Forstöðumannaskýrsla
Starfsstöð: Lækjarbrekka
Nafn forstöðumanns: Ingibjörg Alma Benjamínsdóttir
Tímabil: maí 2019
1. Verkefni í undirbúningi:
 Öryggishandbók (IAB og Trappa)
 Námskrá 5 ára (IAB)
2. Verkefni í vinnslu:
 Starfsmannamál leikskólans. Aprílmánuður gekk
ágætlega fyrir sig hjá okkur varðandi mönnun. Við
höfum ekki enn fengið inn aukið stöðugildi vegna
stoðþjónustu en mönnun deilda gekk upp.
Maímánuður er aðeins meira krefjandi varðandi
mönnun þar sem starfsmönnum fækkaði um einn og
starfshlutfall minnkaði hjá öðrum. Við höfum fengið
starfsmann inn í 100% starf í maímánuði. Sá
starfsmaður fer til annarra starfa í júní. Mánaðamótin
maí/júní mun starfsmaður í eldhúsi hætta og
starfsmaður í fæðingarorlofi mun snúa aftur til starfa. Í
maí sér leikskólastjóri um deildarstjórn Dvergakots eftir
hádegi.
 Starfsmannaauglýsingar vegna komandi starfsárs.
 Skólanámskrá (IAB og Trappa) –Því miður er þetta
verkefni enn í bið vegna annarra starfa leikskólastjóra.
 Gerð áhættumats vegna persónuverndarlaga. – Vegna
undirmönnunar er þessu verkefni ekki lokið en það er
langt komið.

 Skipulagning vorverkefna leikskólans er í fullum gangi.
Það er alltaf margt um að vera hjá okkur á vorin og
verður engin undantekning þetta árið. Unnið er að
undirbúningi listasýningar í íþróttahúsinu, útskrift elstu
barna, útskriftarferðar og ýmissa fleiri viðburða.

Salbjörg Engilbertsdóttir skrifstofustjóri
Apríl
Uppgjör og ársreikningur var unnin í apríl og fór í fyrri umræðu 16. apríl. Ég var
síðan í fríi nokkra daga eftir páskana.
Verkefni í undirbúningi:
 Fjárhagsáætlun 2020.
 Launavinnsla í DK. Innleiðing á nýju launakerfi frá janúar 2019, frestað fram
í maí.
 Námskeið í One system skjalavörslukerfi.
 Samstarf við Motus í innheimtu.
Verkefni í vinnslu:
 Færsla bókhalds í apríl.
 Fara yfir sumarleyfi og senda lista á starfsstöðvar.
 Afstemmingar jan-mars og skil á stöðu 31/3 til deildarstjóra.
 Innrétting, gólfefni og glerveggur í Hnyðju. Teikning væntanleg, innrétting og
gólfefni er komið. Endurbótavinna frestast eitthvað.
Verkefnum lokið:
 Innleiðing starfsmats hjá BHM fólki.
 Uppgjör og ársreikningur 2018

Félagsheimili
Apríl 2019
Leikhópurinn Lotta kom og sýndi Rauðhettu 29.mars og Sirkus Íslands heimsótti
okkur 5. apríl. Árshátíð skólans var haldin 11. apríl og árshátíð Strandabyggðar þann
13. Þá var sjávarréttarkvöld Lions 24. og bingó hjá félagi eldri borgara þann 25.
Þjóðleikshátíð á Vesturlandi haldinn 30. apríl-1. maí.
Verkefni á frumstigi:
 Lista upp eignir vegna trygginga. (Salbjörg-Áhaldahús)
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)
 Taka til reglulega




Fá bón og nýja mottu í anddyri.
Koma upp aðstöðu í anddyri fyrir ferðamenn og opna um miðjan maí.

Kláruð verkefni:
 Mála skáphurðir á sviði.
 Telja í skápum og pantað það sem vantaði.

Forstöðumannaskýrsla
Starfsstöð: Tómstundafulltrúi
Nafn forstöðumanns/starfsmanns: Aðalbjörg S. Sigurvaldadóttir
Tímabil: Apríl 2019
3. Verkefni í undirbúningi:


Starfsáætlun, endurskoðun.



Hamingjudagar 28. – 30.júní 2019(AS)

4. Verkefni í vinnslu:


Sundnámskeið (AS, Henrike og Geislinn)



Vinnuskólinn, ráðning umsjónaraðila vinnuskóla. (AS)



Sumarnámskeið, vinna við hugmyndir af námskeiðum (AS)



Hamingjudagar, skipulag og pantanir atburða, hugmyndavinna með
ungmennum staðarins og byrjun á vinnu við mótun og dagskrá
helgarinnar(AS)

5. Verkefnum lokið:


Ferð ungmennahúss til Reykjavikur, ferð gekk vel. (AS og BJ)



Sumarnámskeið: Ráðning starfsfólks. (AS)

Grunnskólinn á Hólmavík
Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir
Apríl 2019
Verkefni á frumstigi:
 Vinna með grunnþætti skólastarfs (HG)
 Áætlun vegna persónuverndarlaga (HG, ÞP)
Verkefni í vinnslu:
 Skipulag tómstund/skólaskjól, tímarammi. Fundir með samstarfsaðilum,
tómstundafulltrúa og Ungmennafél. Geislanum. Tillaga að tímaramma. (HG).
 Námsvísar. Áætlun um skipulag alls náms í Grunnskólanum á Hólmavík.
Tekur mið af fjölbreyttum kennsluháttum og fjölbreyttu námsmati,
grunnþáttum menntunar, stefnu skólans, samþættingu námsgreina og
einstaklingsmiðuðu skólastarfi, einkunnarorðum og uppeldisstefnu skólans.
Ljúka júní 2019. (HG og allir kennarar).
 Skóladagatal og skipulag skólaárs, tímamagn starfsáætlun 2019-2020. Mat á
starfsáætlun 2018-2019. Árlegt verkefni. Drög tilbúin í byrjun maí. Lýkur
maí/júní (HG)
 Mat á einstaklingsmiðuðu námi, staða Grunnskólans á Hólmavík. Vinna marsjúní 2019. (HG)
 Gerð áætlunar um öryggi og velferð barna fyrir Grunnskólann á Hólmavík.
Unnið er að tillögu. Á meðan unnið er að áætlanagerð gildir öryggishandbók
grunnskóla (Menntamálaráðuneytið). Frestað til jan. 2019 vegna vinnu við
yfirfærslu tómstundar og skólaskjóls. Ljúka júní 2019. (HG)


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. Birta á heimasíðu í mars 2019. Frestað vegna
manneklu í leikskóla. Ljúka maí/júní 2019.



Hagræðing og breytingar á skipulagi ýmissa svæðum í skólanum, setustofa og
geymslurými. Vinna janúar - júní 2019. (HG, SK og fleiri).

Verkefnum lokið:



Lokahátíð Þjóðleiks, haldin á Hólmavík í apríl. (EÖV)
Starfsmannaviðtöl, starfsmannamál, farið yfir tímamagn og mannafla,
auglýsingar í apríl/maí. (HG)



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. Tilbúið til
kynningar og birtingar. (HG)

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


Ýmis smáverk fyrir deildir sveitarfélagsins.



Verkefni við mælinga og prufudælingar á hitaveituholu í Hveravík.



Ath staðsetningu fyrir Láka hvalaskoðunarbát.



Umhverfisátak í Strandabyggð.



Dælustöð á Ósárveitu, með Ís

7. Verkefni í vinnslu:


Undirbúningur vegna útboði á efniskaupum fyrir stálþil á stóru bryggju.



Breytingar á lokunarbúnaði holu 1 í Hveravík.



Uppsettning myndavéla á höfn og íþróttarmiðstöðvar.



Viðhald og breyting á lögnum í kjallara íþróttarhús.



Ýmis verk fyrir deildir sveitarfélagsins.




Umhverfisátak í Strandabyggð.
Nýr bíll slökkviliðsins gerður klár.

8. Verkefnum lokið:
•

Unnið að mælingu á vatnsnotkun á Hólmavík og vatnsdælingu frá
vatnsveitum frá Ósi og við flugvöll.



Kastarar á Seið.

Skýrsla félagsmálastjóra fyrir apríl 2019
Þann 1. apríl var fræðslufundur um áföll á vegum Félagsþjónustunnar. Thelma
Ásdísardóttir var með erindi en Hvatastöðin kemur einnig að heimsóknum Thelmu
sem einnig býður upp á viðtöl við fólk/þolendur ofbeldis.
Þann 11. apríl var fundur í Byggðasamlagi Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks á
Ísafirði.

Undirrituð var síðan í orlofi í 4 daga í kringum páskana.
Mikið af vinnutímanum hefur farið í starfsmannamál og ráðningar sumarstarfsfólks.
Hólmavík, 29. apríl
María Játvarðardóttir, félagsmálastjóri.

