
Býður sig fram í forystusveit Samfylkingarinnar 

Í vor göngum við Hafnfirðingar til kosninga og kjósum okkur fulltrúa til bæjarstjórnar næstu fjögur 

árin. Í febrúarbyrjun mun Samfylkingin halda sitt flokksval og hef ég ákveðið að taka þátt í því 

flokksvali og óska eftir stuðningi til að ganga til liðs við öfluga forystusveit jafnaðarmanna og kvenna í 

Hafnarfirði. 

Ég er fædd árið 1967 í Reykjavík en fluttist til Hafnarfjarðar 9 ára gömul. Eiginmaður minn er Úlfar 

Daníelsson og eigum við hvort um sig tvö börn.  

Ég er með stúdentspróf frá Flensborgarskólanum, BA-próf í ensku, kennsluréttindi og meistaragráðu í 

Alþjóðasamskiptum frá Háskóla Íslands. Ég starfa sem enskukennari og sviðsstjóri við 

Flensborgarskólann og hef lengst af starfað við kennslu en einnig komið að þýðingum. 

Ég hef setið í stjórn félags grunnskóla- og framhaldsskólakennara og var um tíma formaður 

Kennarafélags Flensborgarskólans. Þá hef ég einnig setið fyrir hönd félags enskukennara í stjórn STÍL 

(samtökum tungumálakennara) og í nefnd um European Language Portfolio á vegum 

Menntamálaráðuneytis. 

Sem kennari slær hjarta mitt í skóla- og fræðslumálum. Sem móðir eru fjölskyldumálin mér hugleikin, 

ekki síst dagvistunarmál, húsnæðismál og félagsleg úrræði í þeim margbreytilega veruleika sem blasir 

við nútímafjölskyldum. Sem íþróttaáhugakona og móðir/stjúpmóðir íþróttafólks hef ég óbilandi trú á 

mikilvægi íþrótta- og tómstundastarfs og tel áframhaldandi uppbyggingu á þeim vettvangi skipta 

samfélagið miklu máli. Sem Hafnfirðingur finnst mér mikilvægt hlúa að bænum okkar og standa vörð 

um þau málefni sem okkur snerta í daglegu lífi. Sem jafnaðarmanneskja legg ég mikla áherslu á 

jafnrétti í víðum skilningi – og tel forgangsatriði að vinna gegn ójöfnuði í samfélaginu.  

Lengi hefur blundað í mér löngun til  að taka frekari þátt og leggja mitt af mörkum á vettvangi 

stjórnmálanna í þeirri von að kraftar mínir nýtist í þágu samfélagsins. Mér finnst mikilvægt að kjörnir 

fulltrúar vinni saman af heilindum og heiðarleika að því að efla bæjarfélagið og standa vörð um hag 

bæjarbúa. Þetta eru þættir sem skipta mig máli og þau leiðarljós sem ég vil vinna eftir. 
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