
ÞRIÐJUDAGUR 2. OKTÓBER 276. DAGUR ÁRSINS 2012

VEÐUR » 8 www.mbl.is

5 6 9 1 1 0 0

Ritstjórn: ritstjorn@mbl.is
Auglýsingar: augl@mbl.is

Áskrift: askrift@mbl.is | sími 5691100
mbl.is: netfrett@mbl.is

Í LAUSASÖLU 399 ÁSKRIFT 4390 HELGARÁSKRIFT 2750 PDF Á MBL.IS 4190 I-PAD ÁSKRIFT 4190

1. Flaut eins og korktappi í lóninu 
2. Heitustu kropparnir á Austur 
3. Drukknaði við að bjarga barni 
4. Vill vera nálægt stúlkunni 

»MEST LESIÐ Á mbl.is

FÓLK Í FRÉTTUM

� Temma Bell, dóttir Louisu Matt-
híasdóttur heitinnar listmálara, af-
henti tónlistar- og ráðstefnuhúsinu
Hörpu olíumálverk eftir móður sína,
„Tvær konur og hestur“, til eignar og
umráða föstudaginn síðastliðinn.

Morgunblaðið/Kristinn

Harpa fékk málverk
eftir Louisu að gjöf

� Fyrsta sýning á
Orð skulu standa í
vetur verður í
Þjóðleikhúskjall-
aranum fimmtu-
dagskvöldið 4.
október. Gestir á
sýningunni verða
Björn Jörundur
Friðbjörnsson og
Jóhanna Vigdís Arnardóttir. Um lif-
andi hljóðfæraleik og aðra tjáningu
sér Jakob Frímann Magnússon en
umsjónarmaður er Karl Th. Birgisson.

Orð skulu standa með
Birni og Jóhönnu

� Tvíeykið Halleluwah, þeir Sölvi Blön-
dal og Egill „Tiny“ Thorarensen, send-
ir í dag frá sér myndband við lag sitt
„K2R“ sem var gefið út á netinu fyrir
nokkrum vikum. Í lok
þessa mánaðar kem-
ur út tíu tomma
breiðskífa tvíeyk-
isins með áföstum
geisladiski en á
henni verða lögin
„K2R“ og
„Whip-
lashes“. 

Sölvi og Egill senda
frá sér myndband

Á miðvikudag Norðan 8-15 m/s og talsverð rigning eða slydda á
N-verðu landinu, en þurrt S-lands. Hiti 1 til 8 stig.
Á fimmtudag Norðan 8-13 m/s en hægari V-til síðdegis. Bjartviðri
S-til á landinu, en rigning eða súld N- og A-til. Hiti 3 til 12 stig.

SPÁ KL. 12.00 Í DAG Norðan 5-13 m/s. Bjartviðri S-til á landinu
en rigning eða slydda á N- og A-landi. Hiti 2 til 11 stig, hlýjast syðst.
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Englendingurinn Ian Poulter
lék frábærlega með liði Evr-
ópu í Ryder-bikarnum í golfi
og vann alla fjóra leiki sína
gegn Bandaríkjamönnum.
Það lagði ekki síst grunninn
að ævintýralegum enda-
spretti og sigri Evrópuliðs-
ins. Hann var annar tveggja
kylfinga sem valdir voru í lið
Evrópu af fyrirliðanum,
José Maria Olazabal, og því
var meiri pressa á honum
en flestum öðrum. »2-3

Ian Poulter 
stóðst pressuna 

Stefán Rafn Sigurmannsson úr Hauk-
um er leikmaður 2. umferðarinnar í
handboltanum hjá Morgunblaðinu.
Stefán kveðst vera mjög ánægður
með frammistöðu sína og Haukaliðs-
ins í upphafi Íslandsmótsins en hann
var aðeins sex ára
þegar hann hóf að
æfa handbolta
undir stjórn Arons
Kristjánssonar, nú-
verandi þjálfara Hauka.
»4

Byrjaði sex ára að 
æfa hjá Aroni

Grindvíkingar ætla sér að komast taf-
arlaust aftur upp úr 1. deildinni í fót-
bolta. Selfyssingar segja að hins veg-
ar sé ekki hundrað í hættunni þótt
þeir fari ekki beint upp aftur. Bæði
félög verða líklega áfram með sömu
þjálfara, Guðjón Þórðarson og Loga
Ólafsson, þrátt fyrir fallið, en það er
þó ófrágengið á báðum stöðum. »
1-2

Grindvíkingar ætla 
sér beint upp á ný

ÍÞRÓTTIR

Skannaðu 
kóðann með 

símanum þínum
og fylgstu með

veðrinu á

Hólmfríður Gísladóttir

holmfridur@mbl.is

Það brunnu ótalmargar spurningar á
börnunum í þriðja bekk í Varmár-
skóla í Mosfellsbæ í gærmorgun,
þegar lögregluþjónninn Hilmir Kol-
beins heimsótti þau. Börnin hafa
undanfarið fengið umferðarfræðslu í
skólanum og voru með umferð-
arreglurnar alveg á hreinu, segir
Hilmir, en þau höfðu hins vegar ým-
islegt upp á foreldra sína að klaga
hvað umferðaröryggi varðar.

„Þau eru mjög dugleg að klaga
mömmu og pabba,“ segir Hilmir.
„Krakkarnir taka alveg eftir því hvað
gerist í bílnum og þeir vita að það á
að vera með belti og að það má ekki
tala í símann,“ segir hann en þetta
séu þau tvö atriði sem fullorðna fólk-
ið virðist helst flaska á.

Börnin voru þó ekki síður áhuga-
söm um útbúnað lögreglunnar og
önnur störf og spurðu mikið um það
hversu marga bófa lögregluþjónninn
hefði handsamað og hvað yrði eig-
inlega um þá. Hitt vissu þau allt, að
sögn Hilmars. „Ég spurði þau hvað
þau ættu að gera þegar þau fara yfir
gangbraut og um öll þessi grunn-
atriði í umferðarfræðslu og þau voru
með þetta allt á hreinu,“ segir hann.

Veiti mömmu og pabba aðhald

Umferðarfræðslan er eitt af við-
fangsefnum þematengdra smiðja í
samfélags- og náttúrufræði, þar sem
m.a. er fjallað um tækni, himingeim-
inn, fjöllin og umhverfisvernd en
Varmárskóli fékk einmitt Grænfán-
ann síðastliðið vor.

„Við byrjuðum á umferð-
arfræðslunni í haust og erum með
fjóra tíma á viku. Þá höf-
um við verið að fjalla
um umferðina almennt,
leiðina í skólann og um-
ferðarmerkin sem verða
á vegi þeirra til og frá
skólanum,“ segir Kristrún
M. Heiðberg umsjónarkennari.

Börnin læra einnig ýmislegt fleira,
t.d. hvar á að leika sér og hvar ekki
og það að maður á aldrei að fara inn í
bíl með ókunnugum. Kristrún segir
að markmiðið með því að fá lögregl-
una í heimsókn hafi verið að halda
kennslunni lifandi og skemmtilegri
og eins fái fræðslan aukið vægi þegar
hún komi beint frá lögreglunni
sjálfri.

Þá segir Kristrún kennsluna von-
andi skila sér heim en eins og fyrr
segir hafi komið í ljós að foreldrarnir
séu ekki alltaf góðar fyrirmyndir í
umferðinni. „Mamma og pabbi hefðu
kannski alveg gott af þessu líka,“
segir Kristrún. „Það er ágætt fyrir
foreldrana að það sé verið að fræða
börnin. Þetta er svona smá aðhald
fyrir þá,“ segir hún.

Foreldrarnir stundum óþekkir
� Fengu lög-
regluheimsókn í
umferðarfræðslu

Morgunblaðið/Styrmir Kári

Fræðsla Börnin voru afar spennt að sjá búnað lögreglumannsins og spurðu mikið um bófana sem lögreglan eltist
við. Þau voru með umferðarreglurnar alveg á hreinu en ljóstruðu mörg upp um umferðarbrot foreldranna.

Börnin í þriðja bekk eiga einnig
von á heimsókn frá slökkvilið-
inu á höfuðborgarsvæðinu í
vetur en í lok nóvember heim-

sækja fulltrúar slökkviliðs-
ins alla grunnskólana á höf-
uðborgarsvæðinu og fræða
átta ára börnin um for-
varnir.

„Í grunnskólunum vörp-
um við myndum upp á
vegg og förum yfir reyk-

skynjarann, slökkvitækið, flótta-
leiðirnar og hvað á að gera,“ segir
Guðmann Friðgeirsson forvarna-
fulltrúi.

Heimsóknir í leikskólana standa
nú yfir en þar læra börnin um for-
varnir með þeim Loga og Glóð,
sem eru svo aftur kynnt fyrir
þriðjubekkingum í bókinni Brennu-
vargi. „Þegar við heimsækjum þau
í átta ára bekk skerpum við á Loga
og Glóð,“ segir Guðmann.

Fá líka slökkviliðið í heimsókn

FORVARNIR


