Salbjörg Engilbertsdóttir skrifstofustjóri
Maí
Verkefni í undirbúningi:


Fjárhagsáætlun 2020.

Verkefni í vinnslu:







Færsla bókhalds í maí.
Hagstofusendingar v. 2018 og jan-mars 2019.
Launavinnsla í DK. Innleiðing á nýju launakerfi frá janúar 2019, frestað fram í maí.
Innrétting, gólfefni og glerveggur í Hnyðju. Staða tekin með verktaka. Innrétting og gólfefni er
komið. Endurbótavinna frestast til júní/júlí.
Samstarf við Motus í innheimtu.
One system innleiðing.

Verkefnum lokið:






Lokafærslur 2018 og skýrsluskil.
Bókhald apríl.
Fara yfir sumarleyfi og senda lista á starfsstöðvar.
Afstemmingar jan-mars og skil á stöðu 31/3 til deildarstjóra.
Námskeið í One system skjalavörslukerfi.

Félagsheimili
Maí 2019
Þjóðleikshátíð var haldin í félagsheimilinu 30.apríl-1. maí, kvennakórinn Norðurljós var með afmælis
og tónleikakaffi 5. maí, félag eldri borgara hélt aðalfund sinn og einnig var haldin fermingarveisla og
Kómedíuleikhúsið sýndi leikrit 26. maí. Aðstaða fyrir ferðamenn opnaði í anddyrinu 13. maí.
Verkefni á frumstigi:


Lista upp eignir vegna trygginga. (Salbjörg-Áhaldahús)

Verkefni í vinnslu:




Fá fólk til að ganga betur um einu geymsluna í félagsheimilinu, hætta að bæta við allskonar
dóti þar svo áhaldahúsið geti sett upp hillur í kjallara undir sviði og til að útbúa dýnugeymslu
á stað sem er ekki til. (Salbjörg-Áhaldahús) 
Taka til reglulega. (Salbjörg og aðrir notendur)

Kláruð verkefni:



Fá bón og nýja mottu í anddyri. (Salbjörg-áhaldahús)
Koma upp aðstöðu í anddyri fyrir ferðamenn og opna um miðjan maí. (Salbjörg-Birna)

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


Fræðsla fyrir vinnuskólann/unglingavinnuna (AS og tómst.fulltr. Reykhóla og Dala)



Hamingjudagar 28. – 30.júní 2019 (AS)



Nafnasamkeppni fyrir félagsheimili og íþróttamiðstöð Hólmavíkur (AS og
sveitarstjórn)

2. Verkefni í vinnslu:


Starfsáætlun, endurskoðun.( AS og TÍM-nefnd)



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



Menningarverðlaun, móttaka tilnefninga (AS)

3. Verkefnum lokið:


Sundnámskeið (AS, Henrike)



Sumarnámskeið, vinna við hugmyndir af námskeiðum (AS- Halldóra)



Vinnuskólinn, ráðning umsjónaraðila vinnuskóla. (AS)

Grunnskólinn á Hólmavík
Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir
Maí 2019
Verkefni á frumstigi:





Vinna vegna sameiningar leik- og grunnskóla. Vinnuhópur, júní -ágúst. (ÞP, IAB, HG og fleiri)
Áætlun um lagfæringar í skólahúsnæði eftir úttekt Securitas. Pöntun á efni (SMÞ)
Vinna með grunnþætti skólastarfs (HG og kennarar)
Áætlun vegna persónuverndarlaga (HG, ÞP)

Verkefni í vinnslu:






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).
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 mars-júní 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.

Verkefnum lokið:





Skóladagatal 2019-2020. Samþykkt í fræðslunefnd. Tilbúið til kynningar og birtingar. (HG)
Skipulag tómstund/skólaskjól, tímarammi. Fundir með samstarfsaðilum, tómstundafulltrúa
og Ungmennafél. Geislanum. Tillaga að tímaramma. (HG).
Hagræðing og breytingar á skipulagi ýmissa svæðum í skólanum, setustofa og geymslurými.
Vinna janúar - júní 2019. (HG, SK og fleiri).
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)

Starfsstöð: Lækjarbrekka
Nafn forstöðumanns: Ingibjörg Alma Benjamínsdóttir
Tímabil: júní 2019
1. Verkefni í undirbúningi:


Öryggishandbók (IAB og Trappa)



Námskrá 5 ára (IAB)

2. Verkefni í vinnslu:


Starfsmannamál leikskólans. Starfsmannamál hafa gengið vel í maí. Fyrir hádegi höfum
við verið með nægt starfsfólk og hefur verið hægt að leysa undirbúning þeirra sem hann
taka allan mánuðinn. Eftir hádegi hefur verið færra starfsfólk í húsi og hefur
leikskólastjóri verið 50% deildarstjóri í Dvergakoti ásamt sínu starfi allan mánuðinn.

Ráðningar starfsmanna fyrir haustið.


Skólanámskrá (IAB og Trappa) –Því miður er þetta verkefni enn í bið vegna annarra starfa
leikskólastjóra.



Setja upp listasýningu leikskólans og ganga frá ferilmöppum barnann eftir vetrarstarfið.

3. Verkefnum lokið:


Gerð áhættumats vegna persónuverndarlaga.



Vorverkefni enn í gangi, en skipulagningu þeirra er lokið.

Skýrsla félagsmálastjóra fyrir maí 2019
Á vorin fer alltaf mikill tími í að undirbúa sumarið, ráða sumarafleysingafólk í heimaþjónustu og
liðveislu og búsetu en umsóknir koma sjaldan af sjálfu sér heldur þarf að leita, hringja og finna fólk.
Stundum kalla ég þetta handrukkun. Einnig er talsvert meiri vinna að gera vaktaskýrslu fyrir Búsetuna
í Miðtúni fyrir sumarið þegar sumarafleysingafólk er þar.
Ég sit alla teymisfundi með fötluðum börnum í grunnskólum svæðisins og fylgist þannig með
framvindu mála hjá þeim auk þess að hitta foreldra barnanna.
9.-10. maí sótti ég Vorráðstefnu Greiningarstöðvar sem að þessu sinni fjallaði um snemmtæka íhlutun
í málum fatlaðra barna. Þar var lögð áhersla á að strax þegar grunur vaknar um einhver frávik í þroska
sé byrjað að vinna að því að veita börnum markvissan stuðning til að hafa áhrif á þroska þeirra en það
hefur verið sannað með rannsóknum að hægt er að hafa áhrif á þroska heilans með snemmtækri
íhlutun.
15. maí var samráðsfundur vegna Áfalla á Hólmavík. Þar mættu fulltrúi frá Rauðakrossinum í
Reykjavík og Samræmingarstöð lögreglunnar, félagsmálastjórar af Vestfjörðum, lögreglufulltrúi frá
Ísafirði og sóknarpresturinn þar auk lögreglumanns frá Hólmavík. Farið var yfir skipulag áfallateyma í
landinu. Fundurinn var sá fyrsti af þessu tagi á Vestfjörðum. FSR stóð straum af fundinum.
Að öðru leyti var unnið að hefðbundnum störfum.
Kópavogi, 7. júní 2019
María Játvarðardóttir, félagsmálastjóri.

Starfsstöð: Slökkvilið Strandabyggðar
Nafn forstöðumanns/starfsmanns: Einar Indriðason
Tímabil: Apríl - maí 201
1. Verkefni í undirbú9ningi:
2. Verkefni í vinnslu:


Við fengum nýja bílinn okkar afhentan í apríl síðastliðnum , en vinnu við hann er ekki
alveg lokið, það eru nokkur smáatriði sem þarf að fínpússa áður en við getum telið hann í
notkun, svo enn er hann verkefni í vinnslu.

3. Verkefnum lokið:
4. Annað; ábendingar, athugasemdir: … Engin útköll voru hjá slökkviliðinu í apríl og maí.

Starfsstöð: Sorpsamlag.
Nafn forstöðumanns/starfsmanns: Einar Indriðason
Tímabil: Apríl – maí 2019
1. Verkefni í undirbúningi:
2. Verkefni í vinnslu:


Nú í maí var hreinsunarátakinu hjá Strandabyggð hrundið af stað. Verkefni sorpsamlagsins er að
koma gámum undir málm til þeirra sem þess óska og sækja og taka við bílhræjum sem eiga að
fara í eyðingu, og það hefur verið nóg að gera. E.I.

3. Verkefnum lokið:



Búið er að loka girðingunni kringum portið svo hún telst mannheld.
Flokkunargámur sem hefur verið í breytingu og átti að fara í Bjarnarfjörð er kominn á sinn stað.
E.I.

