Forstöðumannaskýrsla
Starfsstöð:Áhaldahús/höfn
Nafn forstöðumanns/starfsmanns: Sigurður Þorvaldsson/Sverrir Guðbrandsson
Tímabil: Janúar 2019
1. Verkefni í undirbúningi:


Skipta um dælu í Seið



Setja pakkningu á hitavatns holu í Hveravík



Ýmis smáverk fyrir deildir sveitarfélagsins



Unnið við teikningar og fl á höfn vegna heimsóknar frá EM orku

2. Verkefni í vinnslu:


Grafið og fleygað frá vegg á félagsheimili svo hægt sé að koma hurð í kjallara.
(áhh)



Kastarar á Seið



Undirbúningur við breytingu á kjallara í íþróttarmiðstöðinni



Ýmis verk fyrir deildir sveitarfélagsins

3. Verkefnum lokið:


Gert við innsiglingarljós



Klárað að tengja ljósleiðara í skólann



Lokið við endursmíði á viðhaldspramma fyrir höfn



Lokið við breytingar á aðvörunarkerfi vatnsveitu

4. Annað:

Forstöðumannaskýrsla
Starfsstöð: Slökkvilið Strandabyggðar
Nafn forstöðumanns/starfsmanns: Einar Indriðason
Tímabil: Jan. 2019
1. Verkefni í undirbúningi:

 …
2. Verkefni í vinnslu:
 Enn er eina verkefnið sem er í vinnslu hjá slökkviliðinu
bíllinn sem er í smíðum á Ólafsfirði, í síðustu skýrslu
kom fram að bíllinn yrði afhentur í lok janúar, smíðin er
nú a´loka metrunum og afhendingardagur ákveðinn 15.
febrúar. E.I
3. Verkefnum lokið:
 Beiðni um reyklosun í húsnæði barst til slökkviliðsins í
síðasta mánuði, lítill reykur var í húsinu og gekk vel að
losa hann út. E.I.
4. Annað; ábendingar, athugasemdir: …

Forstöðumannaskýrsla
Starfsstöð: Sorpsamlag.
Nafn forstöðumanns/starfsmanns: Einar Indriðason
Tímabil: Jan. 2019.
1. Verkefni í undirbúningi:

2. Verkefni í vinnslu:
 Engin ný verkefni voru í vinnslu hjá sorpsamlaginu í
janúar, einungis voru unnin hefðbundin störf. E.I
3. Verkefnum lokið:

4. Annað; ábendingar, athugasemdir: …

Salbjörg Engilbertsdóttir skrifstofustjóri
Janúar 2019
Ég í vann Starfsáætlun Strandabyggðar 2019 sem var birt í janúar og í gjaldskrám til
birtingar.
Verkefni í undirbúningi
 Skrá áætlun í bókhaldskerfi. Skjalalyklar sendir til samþykktar hjá
Þjóðskjalaverði. Vinna að Fjarvistarstefnu Strandabyggðar og samræmdum
reglum um ferðir starfsmanna.
 Afstemmingar og uppgjör v. 2018
Verkefni í vinnslu:
 Uppgjör 2018 fyrir Strandabyggð og Sorpsamlag Strandasýslu og vinna fyrir
endurskoðun.
 Innrétting, gólfefni og glerveggur í Hnyðju. Teikning væntanleg, tilboð í
innréttingu og gólfefni. Sendingar milli hönnuðar og pælingar. Innrétting
kemur í febrúar væntanlega. Endurbótavinna áætluð í apríl.
 Innleiðing á nýju launakerfi frá janúar 2019, fresta fram í apríl.
Verkefnum lokið:
 Starfsáætlun 2019
 Fjárhagsáætlun 2019-2022
 Launamiðasendingar og verktakamiðar sendir og launabókhald afstemmt.

Félagsheimili
Janúar 2018
Eins og áður er salerni opið allan sólarhringinn og skólinn/frístund nýtir húsið frá 1416 á fimmtudögum og val í heimilisfræði er á þriðjudögum. Námskeið í
eldamennsku var haldið nokkra daga í janúar á vegum Fræðslumiðstöðvar og
félagsstarf eldri borgara er haldið á þriðjudögum. Þorrablót var haldið 26.janúar og
bæði er Þjóðleikshópur og Leikfélagið að æfa leikrit í húsinu.
Umgengni hefur lagast mikið en grunur vaknaði um músagang í húsinu og hafa
notendur verið beðnir um að passa upp á að loka hurðum og henda rusli.
Verkefni á frumstigi:
 Lista upp eignir vegna trygginga. (Salbjörg-Áhaldahús)
 Koma myndavélaeftirliti í anddyri.
Verkefni í vinnslu:
 Fá áhaldahús í að setja upp hillur í kjallara undir sviði og til að útbúa
dýnugeymslu á stað sem er ekki til. (Salbjörg-Áhaldahús)
 Mála skáphurðir á sviði.
 Taka til reglulega

Kláruð verkefni:
 Pöntuð 20 fellanleg borð og vagnar skv. áætlun. (Salbjörg)
 Kjallari- opna hurðagat og gera inngang þar skv. áætlun. Lokið.
 Útbúa geymslu fyrir HSS á lofti félagsheimilis og Rauði krossinn fær
geymsluaðstöðu á lofti.
 Telja í skápum og pantað það sem vantaði.
 Taka til í húsinu og ganga frá eftir notkun hússins í haust.

Forstöðumannaskýrsla
Starfsstöð: Lækjarbrekka
Nafn forstöðumanns: Ingibjörg Alma Benjamínsdóttir
Tímabil: febrúar 2019
1. Verkefni í undirbúningi:
 Öryggishandbók (IAB og Trappa)
 Námskrá 5 ára (IAB)
 Skipulagsdagur í mars. Stefni að því að fá fyrirlestur um
jákvæðan aga haldinn af leikskólastarfsmanni sem
vinnur eftir þeirri hugmyndafræði. Undirbúningur er á
byrjunarstigi.
2. Verkefni í vinnslu:
 Starfsmannamál leikskólans. Við skólann vantar fleira
fólk til að sinna umönnun barna og halda uppi
metnaðarfullu starfi við kennslu í anda snemmtækrar
íhlutunar. Enn vantar okkur deildarstjóra til starfa.
Unnið er að því að leysa úr þessum vanda.
 Skólanámskrá (IAB og Trappa)

 Námskeið fyrir starfsfólk (IAB) Alma og Stella fara á
námskeið á vegum Barnaheilla í vinnu gegn einelti fyrir
börn undir 3 ára aldri í febrúar.
 Bæklingur um læsisstefnu leikskóla 5. deildar
 Gerð áhættumats vegna persónuverndarlaga.
3. Verkefnum lokið:
 Einn starfsmaður eldri deildar er búinn að sækja
námskeið í notkun námsefnis Barnaheilla – Fri for
moberi. Sami starfsmaður hefur einnig lokið
skyndihjálparnámskeiði. Bæði þessi námskeið eru liður
í símenntunaráætlun Lækjarbrekku.
 Móttökuáætlun nýnema úr leikskólanum er tilbúin að
byrjað er að vinna eftir henni. Gengur mjög vel.
4. Annað:

Grunnskólinn á Hólmavík
Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir
Janúar 2019
Verkefni á frumstigi:
 Mat á einstaklingsmiðuðu námi, staða Grunnskólans á Hólmavík (HG)
 Vinna með grunnþætti skólastarfs (HG)
 Úrbótaáætlun vegna persónuverndarlaga (HG, ÞP)
 Starfsmannafundir, starfsmannamál (HG)
 Skóladagatal og skipulag skólaárs 2019-2020 (HG)

Verkefni í vinnslu:
 Þjóðleikur, samstarf Þjóðleikhúss og grunnskóla (EÖV)
 Hagræðing og breytingar á skipulagi á ýmsum svæðum í skólanum, setustofa,
geymslusvæði, og fleira. (HG, SK og fleiri)









Hagræðing á og við bókasafn (HG, SK) miðar að því að auka hillupláss. Gerð
umhverfisstefnu Héraðsbókasafns í samræmi við stefnu Grunnskólans á
Hólmavík og grænfánastarf í húsnæðinu. Ljúka jan. 2019
Gerð áætlunar um öryggi og velferð barna (HG) – gerð öryggisáætlunar fyrir
Grunnskólann á Hólmavík. Unnið er að tillögu. Á meðan unnið er að
áætlanagerð gildir öryggishandbók grunnskóla (Menntamálaráðuneytið).
Ljúka des. 2018. Frestað til jan. 2019 vegna vinnu við yfirfærslu tómstundar
og skólaskjóls. Lýkur í febrúar.
Gerð áfallaáætlunar (HG, IAB) – drög eru tilbúin og unnið er að gerð áfallaáætlunar
fyrir Grunnskólann á Hólmavík og Leikskólann Lækjarbrekku. Vinna í samstarfi við
leikskólastjóra. Ljúka des. 2018. Birt á heimasíðu í feb. 2019.
Gerð jafnréttisáætlunar (HG) – gerð jafnréttisáætlunar fyrir Grunnskólann á
Hólmavík í samræmi við reglur Jafnréttisstofu. Gert hefur verið uppkast sem er í
yfirlestri. Eftir er að fara í gegnum athugasemdir og breyta eftir þörfum. Kynningu er
ólokið – kennarafundur, skólaráð, fræðslunefnd. Ljúka nóv. 2018. Frestað til feb.
2019.

Verkefnum lokið:
 Gerð áætlunar um innra mat Grunnskólans. (HG) Birt á heimasíðu í febrúar.
 Gerð læsisstefnu (HG, IAB) – gerð sameiginlegrar læsisstefnu fyrir
Grunnskólann á Hólmavík og Leikskólann Lækjarbrekku. Ljúka nóv. 2018.
Kynnt og birt á heimasíðu febrúar 2019.
.

Skýrsla félagsmálastjóra fyrir janúar 2019
Helstu verkefni sem hægt er að segja frá eru að unnar voru Hagstofuskýrslur /skýrslur
félagsþjónustu fyrir sveitarfélögin.Þær fjalla um þjónustu við aldraða og
fjárhagsaðstoð. Gera þarf grein fyrir fjölda þjónustuþega aldraðra og reikna út kostnað
á tímann í heimaþjónustu en varðandi fjárhagsaðstoð þarf að gera grein fyrir hverjum
og einum.
Í janúar voru endurnýjaðir stuðningsfjölskyldusamningar við þá sem eru með slíka
þjónustu.
Í hverjum mánuði eru síðan teymisfundir í skólum og leikskólum og einnig unnið í
einstaklingsmálum.
Nú í janúar hefur verið unninn undirbúningur að þjónustu/komu fulltrúa frá Drekaslóð
sem nú þegar þetta er skrifað hefur verið samþykkt í Velferðarnefnd.
Gjört á Hólmavík, 8. febrúar 2019, María Játvarðardóttir félagsmálastjóri.

