Salbjörg Engilbertsdóttir skrifstofustjóri
Febrúar-mars 2019
Ég vann í færslu bókhalds og afstemmingum v. uppgjörs og endurskoðunar. Ég kláraði afstemmingar
og færslur f. Sorpsamlag og sendi til endurskoðanda. Var í fríi 3,5 daga v.annara starfa.
Verkefni í undirbúningi




Skjalalyklar sendir til yfirlesturs hjá Þjóðskjalaverði. Vinna að Fjarvistarstefnu Strandabyggðar
og samræmdum reglum um ferðir starfsmanna.
Innleiðing starfsmats hjá BHM fólki.
Fara yfir sumarleyfi og senda lista á starfsstöðvar.

Verkefni í vinnslu:







Afstemmingar og uppgjör v. 2018. Uppgjör og ársreikningur
Uppgjör 2018 fyrir Strandabyggð 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.
Sumarstarfsmenn, ganga frá ráðningum með deildarstjórum.
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.
Sorpsamlag ársreikningur tilbúinn

Félagsheimili
Febrúar-mars 2019
Þjóðleiksverkefni æft og sýnt í húsinu. Góufagnaður haldinn 16.mars og skíðakaffi í febrúar.
Leikhópurinn Lotta sýndi í lok mars.
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

Kláruð verkefni:






Pöntuð 20 fellanleg borð og vagnar skv. áætlun. (Salbjörg)
Mála skáphurðir á sviði.
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.

Grunnskólinn á Hólmavík
Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir
Mars 2019
Verkefni á frumstigi:



Vinna með grunnþætti skólastarfs (HG)
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).
Starfsmannafundir, starfsmannamál. Skóladagatal og skipulag skólaárs, starfsáætlun 20192020. Mat á starfsáætlun 2018-2019. Árlegt verkefni. Lýkur apríl/maí (HG)
Lokahátíð Þjóðleiks, haldin á Hólmavík í apríl. (EÖV)
Mat á einstaklingsmiðuðu námi, staða Grunnskólans á Hólmavík. Vinna mars-júní 2019. (HG)
Gerð umhverfisstefnu Héraðsbókasafns í samræmi við stefnu Grunnskólans á Hólmavík og
grænfánastarf í húsnæðinu. Lýkur apríl 2019 (HG, SK)
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 apríl 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
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. Tilbúin til kynningar í apríl 2019.
Hagræðing og breytingar á skipulagi ýmissa svæðum í skólanum, setustofa og geymslurými.
Hagræðing á og við bókasafn miðar að því að auka hillupláss. Unnið er áfram í þessu verkefni
og við bætast svæði á gamla gangi, eðlisfræðistofa. Vinna janúar - júní 2019. (HG, SK og
fleiri).

Verkefnum lokið:






Áætlun um samstarf leik- og grunnskóla vegna manneklu á leikskóla (HG,IAB). Skipulag unnið
samhliða breytingum. Febrúar-mars 2019.
Þjóðleikur, samstarf Þjóðleikhúss og grunnskóla (EÖV)
Hagræðing og breytingar á skipulagi ýmissa svæðum í skólanum, setustofa, geymslusvæði,
og fleira. (HG, SK og fleiri). Hagræðing á og við bókasafn miðar að því að auka hillupláss.
Gerð áætlunar um innra mat Grunnskólans. (HG) Birt á heimasíðu í febrúar 2019.
Gerð læsisstefnu (HG, IAB) – gerð sameiginlegrar læsisstefnu fyrir Grunnskólann á Hólmavík
og Leikskólann Lækjarbrekku. Ljúka nóv. 2018. Kynnt og birt á heimasíðu febrúar 2019.

Forstöðumannaskýrsla
Starfsstöð: Áhaldahús/höfn
Nafn forstöðumanns/starfsmanns: Sigurður Þorvaldsson/Sverrir Guðbrandsson
Tímabil: Mars 2019

1. Verkefni í undirbúningi:


Ýmis smáverk fyrir deildir sveitarfélagsins.



Verkefni við mælinga og prufudælingar á hitaveituholu í Hveravík.



Ath staðsetningu fyrir Láka hvalaskoðunarbát.



Undirbúningur vegna útboði á efniskaupum fyrir stálþil á stóru bryggju.



Umhverfisátak í Strandabyggð.

2. Verkefni í vinnslu:


Kastarar á Seið.



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.



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

3. Verkefnum lokið:
•

Saga hurðargat á íþróttarhús kjallara.


Breyting á lögnum í hitakompu í félagsheimili.

Forstöðumannaskýrsla

Íþróttamiðstöð Hólmavíkur
Birna Karen Bjarkadóttir
Tímabil 1.mars – 1. apríl
1. Verkefni í undirbúningi:


Barnalaug verður pússuð, grunnuð og skipt verður um niðurföll í lauginni í vor.



Ég vonast eftir því að fá iðnaðarmann til að meta flotunina á bakkanum sem fyrst svo
hægt verði að flota bakkann í vor, fyrir sumartraffík.

2. Verkefni í vinnslu:


Rafvirkjar frá Tengli komu í marsmánuði og lögðu fyrir nýju myndavélunum. Þeir eiga eftir
að koma og setja myndavélar upp.



Koma þarf rafmagnskassa og gasskynjara fyrir eftir breytingar á hurðinni. Ég er búin að
setja mig í samband við rafvirkja varðandi það.



Hlaupabrettið seinkaði um 2 vikur og kemur í byrjun apríl.



Breyta þarf pípulögnum fyrir sandsíu svo að rýmið nýtist betur. Von er á pípara um
miðjan apríl.



Ég hef byrjað undirbúning fyrir sumarið, þeas gerð vaktarplans fyrir allt sumarið og fleira.
Við stefnum á það að byrja sumaropnun 09:00-21:00 um miðjan maí.



Hæðanemar fyrir jöfnunartank eru komnir og beðið er eftir rafvirkja til að koma þeim
fyrir.

3. Verkefnum lokið:


Búið er að saga fyrir hurð og búið er að koma henni fyrir



Búið er að gera við sandsíu fyrir heitari pottinn. Ákveðið var að breyta pípulögnum og
koma síunni fyrir á betri stað, von er á pípara í það verkefni á næstu dögum. Þegar það er
afstaðið mun potturinn vera tekin í fulla notkun

4. Annað:


Ég, Birna Karen mun fara í fæðingarorlof í ágúst og búið er að auglýsa í minn stað.
Umsóknarfrestur rennur út 12. apríl.

Skýrsla félagsmálastjóra fyrir mars 2019
Í mánuðinum voru unnar ársskýrslur í málefnum fatlaðra fyrir Hagstofu.
Unnið var með leikskólanum að styrkingu starfs þar og sat félagsmálastjóri tvo foreldrafundi á
leikskólanum.
Unnið var að undirbúningi á ráðningum sumarstarfsfólks ásamt öðrum yfirmönnum í Strandabyggð.
Þar að auki var unnið að einstaklingsmálum í félagsþjónustu, barnavernd og málefnum aldraðra.

Hólmavík, 3. apríl 2019
María Játvarðardótir

Forstöðumannaskýrsla
Starfsstöð: Slökkvilið Strandabyggðar
Nafn forstöðumanns/starfsmanns: Einar Indriðason
Tímabil: Mars 2019

1. Verkefni í vinnslu:
Enn er eina verkefnið hjá okkur nýi slökkvibíllinn. Í síðustu skýrslu var staðan sú að bíllinn ætti að
afhendast í lok mars, af því gat þó ekki orðið. Nú er ástæðan sú að bíllinn var afgreiddur með rangri
gerð af aflúrtaki ( P.T.O. ) svo ekki náðist nægur snúningshraði á dæluna, og þar af leiðandi ekki þau
afköst sem dælan á að gefa. Ég fékk símtal frá Sigurjóni þann 28. Þessa mánaðar þar sem hann taldi
að nýtt aflúrtak kæmi til landsins 2. eða 3 . apríl og þá væri hægt að afhenda bílinn mánudaginn 8.
apríl. Við getum lítið anna gert en verið vongóð um að nú komi ekkert meira uppá, og þessi
dagsetning standist.
E.I

Forstöðumannaskýrsla
Starfsstöð: Sorpsamlag.
Nafn forstöðumanns/starfsmanns: Einar Indriðason
Tímabil: Mars 2019
1. Verkefni í undirbúningi:
Nú i mars fór aftur af stað undirbúningur að hreinsunarátaki með Strandabyggð sem talað var um í
nóvember á síðasta ári.
2. Verkefni í vinnslu:
Eftir fund nú í mars varðandi hreinsunarátakið höfum við verið að gera girðinguna kringum portið hjá
okkur mannhelda, því hugmyndin er að geima þar bíla sem hugsanlega þarf að fjarlægja.
Einnig erum við að gera kláran flokkunargám sem á að fara í Bjarnarfjörð fyrir sumarið, búið er að
smíða ramma fyrir lúgurnar og þá vantar bara efni í hlerana og að gera á hann götin.
E.I

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


Vinnuskólinn ( AS)



Sumarnámskeið (AS)



Hamingjudagar 28. – 30.júní 2019(AS)



Ferð ungmennahúss Fjósið (AS og BJ)



Menningardvöl auglýsing (AS)

2. Verkefni í vinnslu:


Vinnuskólinn, fjöldi ungmenna, ráðning umsjónaraðila vinnuskóla og stuðningur
(AS, SE og MJ)



Sumarnámskeið, starfsfólk námskeiða og vinna við hugmyndir af námskeiðum
(AS)



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

3. Verkefnum lokið:


Leikhús og fræðsluferð unglingadeildar leikritið „Fyrsta skiptið“ hjá
Gaflaraleikhúsinu og fræðsla um kynlíf hjá Siggu Dögg. (AS og ÁÞJ)



„Sjúk ást“ fræðsla um að virða mörk, mín og þín. Skyldufræðsla fyrir ungmennin
sem fara á Samfés 2019. (AS)



Samfésferð var farin 22.- 24.apríl á föstudegi og var ferð flýtt vegna veðurs. Farið
á ball í Laugadalshöll frá kl:18:00 – 23:00 á dagskrá ferðarinnar var úti lasertag,
bogfimi, keila, Reykjavík escape, laugadalslaugin, Rush trampolín, Undur íslenskra
náttúru + áróra, sýning í Perlunni. Reðursafnið var einnig skoðað sem og
Kolaportið og Nexus. Ferðin gekk vel og ungmennin til fyrirmyndar. (AS, ÁÞJ, HH).

