að minnka við hann, svo
að einn daginn komist ég af án lyfjanna, og þó ég segi
alveg sjálf frá þá er það alveg að takast.
Tveimur og hálfri viku síðar kem ég heim og enn
og aftur tók LME á móti mér opnum örmum. Eftir að
hafa verið einstaklega treg að fljúga aftur heim gerði
ég samning við foreldra mína að ég skyldi koma heim,
ég mætti alltaf fara suður ef gott tækifæri biðist. Ég
fór á fullt í leikritinu, gerðist aðstoðarleikstjóri og hef
í rauninni ekki stoppað síðan þá. Við sýndum alveg
hreint frábæra sýningu og ég kynntist ennþá fleira
fólki. Átti frábærar stundir með fólki í leikritinu og í
öllum þeim gleðisamkomum sem við héldum. Það
er því ekki skrítið að ég vilji halda áfram að vera að
gera allt, því þá þarf ég ekki að hugsa um veikindin.
Ég held mér uppteknri og gleymi því alveg að fara til
sálfræðings eða læknis. Nú hef ég ákveðið að setja
mér áramótaheit. Frá og með útgáfudegi þessa blaðs
mun ég fara í viðtal hjá einhverjum fagaðila eins oft og
þörf er á, vinna í mínum málum og miðla reynlsunni
til þeirra sem vita ekki hvert á að leita. Vera dugleg að
hlusta og taka eftir ef fólki líður illa og veita hjálp. Ég
ætla að gefa sjálfri mér tíma til að gráta og vera leið,
en ég ætla líka að gefa mér tíma til að hlægja og vera
glöð. Og ég hvet þig kæri lesandi til að gera það sama.
Það er mikilvægt að tala um þessa hluti og ef þú
elsku lesandi, hefur einhvern tíman fengið einhverja
ónota tilfinningu eða slæmar hugsanir þá bið ég þig
að leita hjálpar.
Nemendaþjónustan býður uppá viðtöl. Heilsu
gæslan býður uppá læknaviðtal, sem getur leiðbeint
þér að sálfræðingi. Það eru alltaf einhverjir í kringum
þig sem þú getur talað við, en mundu að þetta er ekki
síður erfitt fyrir aðstandendur en þig. Vertu góð/ur
við sjálfa/n þig, leyfðu þér að njóta og taktu tíma á
hverjum degi til að hugsa bara um þig.
Þú og allir hinir eruð alveg rosalega mikilvæg í
þessum skóla og utan skólans og það á engum að líða
illa. Opnum umræðuna og gleymum ekki að enginn er
fullkominn.
Ást og Friður og áfram þú!

og fór ég að grafa í sjálfri mér eftir svari við þessari
spurningu. “Hvað ætli sé að hrjá mig? Af hverju er ég
að finna þessar tilfinningar?” Ég vil einnig benda á að
ég er ekki einmanna, ég á alveg vini sko. En þarna var
ég semsagt, 12.000 kr fátækari að byrja á mínu þriðja
ári í Menntaskóla þegar ég sökk alveg niður í dýpstu
holu heljar. Ég féll á mætingu, ég fríkaði út í öllum
mínum lokaprófum, ég veit ekki hversu oft ég plataði
hálsbólgu eða kvef, eða hversu oft ég svaf bara yfir
mig og var alveg sama um skólann. En þetta endurtók
sig á hverjum degi.
Áfram ég!
Þetta var semsagt fyrir áramót, og um áramótin
urðu heldur betur breytingar hjá mér. Við gætum
næstum talað um að flugeldasýning ársins hafi verið
í hausnum á mér. Á gamlársdag, 2015, vaknar ungfrú
Sigurbjörg upp klukkan 4 um daginn. Hún fer ekki
framúr enda nennir hún því ekki, hún hefur ekkert
að sækja í. Hún liggur og liggur og grætur og grætur
og engin veit af hverju. Ungfrúin góða lætur gefa sér
nokkra kjötbita í rúmið og fær sér tvo bita og heldur
svo áfram að vinna í því að gera augun eins grátbólgin
og hún gat. Tíminn leið, fólk horfði á skaupið skaut
upp flugeldum og GLEÐILEGT NÝTT ÁR! Sprengjunar
dundu yfir húsi ungfrúarinnar og hún gjörsamlega
missti sig, hún öskraði og grét og var nánast ekki
með rænu. Þetta var hennar leið á að bjóða nýtt ár
velkomið. Hún hugsaði ekki um áramótaheit, hún
hugsaði; “Andskotinn enn eitt árið sem ég þarf að
vera til, af hverju?”.
Þetta eru ekki hugsanir sem eiga að vera eðlilegar
í huga neins og því var hringt í lækni og hann
hringdi suður til Reykjavíkur á geðdeild og ungfrúin
var flogin suður 2.janúar. Á geðdeildinni fór ég á
bráðamóttökuna, fékk viðtal og allskonar lyf til að
deyfa sársaukann sem var í hugsunum mínum. Ég
fór alls í 5 viðtöl og þar ræddi ég um dauðahugsanir,
allt milli himins og jarðar, Borgarleikhúsið kom óvenju
oft upp í samtölum (ég er enn að spurja mig hvernig
stóð á því) ásamt því reyndum við að stilla lyfin mín
af. Fyrst þegar ég kom inn var ég sett á mjög öflugan
skammt, til þess að koma mér hraðar niður á jörðina
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TARA
TJÖRVA
#ÉGEREKKITABÚ
Segðu okkur aðeins frá sjálfri þér
Ég er nemi í Margmiðlunarhönnun og Sams kiptum í KEA í Kaupmannahöfn,
áhuga ljósmyndari, móðir, unnusta, fyrrum ME-ingur, þunglyndissjúklingur og
baráttukona við þá fordóma og það tabú sem geðs júkdómar eru í samfélaginu.

Fyrir þá sem ekki vita, hvað er #égerekkitabú og GEÐSJÚK?
Samfélagsbyltingin #égerekkitabú hófst útfrá grein sem ég birti í lok September
2015, þegar ég steig útúr mínum þunglynda skáp sem ég hafði verið í felum inní í 11
ár. Eftir að greinin birtist opinberlega, kynntist ég tvem ungum konum sem voru með
sömu ástríðu og ég að eyða tabú-i geðsjúkdóma, og saman hófum við byltinguna
#égerekkitabú þar sem við hvöttum fólk til að tjá sig, og setja textann yfir profíl
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myndina sína á Facebook. Það sem við bjuggumst ekki við var hversu gríðarlega
hratt þetta fór af stað og logaði Twitter af fólki að stíga fram með sín veikindi.
Í kjölfarið stofnuðum við Facebook hópinn GEÐSJÚK, sem vettvangur fyrir fólk
til að deila sögum sínum og styðja við hvort annað. Seinna þróaðist GEÐSJÚK yfir í
baráttusamtök fyrir heilsujafnrétti, en það er jafnréttið í umfjöllun og meðhöndlun
á andlegum og líkamlegum sjúkdómum.

En svo hefur þú líka verið að vinna að ljósmyndaverkefni um þunglyndi,
getur þú eitthvað sagt frá því, og hvernig gengur það? Er það aðgengilegt
fyrir fólk að fylgjast með?
Verkefnið Faces Of Depression er ljósmynda
g agnagrunnur með andlitum
Íslendinga sem hafa eða eru í baráttunni við þunglyndi, sem vettvangur fyrir fólk
til að stíga út úr geðsjúku skápunum sínum, til að berjast gegn því tabúi og þeim
fordómum sem geðsjúkdómar verða fyrir í samfélaginu og til að sýna að við berum
að ekki veikinding utan á okkur.
Ég lagði upp með það markmið í Október 2015 að mynda 100 andlit, ég kláraði
að mynda þau í Janúar og eru öll andlitin til sýnis á heimasíðu verkefnisins, www.
fodproject.com og einnig á Facebook síðunni www.facebook.com/fodproject.
Endilega fylgist með á Facebook, það er margt spennandi framundan,
heimildarmyndin Depressed Nation er að detta í Indiegogo söfnun, heimasíðan
okkar fodproject.com er að byrja að safna sögum frá þunglyndum sem má endilega
senda á mig og svo er draumurinn auðvitað að koma austur að taka myndir, vonandi
rætist sá draumur í sumar!
Endilega skráið ykkur í töku inná www.fodproject.com/join og þið verðið látin vita
þegar það verður úr þeirri töku!

Er eitthvað í plönum hjá ykkur, forsprökkum GEÐSJÚK?
Við erum að koma í loftið heimasíðunni gedsjuk.is, þar sem við munum safna inn
fræðslu, greinum, meðferðarúrræðum og fleiru skemmtilegri nútíma jafningjaf ræðslu.
Það er mikilvægt að það sé upplýsingaveita sérsniðin að þörfum unga fólksins okkar,
því unglingsárin er algengur tími til að veikjast og þá þarf að grípa inní strax.

Hefur þú eitthvað til að ráðleggja þeim sem kannski vantar hjálp? Hvert
getur fólk leitað, og eitthvað sem þú getur sagt okkur um þína reynslu?
Mín reynsla af því að vera þunglynd á Egilsstöðum er ekki svo frábær, ég fékk það
oft í andlitið að ég væri of veik frá hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum og læknum
sem ég leitaði þar til, og höfnunartilfinningin við að vera send á milli staða var gífurleg
á þessum tíma.
Lykilatriði er líka að vilja hjálp, lengi vildi ég innst inni ekki hjálp, og átti í erfiðleikum
með lyfjainntöku auk þess sem ég var með fordóma fyrir þesum gleðipillum.
Einnig litaðist menntaskóla ganga mín mikið af veikindum mínum, en oft var ég
of veik að mæta og var það mér ofviða að hringja mig inn veika, sem leiddi til þess
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að ég var rekin úr skólanum þrisvar sinnum og þurfti að klára seinasta áfangann
minn í fjarnámi. Ef það hefði ekki verið fyrir ákveðni foreldra minna í að ég myndi
klára þetta þá væri ég sennilega ekki útskrifuð í dag, og þrátt fyrir mikla reiði í garð
þeirra meðan á þessu stóð var ég eftirá virkilega þakklát.
Þegar ég komst loks yfir eigin fordóma á lyfjum, eftir 10 ára alvarlegt þunglyndi að
þá fyrst fóru fyrri sálfræðim eðferðir og sjálfsvinna að hafa áhrif, og mér leið loksins
vel.Þegar mér fór að líða betur, þá fyrst fann ég hversu óbærilegum sársauka ég
hafði verið að lifa í síðasta áratuginn og þangað vildi ég aldrei fara aftur.
Geðsjúkdómar og meðferðir við þeim eru rosalega einstaklingsb undnar og það
er ekkert eitt sem hjálpar öllum. Samblanda af endalausri sjálfsskoðun, hugleiðslu,
líkamsrækt og lyfjum er kokteill sem hentar mér að lifa lífi mínu til fulls. Ég neita því
ekki að það koma dagar sem ég finn aðeins fyrir þunglyndinu, en ég er meðvituð
þegar þeir koma og faðma sjálfa mig í staðinn fyrir að ásaka mig fyrir að eiga erfitt
með að gera daglega hluti.
Erfiðasti hlutinn er oft að viðurkenna að maður sé veikur, það tekur mikið
hugrekki og baráttan er öll uppá við þegar það skref er yfirstaðið.
Ég mæli með að byrja á að tala við vini eða vandam enn, panta tíma hjá lækni eða
sálfræðingi og taka stöðuna út frá því.
Því miður er geðheilbrigðisaðstaða ekki nægilega aðgengileg, hvorki á Austurlandi
né landinu öllu, en ekki gefast upp, það er hjálp þarna úti fyrir ykkur, það tekur
mislangan tíma að finna hjálp sem hentar manni.

En hvað eru geðsjúkdómar, hver er munurinn á þeim og öðrum sjúkdómum,
hverjir geta veikst?
Geðsjúkdómar eru í eðli sínu ekki frábrugðir öðrum sjúkdómum, þar sem líffærið
heilinn er bilaður og framleiðir ekki nægileg efni sem við þurfum til að líða vel.
Munurinn hinsvegar liggur í fordómum og slæmu aðgengi hjálpar sem einkenna
geðsjúkdóma.
Það geta allir veikst, hvenær sem er, og um 20% munu þjást af þunglyndi einhvern
tímann á lífsleiðinni.
Til að losna við fordóma þurfum við að vekja í fólki samkennd fyrir geðsjúkdómum.
Þegar þú sérð mann liggjandi í rúmi með opið beinbrot þá finnuru til með honum,
þú finnur sársaukann, þú finnur samkennd, en þegar þú sérð manneskju liggjandi í
rúminu sem er að þjást af langvarandi þunglyndi þá finnuru ekki samkennd, því þú
sérð veikindin ekki utan á henni. Það er mannlegt eðli okkar að finna ekki samkennd
fyrir því sem við þekkjum ekki, eða sjáum ekki, en að segja sögu er öflugt tól til að
vekja samkennd.
Það er það sem samfélaginu vantar, og það er það sem ég er að vinna að með
ljósmyndaverkefninu mínu, þar sem hvert andlit segir sögu.
Við sem erum geðsjúk, þurfum að vera stolt af okkar baráttum og kenna
samfélaginu að tala um þær, alveg eins og við tölum af stolti um baráttur þeirra sem
þjást af krabbameini og öðrum lífshættulegum sjúkdómum.
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„

Við sem erum geðsjúk, þurfum
að vera stolt af okkar baráttum
og kenna samfélaginu að tala
um þær, alveg eins og við tölum
af stolti um baráttur þeirra sem
þjást af krabbameini og öðrum
lífshættulegum sjúkdómum.

“

Þunglyndi og kvíði er algengt vandamál í heiminum, hefur þú einhverja
skýringu á því?
Þessir sjúkdómar eru gífurlega flóknir og alls ekki nógu vel rannsakaðir. Stór
ástæða fyrir því hversu lamandi áhrif þeir hafa á samfélagið eru orsakaðir af
fordómum sem eru tengdir geðsjúkdómum. Meðalt íminn sem það tekur manneskju
með þunglyndi að leita sér hjálpar eru 10 ár, og meðan við erum ekki að leita okkur
hjálpar og tala um okkar sjúkdóma að þá erum við ekki að batna. Með tímanum
verða sjúkdómarnir alvarlegri og geta orðið langvarandi ef gripið er inní svona seint.
Fólk setur samasem merki á milli þess að vera geðsjúkur og vera í spennitreyju,
og þessu þurfum við að breyta. Við erum stolt af því þegar við hugsum um
líkamlega heilsu okkar, og jafn mikið stolt þarf að sína þegar við erum að huga
að andlegu hliðinni. Fólk hugsar oft ekki um geðheilbrigði fyrr en eftirá, það leyfir
allskonar slæmum atburðum og hugsunum að safnast upp þangað til að springur
út í geðsjúkdóm, það er gríðarlega mikilvægt að hugsa um og fræðast um andlegu
heilsuna okkar. Það er innprentað í okkur að hugsa vel um líkama okkar, en það er
alveg jafn mikilvægt að hugsa um andlegt heilbrigði, við eigum bara þennan eina
heila, pössum hann.

Einhver lokaorð?
Við erum öll að fylgja hvort öðru i gegnum þetta líf saman, léttum byrðinni af
hvor örðu, tölum um baráttur okkar, því þegar við tölum um þær þá tengjumst við
öll betur, og okkur líður ekki eins og við séum ein.
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Elísabet Karlsdóttir
Hver er Elísabet Karlsdóttir og hvað gerir hún?
Fatahönnuður að austan, bý í Reykjavík og vinn hjá
Eggerti feldskera ásamt því að byggja upp mitt eigið
merki sem heitir ALVARA.

Ertu að vinna að einhverjum verkefnum núna
og hvað er á döfinni?
Ég og Ágústa Sveinsdóttir vöruhönnuður erum
ALVARA, við sýndum skartgripalínuna Silfru á
HönnunarMars og erum þessa dagana að fínpússa
framleiðsluna til þess að koma því verkefni lengra. Svo
erum við búnar að vera lengi með fata- og fylgihluta
línu úr hreindýraleðri í vinnslu, það er svona það sem
er næst á döfinni hjá okkur að fara á fullt með það.

Þú kepptir í hönnunarkeppni á Ítalíu í fyrra,
geturðu sagt okkur aðeins frá því?
Keppnin heitir Remix og er feld / fatah önnunar

keppni sem er haldin af alþjóðlegu feldsamtökunum
og Vogue talents hjá Ítalska Vogue. Ég sendi inn
tillögu og var valin til þess að koma til Mílanó og
keppa í úrslitakeppninni. Þetta var mjög skemmtilegt
ásamt því að vera frábært tækifæri. Þar stendur
eiginlega mest upp úr hvað þetta var allt saman stórt
„production“ greinilega engu til sparað.

Vinnurðu eingöngu við fatahönnun?
Það er mjög erfitt að vinna eingöngu við
fatahönnunina á Íslandi eins og staðan er í dag.
Þær stöður eru einfaldlega fáar og oft sjálfskapaðar
af þeim hönnuðum sem hafa unnið hart að því að
byggja eitthvað upp frá grunni. Ég hef undanfarin
tvö ár unnið hjá Eggerti feldskera, sem er lítið
fjölskyldufyrirtæki sem vinnur fjölbreytt verkefni. Þar
er ég í afgreiðslu í versluninni, sé um samfélagsmiðla,
auglýsingar og myndatökur ásamt því að taka þátt í
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Hvaðan færðu mestan innbálstur?

öllu samtali hjá þeim hvað varðar innkaup, hönnun
og þróun á þeirra framleiðslu. Þetta er allt mjög smátt
í sniðum þannig það er mjög skemmtilegt að sjá og
taka þátt í svona fjölbreyttum verkefnum og læra af
því hvernig þau hafa rekið sitt fyrirtæki í öll þessi ár.
Þar er heilmikil reynsla og þekking.

Það er mjög misjafnt, geta verið mjög hversdaglegir
hlutir, bara í umhverfinu. Ég hef einnig mikinn áhuga
á að vinna svolítið út frá efnunum sjálfum. Þannig
unnum við til dæmis skartgripalínuna Silfru, þar
unnum við með samspil vatns og silfurs með því að
steypa silfri í vatn og vinna með þessi óreglulegu form
sem mynduðust í ferlinu. Þannig var efnið og vinnu
aðferðin aðal innblásturinn.

Sástu það alltaf fyrir þér að verða fata
hönnuður?
Mér líður alltaf eins og það hafi bara gerst svolítið
óvart. En ég held að ég hafi kannski alltaf látið mig
dreyma um það en það er kannski ekki beint það sem
liggur beinast við þegar maður er að alast upp fyrir
austan. Ég hefði mjög líklega farið í verkfræði eða
eitthvað „gáfulegra“ ef ég hefði ekki komist inn í LHÍ
þegar ég sótti fyrst um. En námið er mjög skemmtilegt
og miklir möguleikar í því að byggja ofan á það, þannig
ég hef alltaf verið mjög ánægð með að hafa valið það.

Drauma samstarfsmaður/kona?
Ágústa samstarfskonan mín í ALVARA er bara
draumurinn núna, frábært að blanda saman hennar
áherslum úr vöruhönnuninni við mínar aðferðir.

Uppáhalds tískutímabil?
Ég er að elska þetta late 90s – 2000 comback
sem er svo mikið núna. Þetta er svo mikil upprifjun á
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öllum mínum fyrstu tískumómentum. Svo er líka bara
einhver sportí einfaldleiki í hlutunum sem ég kann
mjög vel við.

Uppáhalds flíkin þín?
Útskriftarkjólinn minn frá Listaháskólanum er
í miklu uppáhaldi hjá mér. Ég var að vinna í GK
Reykjavík með náminu og þessi kjóll var til þar, þetta
er skærbleikur Stellu McCartney kjóll. Stundum bara
ræð ég ekki við mig þegar kemur að bleiku, virðist ekki
vaxa upp úr því.

Fullkominn dagur að þínu mati?
Ég er ný komin heim úr fríi frá Tælandi með
kærastanum mínum og er enn svolítið með hugann
þar og sakna þess svolítið að slaka á í sólbaði á lítilli
paradísareyju með góða bók. Það er fullkominn dagur
að mínu mati.
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Femínistafélag ME

FEME
Femínistafélag Menntaskólans á Egilsstöðum ásamt ritstýru skólablaðsins stóð
fyrir málþingi um Pésann á þessu skólaári. Eftir málþingið varð niðurstaðan sú að
leggja ætti niður Pésann, þáverandi slúðurblað skólans, og efla frekar hið feita og
fallega skólablað sem þú ert að lesa núna.
Málþingið vakti mikla athygli meðal fólks og fjölmiðla og var vonandi fyrirmynd
margra annarra skóla til þess að leggja niður soramiðla á vegum nemendafélaga.
Meðal annars fór ég fyrir hönd FeME til Reykjavíkur í apríl þar sem ég talaði á
fræðslufundi hjá Amnesty International á Íslandi um málþingið og það sem að við
stóðum fyrir í baráttunni gegn Pésanum.
Nemendafélög eru hagsmunafélög nemenda þeirra skóla sem þeir starfa innan.
Brot á réttindum fólks til einkalífs pakkað inn í litríkan glanspappír með myndum af
ljónum og fólki í sleik, niðurlægingar skrifaðar í Comic Sans og óþarfa upplýsingar
um hvað fólk er að gera í sínum eigin frítíma með sinn eigin líkama eiga aldrei rétt
á sér.
Ég fagna þeim breytingum sem eru að eiga sér stað innan skólans, sem og í
samfélaginu. Sameinumst í betra og réttlátara nemendafélag, og þar með betra og
réttlátara samfélag manna.
Fyrir hönd Femínistafélags Menntaskólans á Egilsstöðum, FeME
María Hjarðar

59

SIGRÚN - SIGRÚN - SIGRÚN - SIGRÚN
Af hverju þýska?
Þýskan er hljómfögur, Þjóðverjar skemmtilegir, Gott
að vera í Þýskalandi og Háskólanám þar ókeypis.

Íslenska eða Þýska, hvor er betri?
Þýskan er mun betri. Hún er mun rökréttari og það
er auðveldara að segja margt á Þýsku.

Er þetta þinn náttúrulegi hárlitur?
Já með smá jurtaseyði.

Uppáhalds tónlistarmaður eða hljómsveit?
Mahler tónskáld
tónlistarmaður.

og

Þorbjörn

Rúnarsson

Eitthvað sem enginn veit um þig?
Ég er mjög góð í Rubiks.

Ertu skírð í höfuðið á einhverjum/einhverri?
Ekki Sigrún en nafnið Helga, allar formæður mínar
hafa heitið Helga.

Sigrún Hólm Þórleifsdóttir

Sigrún Helga Árnadóttir
Geturu sagt okkur stuttlega frá þér. Hvaðan þú
kemur, hvar þú býrð og fjölskylduhagir?
Ég kem úr Rangárvallarsýslu, bý í Fellabæ og er
fráskilin.

Geturu sagt okkur aðeins frá því hver þú ert og
hvaðan þú kemur?
Ég er móðir, systir, kærasta, kennari, vinkona og
dóttir. Ég er fædd og uppalin á Egilsstöðum.

Hvaða menntun hefur þú?
Helstu áhugamál?
Helstu áhugamál mín eru garðyrkja, gönguferðir,
kettir og ferðalög.

Ég er með stúdentspróf frá ME af félagsfræðibraut
og íþróttabraut, B.S. í viðskiptafræði með áherslu á
stjórnun, Kennslufræði á meistarastigi og er svo í MS
námi á Bifröst í stjórnun.
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Skemmtilegasta við að kenna í ME?

Þitt helsta mottó í lífinu?

Ég myndi segja að það sé skemmtilegast að koma
í vinnuna og hitta alla frábæru kennarana. Einnig eru
nemendurnir mínir ekkert að gera vinnuna leiðinlega,
þá sérstaklega Gestur Bergmann sem eyðir með mér
öllum stundum í skólanum.

Að taka lífinu með ró, vera jákvæð og koma fram
við aðra af virðingu… Vá hvað þetta var dull en svona
er ég!

Þú sóttir um að vera skólameistari ME, hvað
fékk þig til að gera það?
ME er frábær vinnustaður og ég sé framtíðina
fyrir mér á þessu svæði og að vinna með frábærum
ungmennum. Ég er menntuð í stjórnunarfræðum og
var það því rökrétt ákvörðun að taka ákvörðun í að
sameina menntun og áhugamál mitt í eitt.

Uppáhalds matur?
Get ekki valið á milli nautalundar með bernaise að
hætti Gissurar eða sushi að hætti Kollu syss.

Uppáhalds bíómynd?
Sódóma Reykjavík sigrar allar myndir! Mæli með
því að þið horfið á hana ef þið hafið ekki gert það nú
þegar.

Heitiru í höfuðið á einhverjum?
Hvar sérðu þig eftir 10 ár?
Ég sé mig ennþá á Egilsstöðum, vonandi enn í ME.
Ég gæti mögulega verið orðin amma þar sem ég á einn
10 ára son og annan sem er að verða 7 ára en vonandi
ekki samt!

Já afasystir mín heitir Sigrún Þórleifsdóttir og fékk
ég þann heiður að heita í höfuðið á henni.

Sigrún Hrafnsdóttir
Aðeins um þig, hvar þú ólst upp, fjölskylduhagir,
búseta og menntun.
Ég ólst upp á Hallormsstað í skjóli trjáa og bjó
þar lengi vel. Flutti í Egilsstaði - það góða pláss, þá
í Þrándarstaði á vit víðsýnis og ætli Egilsstaðir séu
ekki næstir á dagskrá. Eftir landspróf á Eiðum og
Menntaskólann í Hamrahlíð tók við nám í íslensku
og bókmenntum til BA við Háskóla Íslands. Jú, og
svo bættist uppeldis- og kennslufræði við þegar
kennslan varð á vegi mínum. Ég á mann, tvær dætur,
tvö stjúpbörn, fjögur tengdabörn og fimm ömmubörn.

Eftirminnilegt atvik frá þínum kennaraferli?
Erfitt er að velja; -þegar ég fékk eplið, þegar Erna
kenndi málfræði, þegar Garðar orti upplestrarljóðið,
þegar þið tókuð munnlegt próf úr raunsæi – svo
ótalmargt ...

Hvað er það besta við ME að þínu mati?
Nemendur og sá góði skólaandi sem mér finnst
ríkja hér.
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Værirðu til í að segja okkur aðeins frá því hvað
felst í því matarræði að vera pescetarian og af
hverju þú hefur valið að fara eftir því?
Ég veit ekki betur en það þýði að borða ekki kjöt.
Ég hætti að borða það af því að ég missti lyst á því.
Það hefur reynst mér afskaplega vel að sleppa kjöti af
matseðlinum. Ég varð léttari á fæti (þú sérð að ég er
alltaf á hlaupum) og léttari í sál og sinni! Ætli ég haldi
ekki uppteknum hætti enn um sinn.

Áttu góða uppskrift til að deila með okkur?
Ég nota uppskriftir mjög lítið og elda aðallega eins
og andinn innblæs mér hverju sinni. Ég get þó lýst
nokkurn veginn fiskisúpu sem hefur fylgt mér lengi:

Framtíðarplön?
Að vera á svipuðu róli næstu árin.

Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri?
Man ekki eftir neinu.

FISKRÉTTUR SIGRÚNAR HRAFNS

Draumadagur í lífi þínu?
Bauka ýmislegt með fjölskyldunni, ganga um fjöll
og firnindi og lesa góða bók.

Ef þú gætir hitt hvern sem er, hver væri það?
Ertu að meina einhvern ofboðslega frægan? Man
ekki eftir neinum.

Hver væri titill ævisögu þinnar?
Sigrún Sigrún.
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Miða við 500 grömm af fiski og/eða öðru
sjávarfangi.
Léttsteikja kartöflur, gulrætur og papriku
(allt brytjað – má nota annað grænmeti –
gott að hafa súpuna sem litríkasta) í dálítilli
olíu í potti (ég nota pottpott).
Bæta við einni dós af tómötum.
Sjóða hæfilega lengi í lítra af vatni með
grænmetiskrafti.
Setja síðast út í brytjaðan fiskinn og
sjóða í smástund.
Bera fram með nýbökuðu brauði.

Hvað er starf þitt innan veggja skólans?
Ég er skólafélagsráðgjafi og sit í þriggja manna
teymi Nemendaþjónustunnar. Ég sinni persónulegri
ráðgjöf við nemendur og veiti þeim stuðning vegna
erfiðleika í þeirra lífi. Einnig sé ég um að greina vanda
nemenda og vísa þeim til sérfræðinga þegar þörf er á.

Hvert er starf Nemendaþjónustunnar?
Í Nemendaþjónustunni eru ég, Nanna námsráðgjafi
og Árni áfangastjóri. Við veitum nemendum
fjölbreytta þjónustu til þess að tryggja að allir hafi
tækifæri til þess að stunda nám. Sem dæmi má nefna
þá aðstoðum við nemendur með námsval og ef þeir
glíma við erfiðleika í námi eða persónulegu lífi.

Hverjir geta leitað til þín?
Allir nemendur ME geta leitað til mín útaf hvers
kyns málum. Hvort sem þeir sjálfir eru að glíma við
erfiðleika í sínu lífi eða ef þeir hafa áhyggjur af vinum
sínum.

Áttu leyndan hæfileika?
Minn leyndi hæfileiki er Jungle Speed! Ég er mega
góð í Jungle Speed. Svo góð að það nennir enginn að
spila við mig lengur. Ég skora á nemendur að keppa
við mig í Jungle Speed!

Hver er uppáhalds liturinn þinn?
Ég skiptist á milli græns og blás eftir skapi.

Sigrún Yrja Klörudóttir

Heitiru í höfuðið á einhverjum?
Já, ég heiti í höfuðið á móðurömmu minni.

Hvaðan kemur þú?
Fædd í Reykjavík og að mestu alin þar upp. Bjó þó í
fimm ár á Fáskrúðsfirði sem barn.

Hvaða menntun hefur þú og afhverju valdiru
það?

Eitthvað að lokum?
Mér finnst virkilega gaman að sjá hvað nemendur
ME eru öflugir í því sem þeir taka sér fyrir hendur. Þið
eruð framtíðin og framtíðin er björt!

Ég er menntaður félagsráðgjafi.
Ég hef alla tíð viljað vinna með fólki og fór í sálfræði í
HÍ strax að loknu stúdentsprófi. Fann mig ekki alveg þar
og ákvað að prófa félagsráðgjöf og féll alveg fyrir henni.
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jafnréttisvika me
Jafnréttisnefnd Menntaskólans á Egilsstöðum stóð fyrir jafnréttisviku sem
haldin var þann 18- 22. janúar. Markmið jafnréttisvikunnar var að skapa umræðu,
fræða nemendur um jafnréttisbaráttuna og stuðla að jafnrétti innan skólans.
Skólinn var skreyttur og í matsalnum voru hengdar upp myndir af merkilegum
konum í Íslandssögunni. Á bókasafninu mátti finna sýningu um „stúlkna bækur“
og „drengja bækur“ og ýmsar tilvitnanir frá jafnréttissinnum voru hengdar upp
á veggi bókasafnsins. Það var einnig fjölbreytt dagskrá í boði. Sýnd voru ýmis
myndbönd í hádegishléum, boðið var upp á fyrirlestur um staðalímyndir kynjanna,
haldinn var svokallaður grímulaus dagur þar sem stelpur voru hvattar til að mæta
ómálaðar og allir voru hvattir til þess að mæta eins og þeim liði best í einn dag.
Það sem vakti lang mesta athygli var stelpukvöldið sem haldið var í íþróttahúsinu.
Þar sem virkni stráka er jafnan mun meiri heldur en stelpna á íþróttakvöldum
á vegum skólans var ákveðið að hafa eitt stelpukvöld þar sem bara stelpur voru
hvattar til að mæta í íþróttahúsið. Hugmyndin var sú að ýta við stelpunum og fá
þær til að mæta. Stelpukvöldið var auglýst á facebook og voru yfir 200 ummæli
frá nemendum að rökræða stelpukvöldið og mörg af þeim voru ærumeiðandi. Það
voru vægast sagt skiptar skoðanir á því hvort stelpukvöldið stuðlaði að jafnétti eða
óréttlæti en stelpukvöldið var haldið þrátt fyrir það og gekk mjög vel. Á síðasta degi
jafnréttisvikunnar var boðið upp á „jafnrétt“ með matnum sem var kaka í öllum
regnbogans litum og spiluð var tónlist eftir feminista eins og Reykjavíkurdætur og
Úlf Úlf í hádeginu. Jafnréttisvikan vakti mjög mikla athygli bæði innan skólans og
utan. Þó svo að jafnréttisvikan sé búin þá er mikilvægt að halda umræðunni opinni
og stuðla að jafnrétti á hverjum degi.
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Ungverjaland
Í september lögðu fræknir ferðalangar af stað með UÍA til Ungverjalands í
verkefni á vegum Evrópu unga fólksins. Þar dvöldumst við í 2 vikur í bæ sem heitir
Orozhása og er af sömu stærðargráðu og Reyðarfjörður. Á ráðstefnunni var rætt
um það hvernig íþróttir hafa áhrif á samfélagsþáttöku. Þetta var einstök ferð sem
einkenndist af hópeflisleikjum, skemmtun og djúpsteiktum mat.
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Spurningar af götunni
Spurningar:

-Hrútur
-Ég myndi þurfa að segja
Sálfræði
-Banana og Hámark
-Hlynur Ármanns
-uuuuuuuuuuh pass

GarÐar Logi Ólafsson

-Ab mjólk með morgungulli
-Valla
-Kunni einu sinni að blístra

Svavar Páll Kristjánsson
-Meyja
-Gúrka í pásu
-Ís

-Naut
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-Ég er sjúklega góður að syngja

Brynja þorsteinsdóttir
-Vatnsberi
-Stærðfræði

-Maggi mix
-Ég borða varasalva á fullu
tungli

SÍA

-Bogamaður
-Íþróttir
-Hafrakodda
-Jón Ingi
-Ég nota gleraugu

-Stærðfræði
-Hafragraut og banana
-Halldóra dönskukennari

•

Brynjar Snær Grétarsson

GuÐný Edda GuÐmundsdóttir

PIPAR\TBWA

Nafn?
Stjörnumerki?
Uppáhalds fag?
Hvað fékkstu þér í
morgunmat?
Uppáhalds kennari?
Eitthvað sem fáir vita um
þig?

„Prófgráða frá Háskóla Íslands hefur
mjög mikla þýðingu því hún opnar
gríðarlega möguleika á vinnumarkaði,
bæði hérlendis og erlendis.“
Guðlaug Edda Hannesdóttir,
stjórnmálafræði

VELKOMIN

PIPAR\TBWA

•

SÍA

Í HÁSKÓLA ÍSLANDS

SPENNANDI NÁM OG ÖFLUGT FÉLAGSLÍF
Í HÁSKÓLA Í FREMSTU RÖÐ
YFIR 400 NÁMSLEIÐIR Í BOÐI
Í HÁSKÓLA ÍSLANDS
Umsóknarfrestur um grunnnám er til 5. júní
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ARNAR

TVÍFARAR
STEINAR

&

BJÖGGI

&

CLARK

ARON

&

PUTIN

DRAUMEY

SALKA

&

VICTORIA
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&

Shani Grimmond

EYSTEINN

EIRÍKUR

&

WILL

&

ELLEN

&

HULK

PÁLMI

VÍFILL

&

MIKE

&

JIMMY

HALLDÓR
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GóÐgerÐARVIKA me
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Fyrsta góðgerðarvika Menntaskólans á Egilsstöðum var haldin 4-8. apríl.
Markmið vikunnar var að safna pening til að styrkja geðheilbrigðisþjónustu á
Austurlandi og einnig að auka umræðu um geðheilbrigðismál. Það var góðgerðaráð
ME sem stóð að vikunni, en það var skipað af Andreu Rós Beck Helgadóttur, Ásgerði
Hlín Þrastardóttur, Emilíu Sól Guðgeirsdóttur og Rebekku Karlsdóttur. Það voru
fjölbreyttir viðburðir alla vikuna og byrjað var á því að frumsýna tónlistarmyndband
sem Ásgerður og Ísar gerðu og Landsbankinn styrkti. Á þriðjudeginum var svo
karnival stemming í skólanum þar sem við seldum kökur, popp og happdrættismiða
sem hin ýmsu fyrirtæki í bænum styrktu og skapaðist mikil stemming í skólanum í
kringum það. Í hádeginu á miðvikudag hélt Sigurbjörg Lovísa nemendi í skólanum
fyrirlestur um sína reynslu af geðheilbrigðisþjónustu og sagði stuttlega frá sínu
stöðuga bataferli og um kvöldið var góðgerðacrossfit í Crossfit Austur þar sem gestir
greiddu fyrir æfinguna og rann allur ágóðinn í sjóðinn. Í lok vikunnar framkvæmdu
svo nemendur og kennarar áskoranir sem búið var að heita á þau fyrir pening og
þar má helst nefna rjómakastið á kennarana, en þar gátu nemendur kastað rjóma
í kennarana fyrir pening og nýttu margir tækifærið vel! Einnig var einn nemandi
sem gekk í skólann frá Fellabæ alla vikuna, annar spilaði lagið „Aha - take on me“
á brókinni í pásunni og önnur sem söng lagið Smile með Charlie Chaplin í miðjum
skólanum – frábært framtak hjá þeim sem framkvæmdu og þeim sem hétu á þau.
Rúsínan í pylsuendanum var svo Góðgerðatónleikar TME sem haldnir voru með
90’s þema og kaffihúsastemmingu þar sem Fellabakarí bauð upp á kökur og var
það vel heppnað kvöld í alla staði! Vikan gekk mjög vel í heild sinni, það skapaðist
góð stemming í skólanum og söfnuðust hvorki meira né minna en 264.000 krónur
í vikunni, en peningurinn fer allur í að styrkja geðheilbrigðisþjónustu á Austurlandi.
Við viljum þakka öllum sem komu að vikunni á einn eða annan hátt – þetta er
vonandi vika sem er komin til að vera!
* Fyrir hönd góðgerðarráðs, Rebekka og Andrea
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NÝNEMA & ÚTSKRIFTARNEMA SPURNINGAR
EMI
N
Ý
N

EMI
N
Ý
N

Felix Freyr Ásgeirsson - Fellabær
Hvað fékk þig til þess að velja ME? Ég á mjög
marga vini í ME og það er frábært félagslíf í ME.
Hvað er planið í sumar? Ég held að planið sé
að vinna í sumar.
Uppáhaldskennari? Það er erfitt að gera upp á
milli en ég held að það séu Maríanna og Jóna
Bjarnadóttir.

Aðalheiður Sjöfn Helgadóttir - Egilsstaðir
Hvað fékk þig til þess að velja ME? Mig
langaði ekki að fara að heiman þannig að
það kom ekkert annað til greina. Ég sé alls
ekki eftir því að hafa valið ME.
Hvað er planið í sumar? Vinna og hafa gaman.
Uppáhaldskennari? Sigrún Hólm, held ég bara

EMI
N
R
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I
R
K
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N
R
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I
R
K
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Karen Björnsdóttir - Egilsstaðir
Hvað ætlarðu að gera eftir útskrift? Ég
ætla að vinna fram að jólum og fara svo til
Bandaríkjanna sem „au pair“.
Hvað langar þig að fá í útskriftargjöf? Reebok
nano-skó fyrir crossfit og eitthvað frá Ittala.
Uppáhaldskennari? Jón Ingi, því að hann er
svo yndislegur.

Oddur Einarsson - Fellabær
Hvað ætlarðu að gera eftir útskrift? Vinna, fara
svo í heimsreisu og læra svo eitthvað gáfulegt.
Hvað langar þig að fá í útskriftargjöf? Flott úr,
góðan bakpoka og eitthvað sniðugt.
Uppáhaldskennari? Jón Ingi, því að hann er
svo léttur á því.
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SKOÐANAKANNANIR
KYN
Kyn

ERTUsátt/ur
SÁTT/URmeÐ
MEÐAÐ
AÐVERA
VERA ÍÍ ME
Ertu
ME?
Hlutlaus
3%

Stelpa
37%

Já
34%

Það er allt í lagi
21%

Myndi velja
annað
9%

Strákur
63%

VEISTU HVAÐ ÞÚ VILT GERA Í
FRAMTÍÐINNI

VEISTU HVAÐ ÞÚ VILT GERA Í
FRAMTÍÐINNI?

HEFURÐU PRÓFAÐ
PRÓFAÐ AÐ
AÐ REYKJA?
HEFURÐU
REYKJA?

Já
67%

HEFURÐU SVINDLAÐ Á PRÓFI Í ME

HEFURÐU SVINDLAÐ Á PRÓFI Í ME?

Nei
66%

STYÐURÞÚ
ÞÚDONALD
DONALD TRUMP
STYÐUR
TRUMP?
Já
3%

Nei, hef ekki
hugmynd
30%

Já
39%

Hlutlaus
13%
Nei
84%

Já, nokkurn
veginn
70%

HVENÆR
MISSTIR
ÞÚ
HVENÆR
MISSTIR
ÞÚ SVEIN/
SVEIN/MEYDÓMINN
MEYDÓMINN?
18 ára eða eldri
6%

Hef ekki misst
hann
30%

Nei
61%

HVERSU OFT
OFT HEFURÐU
HEFURÐU FARIÐ
FARIÐ
HVERSU
ERLENDIS
ERLENDIS?
Aldrei
2%

12 sinnum og
oftar
11%

1-3 sinnum
23%

8-12 sinnum
22%

16-17 ára
41%
14 ára eða
yngri
7%
15 ára
16%

4-8 sinnum
42%
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ERTU HÚKKT Á
SAMFÉLAGSMIÐLUM

ERTU HÚKKT Á SAMFÉLAGSMIÐLUM?

Já
42%

Get sleppt því
44%

Nei
14%

FLOKKAR ÞÚ RUSL?
FLOKKAR ÞÚ RUSL?

HEFUR ÞÚ HRINGT ÞIG INN VEIKA/NN
ÞEGAR ÞÚ VARST ÞAÐ EKKI?

HVAR BÝRÐ ÞÚ?

HEFUR ÞÚ HRINGT ÞIG INN VEIKA/NN ÞEGAR ÞÚ VARST ÞAÐ EKKI?

HVAR BÝRÐ ÞÚ?

Í eigin húsi
4%

Stundum
30%

Nei
44%
Já
56%

Jájá
59%

Nei
11%

HEFURÐU MÆTT ÞUNN/UR Í
SKÓLANN?
HEFURÐU MÆTT ÞUNN/UR Í SKÓLANN?

Smáá
3%

FINNST ÞÉR NÁMIÐ GAGNLEGT?
HEFURÐU MÆTT ÞUNN/UR Í SKÓLANN?

Nei
2%

Já
11%

Hlutlaus
12%

Annað
8%

Á vistinni
21%

Heima hjá
foreldrum
67%

ERTU Á FÖSTU?
ERTU Á FÖSTU?

Næstum því
10%

Já
35%

Nei
55%

Já
86%

Nei
86%

ERTU AÐDÁANDI KARDASHIAN
FJÖLSKYLDUNNAR?
ERTU AÐDÁANDI KARDASHIAN FJÖLSKYLDUNNAR?
Hverjir eru
það?
9%

HvaÐA 3 MÁL TEKUR ÞÚ?
HVAÐA 3 MÁL TEKUR ÞÚ?

KOKTEILSÓSA VS. TÓMATSÓSA?
KOKTEILSÓSA VS. TÓMATSÓSA?

Annað
6%

Hvoruga
15%

Jájá
36%
Þýska
53%

Spænska
41%

Tómatsósa
21%
Kokteilsósa
64%

Nei
55%

Takk fyrir stuÐninginn:
Tréiðjan
Einir
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Seyðisfjarðarkaupstaður

#methings
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ME Í FRÉTTUM

80

81

Kennaralitabókin

Helgi Ómar

Hlynur
82

Hlynur húsvörður
Halldóra

Freyja

Björn Gísli
83

Kristjana

Jón Ingi

Jóna

Hulda

84

Soffía

Maggi Kristjáns

Árni Friðriks
85

Sigga Klara

Margaret Johnson

Sigrún Hólm

Sigrún Árna

86

Maggi Helga

Stefanía Ósk

Viddi

Sigrún Hrafns
87

Árni Óla

Þórunn Víðis

Cynthia

Íris Lind

88

Fjölnir

María Anna
VEFUR GEFUR
BETRA VERÐ
BÓKAÐU FLUGIÐ Á NETINU

FLUGFÉLAG ÍSLANDS
MÆLIR MEÐ því að bóka flugið
á netinu. Það er bæði fljótlegra,
þægilegra og ódýrara.
Smelltu þér á FLUGFELAG.IS,
taktu flugið og njóttu dagsins.
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FLUGFELAG.IS

Skoðaðu ne

tið

NETTILBOÐ
Alltaf ódýrar
a
á netinu

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A - 1 6 - 1 0 7 4
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Dökkt súkkulaði og vanilla

Syndsamlega gott, kolvetnaskert skyr
með dökku súkkulaði og vanillubragði.
Nú einnig fáanlegt í 500 g dósum.
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árBÓK NME
2015 - 2016

O

R

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A - 1 6 - 1 0 7 4

AÐalheiÐur Sjöfn Helgadóttir (1999) Alexander Ingi Jónsson (Nei takk!) Andrea Rós Beck Helgadóttir (1998)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Hamingjusöm

Andri Austmann GuÐmundsson
(1996)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Listamannalaun

Arna Ormarsdóttir (1998)
Reyðarfjörður
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Ferðast

Reyðarfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Útskrifast
einhverntíman úr þessu rugli

Anton Orri GuÐnason (1999)
Eskifjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Verða stærri

Arnar Bogi Ómarsson (1996)
Seyðisfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: „þökk sé ME er
ég góður að skrifa“
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Eskifjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Hafa gaman

Antoníus Bjarki Halldórsson (1996)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Veit ekki

Arnar Logi Elínarson (1998)
Reyðarfjörður
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Þetta reddast

Arney Hildur Margeirsdóttir (1998)
Stöðvarfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Leikskólakennari

Atli Berg Kárason (1999)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Vera bestastur

Árdís Ósk AÐalsteinsdóttir (1996)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Læra þýsku

Aron Gauti Magnússon (1997)
Eskifjörður
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Verða jafn
massaður og Ísar

Atli Geir Sverrisson (1998)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Íslenski Marc
Gasol

Ársól Eva Birgisdóttir (1998)
Fellabær
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Ekki vera á
hækjum
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Aron Steinn Halldórsson (1999)
Egilsstaðir
Listnámsbraut
Framtíðarmarkmið:
Kvikmyndagerðarmaður

Atli Pálmar SnorrasoN (1998)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Verða betri en
Kári Steinn

Ása Þorsteinsdóttir (1999)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið:
Íslenskufræðingur

ÁsgerÐur Hlín Þrastardóttir (1997)
Reyðarfjörður
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Bjarga
heiminum

Ásta Þórey Jónsdóttir (1997)
Reyðarfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Verða
klósettkafari

Benedikt Þór ViÐarsson (1996)
Ásgarður
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Veit ekki

Ásta Dís Helgadóttir (1999)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Ferðast

Ástrún Jóhanna SigurÐardóttir
(1997)
Mjóifjörður
Námsbraut: ??
Framtíðarmarkmið: Ferðaþjónusta
og hestar

Benjamín Fannar Árnason (1997)
Reyðarfjörður
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Leika mér
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Ásta Evlalía Hrafnkelsdóttir
(1998)
Fellabær
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Ferðast um
allan heiminn

Benedikt Burkni Þ. HjarÐar (1997)
Fellabær
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Finna Geirfinn

Bergey EiÐsdóttir (1998)
Djúpivogur/Reyðarfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Forseti Íslands

Berglind HólmfríÐur Einarsdóttir Birkir Snær Sigurjónsson (1996)
Eskifjörður
(1998)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Veit ekki

Bjarni Björnsson (1997)
Egilsstaðir
Málabraut
Framtíðarmarkmið: Ríkur

Brynja Þorsteinsdóttir (1999)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Bara eitthvað

Listnámsbraut
Framtíðarmarkmið: Listamaður

Bríet Finnsdóttir (1996)

Bjarney Björt Björnsdóttir (1998)
Fellabær
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Veit ekki

Brynja Rún Steinþórsdóttir (1998)

Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Vera osom

Fáskrúðsfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Ferðast

Brynjar Snær Grétarsson (1997)

Bylgja Rún Ólafsdóttir (1998)

Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: You already
know
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Reyðarfjörður
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Lifa eins vel og
hægt er

DaÐi Fannar Sverrisson (1996)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Sjúkraþjálfun

Daníel Björnsson (1998)
Seyðisfjörður
Starfsbraut
Framtíðarmarkmið: Að vera
sterkastur í heimi

Eggert Már Eggertsson (1999)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Grænmetisæta

Dagur FriÐrik Kristjánsson (1997)
Reyðarfjörður
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Verða jafn
massaður og Eiríkur

Dagur Þorsteinsson (1996)
Stöðvarfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: ???

Dóra Sigfúsdóttir (1997)

Draumey Ósk Ómarsdóttir (1998)

Seyðisfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Ég geri ekki neitt
fyrir neinn sem gerir ekki neitt fyrir neinn

Reyðarfjörður
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Að vera
einkafótanuddari hjá Söru Kolo

Einar Bjarni Helgason (1998)

Einar Páll Þrastarson (1998)

Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: P.G.A
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Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Klessa á staur

Eiríkur Ingi Elísson (1997)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Segja góða
brandara

Emil Smári “bræÐingur“
GuÐjónsson (1999)
Seyðisfjörður
Samlokugerðarbraut
Framtíðarmarkmið: Fá vinnu á
Subway

Erla Viktoría Hrafnkelsdóttir
(1999)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Ferðast

Elísabet Ósk Einarsdóttir (1998) Elma ValgerÐur Sveinbjörnsdóttir
Djúpivogur
(1997)
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Ferðast

Emilía Sól GuÐgeirsdóttir (1998)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Skilja
afstæðiskenninguna

Eydís Hildur Jóhannsdóttir (1998)
Eyrarland
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Klára stúdent
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Eskifjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Láta gott af mér
leiða

Erla Björg Fanney Þórhallsdóttir
(1997)
Fljótsdalur
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Sálfræði, sólin
og sinnep

Eysteinn Bjarni Ævarsson (1995)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut með Íþróttalínu
Framtíðarmarkmið: Stefni á skýin

Eysteinn Einarsson (1999)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Lifa á berjum

Fanney Stefánsdóttir (1996)
Reyðarfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Búa í LA og vera
hamingjusöm

FriÐný María Þorsteinsdóttir (1997) FriÐþjófur Vífill R. Snorrason
Eskifjörður
(1998)
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Vera
Hamingjusöm

Gabríela Rán GuÐjónsdóttir (1999)
Reyðarfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Ekki búin að
ákveða það

Seyðisfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Atvinnuboxari

Gestur Bergmann Gestsson (1999)
Blöndubakki
Framhaldsskólabraut
Framtíðarmarkmið: Að gera allt sem
ég ætla mér
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Felix Freyr Ásgeirsson (1999)
Egilsstaðir
Starfsbraut
Framtíðarmarkmið: Að ná langt í
framtíðinni

FríÐa Pálmars Lárusdóttir
Snædal (1998)
Jökulsárhlíð
Málabraut
Framtíðarmarkmið: Verða barþjónn

Gísli Björn Helgason (1998)
Egilsstaðir
Náttúrufræði
Framtíðarmarkmið: Viðra hunda

Glúmur Björnsson (1996)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Bjarga
mannkyninu

GuÐjón Bjarki Vignisson (1997)
Fellabær
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Kakóbauna
bóndi

Halldór Bjarki GuÐmundsson (1997)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Kúreki

GuÐbjörg Agnarsdóttir (1998)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Ferðast og
skoða heiminn

GuÐgeir Einarsson (1997)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Dæma
bræðsluleikinn

GuÐný Edda GuÐmundsdóttir (1998) GuÐrún Arna Jóhannsdóttir (1998)
Heimabær: Egilsstaðir
Námsbraut: Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Klára skóla

Harpa Lind Larsen Orradóttir
(1998)
Reyðarfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Lifa góðu lífi
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Heimabær: Eskifjörður
Námsbraut: Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Klára Háskóla

HeiÐar Logi Jónsson (1998)
Fellabær
Framhaldsskólabraut
Framtíðarmarkmið: Atvinnumaður
í FIFA

HeiÐrún Ásta Torfadóttir (1999) Hekla Björk HreggviÐsdóttir (1998)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Lifa

Hemmert Þór Baldursson (1998)
Vopnó city
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Verða næsti
Trump

Eskifjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Vera
hamingjusöm

HéÐinn Sölvi Halldórsson (1999)
Seyðisfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Verða kokkur

Hrafnhildur Halldórsdóttir (1996) Hrannar Snær Halldórsson (1997)
Breiðdalsvík
Listnámsbraut
Framtíðarmarkmið: Stoðtækjafræðin

Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Sjá til þess að
ég geri eitthvað merkilegt
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Helga Jóna Svansdóttir (1998)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Njóta lífsins

Hjalti Valgeirsson (1998)
Reyðarfjörður
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Að kjósa Ásgeir
Magnússon

Hrefna Ösp Heimisdóttir (1998)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Verða sterkari
en mamma

HörÐur Hjartarson (1996)
Seyðisfjörður
Starfsbraut
Framtíðarmarkmið: Veit ekki

Ingvar Þorsteinsson (1996)
Unaós
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Verða skrítinn
gamall kall sem börn hræðast

Ívar Styrmisson (1996)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Living the high life!

Inga Lára Jónsdóttir (1999)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Verða
hjúkrunarfæðingur

Ísar Tandri Hlynsson (1997)
Eskifjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Ómar Unnþór

Jakobína Ísold Smáradóttir (1999)
Fellabær
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Eitthvað gott
eða eitthvað
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Ingólfur Örn Jóhannsson (1998)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Verða ríkari en
Bill Gates

Ívar Aron Viggósson (1999)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Að eiga mikið af
peningum

Jóhann Beck Vilhjálmsson (1999)
Egilsstaðir
Framhaldsskólabraut
Framtíðarmarkmið: Smiður

Jóhann Pétur Daníelsson Vest (1994) Jóhannes Bergur Gunnarsson (1996)
Seyðisfjörður
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Verða íslenski
Barney Stinson

Jónína Ósk Jóhannsdóttir (1998)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Ekki falla í
sálfræði

Breiðdalsvík
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Vera góður í því
sem er skemmtilegt

Karen Björnsdóttir (1996)
Egilsstaðir
Málabraut
Framtíðarmarkmið: Hagfræðingur

Jónas Bragi Hallgrímsson (1997)
Egilsstaðir/Fellabær
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Víðförull
heimsborgari

Katrín Dóra Jónsdóttir (1999)
Egilsstaðir
Listnámsbraut
Framtíðarmarkmið:
Menntaskólastúdent

Kolbeinn Magnús Lárusson (1996) Kolbeinn “Subway” Þór Nökkvason Kolbrún Drífa Eiríksdóttir (1998)
Egilsstaðir
Fellabær
(1998)
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Stórir hlutir

Flavor-Town
Næringarfræðibraut
Framtíðarmarkmið: Starfsmaður
mánaðarins
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Listnámsbraut
Framtíðarmarkmið: Kemur í ljós

Kristján Örn RíkharÐsson (1999)

Kristófer Dan Stefánsson (1999)

Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Kenna töfra
draslið í Hogwarts

Djúpivogur
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Ná sem allra
lengst í fótbolta

Kristrún Björg Nikulásdóttir (1996)
Reyðarfjörður city
Listnámsbraut
Framtíðarmarkmið: Komast í
Listaháskólann, skapa eitthvað
sem ég er ánægð með og sigrast á
kvíðaröskun

Maggý Rut Jóhannsdóttir (1996)
Reyðarfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Mennta mig

Kristófer SigurÐarson (1997)
Reyðarfjörður
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Eignast fyrsta
milljarðinn fyrir 25

Magnea María Jónudóttir (1999)
Fáskrúðsfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Klára læknanám
í HÍ

VISSIR ÞÚ AÐ:

27,000 tré eru höggvin niður á hverjum degi til að framleiða
klósett pappír.
Aðeins 1% af vatns birgðum plánetunar er hægt að nota
til neyslu. 97% er sjávarvatn og 2% er frosið á pólunum.
Förum sparlega með þetta!
Talið er að um 50,000 tegundir dýra sem lifa í regnskógum
deyji út árlega. Það eru 137 tegundir á dag.
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Magnús Fannar Benediktsson (1999) Magnús Snæþór Stefánsson (1999)
Hofteigur
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Klára
stúdentspróf

María JóngerÐ Gunnlaugsdóttir
(1999)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Opna kattholt í
Hamrahlíð þar sem ég á heima

Michael Þór “Fresh” Sverrisson
(1998)
Reyðarfjörður
Næringarfræðibraut
Framtíðarmarkmið: Verða vaktstjóri

Seyðisfjörður
Framhaldsskólabraut
Framtíðarmarkmið: Smiður,
járnsmiður

María Sverrisdóttir (1997)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut og starfsbraut
Framtíðarmarkmið: Ferðalangur

Mikael Máni Freysson (1998)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Finna þann sem
stal kökunni úr krúsinni í gær
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María Elísabet HjarÐar (1996)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Hafa áhrif

Maron Brynjar Árnason (1999)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Rækta kartöflur
á tunglinu

Oddur Einarsson (1996)
Fellabær
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Byrja að spara

Ómar Unnþór Björgvinsson (1995)
Eskifjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Að útskrifast á
þessum áratug

Rannveig Erlendsdóttir (1998)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Forseti

Rebekka Rós Björgvinsdóttir (1998)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Ferðast um
heiminn

Przemyslaw Czech (1995)
Reyðarfjörður
Listnámsbraut
Framtíðarmarkmið: Be rich!

Rán Finnsdóttir (1999)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: óákveðið

Rúna Dís Jóhannsdóttir (1997)
Fellabær
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Hafa áhrif og
vera hamingjusöm
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Ragna Lind RíkarÐsdóttir (1997)
Reyðarfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Moka snjó

Rebekka Karlsdóttir (1997)
Egilsstaðir (Þrándarstaðir)
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Að taka við af
Helga Ómari

Rúna Ösp Unnsteinsdóttir (1996)
Egilsstaðir
Starfsbraut
Framtíðarmarkmið: Flugfreyja

Salka Sif Þ. HjarÐar (1999)
Fellabær
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Mennta mig

Sesselía Sól Dagsdóttir (1998)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Verða læknir

Sigurbjörg Lovísa Árnadóttir (1997)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Leika á móti
Tinu Fey og Amy Poehler

Sandra Björk Steinarsdóttir (1996)
Egilsstaðir
Listnámsbraut
Framtíðarmarkmið: Rauði dregillinn

Signý Þrastardóttir (1998)
Egilsstaðir
Starfsbraut
Framtíðarmarkmið: Skíðakennari

Sigurbjörg SigurÐardóttir
Michelsen (1997)
Fáskrúðsfjörður
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Verða læknir
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Sara Kolodziejczyk (1999)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Vera
hamingjusöm með Draumey

SigríÐur HlíÐkvíst G. Kröyer (1998)
Egilsstaðir
Listnámsbraut
Framtíðarmarkmið: Heimsreisa

SigurÐur Orri Magnússon (1999)
Egilsstaðir
Famhaldsskólabraut
Framtíðarmarkmið: Námsmaður

Sigurlaug Björnsdóttir (1997)
Egilsstaðir
Alþjóðabraut
Framtíðarmarkmið: Tónlistarkennari

Sóldís Fönn Jónsdóttir (1997)
Reyðarfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Eignast 5 börn
og karl og vera hamingjusöm að eilífu

Sólmundur Aron Björgólfsson (1996)
Stöðvarfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Kókaínsali

Snorri GuÐröÐarsson (1997)
Akureyri
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Að finna nýja
heimsálfu

Sóley Arna FriÐriksdóttir (1999)
Eskifjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Ferðast

Sólrún Ágústsdóttir (1998)
Reyðarfjörður
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Ganga vel í lífinu
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Sonja Hlín Haraldsdóttir (1998)
Egilsstaðir
Listnámsbraut
Framtíðarmarkmið: Vinna sem
listakona og fá góða vinnu

Sóley Rún Jónsdóttir (1999)
Seyðisfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Mennta mig og
ferðast

Stefán Alexey Naúmov Geirsson
(1998)
Reyðarfjörður
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Flugvirki

Stefán Aspar Stefánsson (1996)
Breiðdalsvík
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið:
Umhverfislögfræði

Suphitsara Rongmalee (1998)
Seyðisfjörður
Framhaldsskólabraut
Framtíðarmarkmið: Leikskólabraut

Steinar Ingi Hafsteinsson (1997)
Eskifjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Taka meira í
bekk en Svanur

Sutthisak Viriyawet (1999)
Seyðisfjörður
Framhaldsskólabraut
Framtíðarmarkmið: Að vera
forsætisráðherra í Tælandi

Sunneva Una Pálsdóttir (1998)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Vinna í S.Þ.

Svava Rún Arnarsdóttir (1997)
Egilsstaðir
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Mennta mig og
ferðast

Skólasöngur Menntaskólans á EgilsstöÐum
ME ME ME
ME ME ME ME ME
ME ME ME
ME ME Me ME ME
ME ME ME
ME ME ME ME ME
ME ME ME ME ME
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Svavar Páll Kristjánsson (1998)
Fellabær
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Hætta að skrifa
eins og 5 ára krakki

Sæbjörn GuÐlaugsson (1998)
Fellabær
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Fá einhvern
skeggvöxt

Una Bergsteinsdóttir (1996)
Fellabær
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Sjá eins mikið af
heiminum og ég get

Sveinn Húni Vignisson (1997)
Stöðvarfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Já

Sylvía Ösp Jónsdóttir (1998)
Borgarfjörður Eystri
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Ferðast

Tinna Hrönn GuÐmundsdóttir (1997) Tryggvi Þór Hallgrímsson (1999)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Læknir

Úlfar Darri Þórsson (1996)
Fellabær
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Eignast peninga
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Egilsstaðir og Fljótsdal
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Ég ætla að lifa á
ystu nöf

Vala Ormarsdóttir (1996)
Reyðarfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Spila fótbolta
fyrir gott lið og vera hamingjusöm

Védís Elsa GuÐmundsdóttir (1997)
Fáskrúðsfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Veit Ekki

Þórdís FríÐa Emilsdóttir (1997)
Borgarfjörður Eystri
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Klára skólann

Viktor Breki Þorvaldsson (1997)
Stöðvarfjörður
Félagsgreinabraut
Framtíðarmarkmið: Vinna við
skúringar í Nóatúni Austurveri,
Háaleitisbraut 68

Þórhallur Elí Gunnarsson (1996)
FELLABÆR
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Verða
lýtalæknir, vinna Survivor og kaupa
Fellabæ

ÞuríÐur Nótt Björgvinsdóttir (1998)
Egilsstaðir
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Læra að sjóða
pasta
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Wiktor Tomasz W. Tómasson (1999)
Fellabær
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Hafa gaman í
lífinu

Þórir Steinn Valgeirsson (1996)
Reyðarfjörður
Náttúrufræðibraut
Framtíðarmarkmið: Læknisfræði

AÐRIR NEMENDUR SKÓLANS
Adna Mesetovic
Aðalbjörg ýrr Þorsteinsdóttir
Angelika Baginska
Anna Maria Baginska
Ágúst Halldór Viðarsson
Ágúst Ingi Jónasson
Ástvin Aldar Árnason
Bartlomiej Witkowski
Belma Mesetovic
Benna Sóley Pétursdóttir
Bergrós Birna Sigurgeirsdóttir
Daníel Fannar Einarsson
Daníel Sören Pétursson
Egill Brynjar Sigurðsson
Embla Rán Gísladóttir
Erla Jónsdóttir
Eryk Andrzej Turin
Eysteinn Orri Magnússon
Eyþór Ármann Jónasson
Fjölnir Þrastarson
Garðar Logi Ólafsson
Guðjón Smári Guðmundsson
Guðný Lára Guðrúnardóttir
Guðný Sól Guttormsdóttir
Helga Rut Jóhannesdóttir
Hildur Birta Árnadóttir
Ingvi Fannar Eiríksson
Ísak Ármann Grétarsson
Ísak Högnason

Jason Rene Sauceda Meza
Jóhann Ísfjörð Bjargþórsson
Jóhannes Óli Bergþórsson
Jónína Steinunn Þórisdóttir
Júlía Kristey Jónsdóttir
Kamilla Rós Davíðsdóttir
Karólína Rún Helgadóttir
Katrín Lembi Alexandersdóttir
Katrín Rós Pálsdóttir
Kristján Þór Sigurðsson
Maciej Jakub Byczkowski
Maja Anna Rzeczkowska
María Elisabeth Hjartardóttir
Marteinn már sverrisson
Mikael Arnarsson
Natalía Gunnlaugsdóttir
Nathaphon Chinnabut
Patrycjusz Kizewski
Radoslaw Kamil Miszewski
Rakel Sif Kristjánsdóttir
Sara Lind Árnadóttir
Sigfinnur Þór Björgvinsson
Snjólaugur Ingi Halldórsson
Steinunn Lilja Jóhannesdóttir
Svanur Fannar Guðjónsson
Thelma Líf Stefánsdóttir
Tristan Alex Davíðsson
Vignir Andri Árnason
Vilborg Guðnadóttir
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