Salbjörg Engilbertsdóttir skrifstofustjóri
Júlí-ágúst 2018
Í júlí færði ég bókhald út júní, gerði upp virðisauka og sendi ársfjórðungsskil til Hagstofunar. Við
lokuðum skrifstofunni v. sumarleyfa 23. júlí og fram yfir verslunarmannahelgi. Ég vann þó í launum
um mánaðarmót og borgaði reikninga og kíkti á tölvupóst á u.þ.b. viku fresti. Ég kom úr sumarleyfi
27. ágúst eftir gott frí.
Verkefni á frumstigi:





Vinna við fjárhagsáætlun (Salbjörg-Þorgeir)
Uppfæra verkbókhald og athuga innheimtu eftir sumarið (Salbjörg-Brynja)
Senda stöðu á deildarstjóra og áætlunarskjöl (Salbjörg)
Undirbúa sveitarstjórnarfund með Þorgeiri fyrir helgi og senda út gögn (Salbjörg-Þorgeir)

Verkefni í vinnslu:






Bókhald júlí og ágúst-klára í dag 5/9 (Salbjörg)
Launasamningar við starfsfólk í skóla, móttaka og úrvinnsla vegna réttinda, prófa,
starfsreynslu og nýs kjarasamnings kennara, vinna reikniskjal. (Salbjörg,Hrafnhildur,Íris,Alma)
Flugstöð-reglur, aðgengi, umgengni og innkaup (Salbjörg-Þorgeir-Áhaldahús)
Afstemmingar á bókhaldi (Salbjörg-Brynja)
Afleysing í afgreiðslu í september (Salbjörg)

Kláruð verkefni:


Laun gr.31/8, úrvinnslu lokið

Félagsheimili
Júlí-ágúst
Eins og áður er aðstaða fyrir ferðamenn í anddyri fram að skólabyrjun en salerni opið allan
sólarhringinn eftir það. Haldin var erfidrykkja í júlí og afmæli. Strandanornirnar héldu 3 sýningar á
sumarverkefni og í ágúst var haldið brúðkaup og fræðsludagur.
Verkefni á frumstigi:






Kjallari- opna hurðagat og gera inngang þar skv. áætlun. Ekki byrjað á því. (Íris)
Panta fellanleg borð og vagna skv. áætlun. (Salbjörg)
Vinna við fjárhagsáætlun 2019-2023, þarfagreina og kanna kostnað við tæki og tól. (SalbjörgÍris)
Telja í skápum og panta ef þarf. Endurnýja áhaldalista. (Salbjörg)
Lista upp eignir vegna trygginga. (Salbjörg-Áhaldahús)

Verkefni í vinnslu:






Klára tiltekt í gamla eldhúsi og kjallara, gera gangfært að kyndiklefa. (Salbjörg)
Fá áhaldahús í að setja upp hillur í kjallara undir sviði og til að útbúa dýnugeymslu á stað sem
er ekki til. (Salbjörg-Áhaldahús)
Reyna að aðlaga starf Félagsheimilis að stöðugum umgangi skóla og frístundastarfs. (Salbjörg)
Athuga tíma fyrir matvælavinnslu í eldhúsi á skólatíma, passar illa saman við mikinn umgang.
(Salbjörg-Íris)
Panta það sem þarf til viðhalds áhalda og tækja, setja nýtt í bilaðar kaffikönnur og þh.
(Salbjörg)

Kláruð verkefni:


Dúkaþvottur eftir brúðkaup, klárt fyrir næsta viðburð (eru þó geymdir heima þar til ég hef
klárað tiltekt í eldhúsi/kjallara)

Íris Ósk Ingadóttir
Ágústskýrsla
Langt er síðan ég hef setið saman skýrslu fyrir sveitarstjórn. Ég ákvað því setja upp hvernig staðan
er núna í stað þess að einblína á ágúst mánuð.
Verkefni á frumstigi:
Móta sýn og stefnu TÍM – nefndin fékk ósk frá sveitarstjórn að setja upp hugmyndir af stefnu og
erum við nefndin að vinna það saman. Ég er mjög ánægð með þessa ósk og finnst mikilvægt að
nefndin taki sér stefnu og markmið næstu fjögur árin. Sýn og stefnu sem vissulega þarf svo að
yfirfara og móta á tímabilinu.
Fjárhagsáætlun – hugurinn er alltaf við fjárhagsáætlungerð og er ýmislegt komið á listan fyrir
næstu ár. Eitt efni á fjárhagsáætlunargerð sem mér finnst snerta mörg svið og vil ég því koma því
að hér er gatnaskipulag. Það er mjög ábótavant í merkingum og öruggum gönguleiðum fyrir börn
í sveitarfélaginu. Við þurfum virkilega að huga að því og sérstaklega leiðinni sem þau ganga
daglega á milli grunnskólans og félagsheimilisins. Ég er þá að huga að göngubrautum fyrir götur,
hraðahindranir og merkingum um að börn séu á leik og göngur á ýmsum svæðum.
Mat á starfi – lítið er um formlegt mat á starfi tómstunda-, íþrótta- og menninga. Ég er að byrja
að gera verklag þar sem starfið okkar er metið árlega. Ég tel það vera mikilvægt fyrir stöðuga
þróun á starfinu og að geta boðið upp á eftirsóknarlegt faglegt starf.
Verkefni í vinnslu:
Starfsáætlun – ég hef verið að búa til starfsáætlun fyrir TÍM-nefnd en hugmyndin spratt því
Fræðslunefnd var að setja upp svoleiðis áætlun. Mér fannst mikilvægt að móta svoleiðis áætlun
því að mínu mati hefur TÍM-nefnd verið mjög stefnulaus og verkefni nefndarinnar aðalega stýrt af
því sem tómstundafulltrúi er að vinna að hverju sinni. Eins er starfslýsing tómstundafulltrúa ekki
til í takt við starf hans í dag. Ég vona að hana verði hægt að gera í takt við sýn, stefnu og
starfáætlun TÍM-nefndar.
Samfellan – er verkefnið sem gleypir tímann minn allan í ágúst og september. Það er mikilvægt að
halda fast í taumana og fylgja starfinu eftir. Vera tilbúin undir hindranir og að vinna í lausnum.
Þetta eru stórar breytingar og væru ekki gerlegar nema vegna þess að starfsfólk er jákvætt og
tilbúið að leggja á sig mikla vinnu. Samfellan gengur vel en ýmislegt sem er ógert. Það þarf að
halda vel utan um starfsfólkið okkar, aðstöðuna í félagsheimilinu þarf að bæta og verklag í
tómstundastarfi er ennþá í mótun svo eitthvað sé nefnt. Enda er þetta verkefni alls ekki eitthvað
sem er með endastöð heldur verkefni sem á að vaxa, dafna og móta stanslaust.
Ungmennaráð – ég vil vekja athygli á nýjustu fundargerð ungmennaráðs þar sem þau taka saman
þau verkefni sem þau hafa unnið og hvað þau gætu gert meira. Eins vil ég vekja athygli á því að
sveitarstjórn á að hitta á ungmennaráð árlega og það hefur ekki verið gert. Ástæðan hefur verið
tímaleysi sveitarstjórnar. Ég vona að nýja sveitarstjórn muni gefa sér tíma fyrir ungmennin okkar.
Ozon – breytingar hafa verið á starfi Ozon í takt við Samfelluna. Nú er starf 5.-7. bekks á dagtíma
á milli kl.14:30-16:00 mánudaga og miðvikudaga. Ákvað ég að prufa þetta þar sem það gaf
tækifæri til að fjölga opnunum og bjóða upp á fjölbreyttara starf. Það þarf að sjá hvernig þetta
hentar börnunum og hvernig starfið þróast út frá breytingunni hvort við höldum þessari opnun.
Starf 8.-10. bekkjar er áfram á kvöldtíma einu sinni í viku kl.20:00-22:00. Æskilegast er að vera
með minnstalagi tvær opnanir í viku fyrir þennan aldurshóp og hefur verið viljið til þess frá
sveitarstjórn en ekki hefur nást að ráða starfsfólk til að manna opnanirnar.
Ozon/Ungmennahúsið – ungmennin okkar hafa sett athugasemd við að húsnæðið sem Ozon og
Ungmennahúsið nýta er líka nýtt fyrir yngstu börnin og skólastarf. Ákveðið var að móta
samstarfshóp meðal ungmennanna og mín þar sem við ætlum að móta rýmið saman, gera
umgengnisreglur og sjá hvernig það gengur næsta árið.

Félag eldri borgara – ósk kom frá eldri borgurum á aðalfundi Félag eldri borgara að fá aukna
möguleika til að hreyfa sig innan dyra með leiðsögn. Ég hef hitt stjórn Félags eldri borgara og við
erum að púsla saman tíma fyrir þau í íþróttamiðstöðinni og fá einstaklinga til að leiðbeina.
Samstarf við önnur sveitarfélög – mér finnst mikilvægt að vera í miklu samstarfi við nágranna
sveitarfélögin okkar til að auðga okkar starf.
Ég er í samstarfi við Dali og Reykhóla með félagsmiðstöðina Ozon þar sem við hittumst mjög
reglulega með unglingana og líka miðstigið. Þá er farið í hópefli og fengið fræðslur. Skipulag
samstarfsins þetta skólaárið er í vinnslu.
Ég er í samskiptum við Vestfjarðarstofu um stofnun ungmennaráða í öllum sveitarfélögum
Vestfjarða og að móta samstarfsvettvang á milli ungmennaráðanna.
Kláruð verkefni:
Verkefni sem hafa verið kláruð er Hamingjudagaskýrsla, skýrsla um sumarnámskeiðin og
samantekt um starf Vinnuskólans. Þetta verður allt tekið fyrir í október hjá TÍM-nefnd

Áhaldahús – forstöðumannaskýrsla, ágúst 2018
í ágúst komu á land 312 tonn og skiptist það þannig:
landbeitt lína 50 tonn
handfæri 231 tonn og þar af makríll 160 tonn
botnvarpa 9 tonn
rækjuvarpa 23 tonn
árið 2017 var landað hér 97 tonnum af makríl en búið er að landa í ár 185 tonnum.
Verkefni sem framundan eru leggja þarf vatn og fráveitu í nýbyggingu á Borgabraut.
Leggja þarf yfir Lækjartún og Vitabraut og er enn beðið eftir Borgarverk sem hefur ekki getað
svarað enn hvenær þeir koma sökumveðurs í sumar.
Verið er að klára að yfirfara fjárréttir í Strandabyggð merkja dilka og fl.
Búið er að panta rúðu í félagsheimilið og kemur hún á næstunni svo hægt verður að skipta
um.
Geislatæki og flot í gólf er klárt uppí skúr við borholu svo eingöngu er eftir að lakka gólfið
Sigurður Þorvaldsson

