Salbjörg Engilbertsdóttir skrifstofustjóri
Apríl
Verkefni í undirbúningi:





Bókhald í apríl og maí og skil á ársfjórðungaskýrslum til deildarstjóra.
Samantekt fyrir sveitarstjórn um áhrif Covid 19
Innheimta fyrir Sorpsamlag og Hornsteina
Afstemmingar og leiðréttingar ef þarf.

Verkefni í vinnslu:








Launavinnsla í DK. Vann laun í báðum kerfum í lok apríl, borga næst úr nýju kerfi. Laun
reiknuð í báðum kerfum 2-3svar til að gæta þess að kerfið sé rétt uppsett.
Jafnlaunavottun Strandabyggðar, langt komin. Bíð enn eftir næstu skrefum
Ársuppgjör 2019. Er í vinnslu hjá KPMG, gögn send eftir beiðni.
Ársuppgjör Sorpsamlags sent í febrúar. Er í vinnslu hjá KPMG
One system vinna og skráningar
Sumarorlofsskráningar
Samantekt á umsóknum sumarstarfsmanna.

Verkefnum lokið:




Sumarráðningar – sent á deildarstjóra.
Sumarorlofsskráningarblöð send.
Skil á gögnum v.2019

Félagsheimili
Apríl
Fór og sótthreinsaði salernin á kvöldin og um helgar á móti starfsmönnum Íþróttamiðstöðvar.
Verkefni í vinnslu:





Hönnun inngangs i kjallara og í rými Félagsmiðstöðvarinnar Ozon, Grettir Örn byggingafulltrúi
er að skoða þetta mál fyrir okkur og heppilegar leiðir.
Trésmiðjan Höfði er að vinna við lokun á innanhússaðgengi í Félagsmiðstöð til að hægt sé að
læsa því rými en nokkuð hefur borið á því að leigutakar hússins séu ganga þar um. Talið var
betra að geta læst því þar sem þarna eru eigur Félagsmiðstöðvarinnar.
Gólfefni á rými félagsstarfs. Talið er heppilegra að bíða með gólfefni þar sem mögulega þyrfti
dúkara á svæðið til að dúkleggja í skólanum og þá er hægt að taka þetta svæði um leið.

Forstöðumannaskýrsla 8.apríl 2020

Íþróttamiðstöð og Tjaldsvæði
Í Covid lokun
Hrafnhildur Skúladóttir

Verkefni í undirbúningi:


Steypusögun

Verkefni í vinnslu:






Klára að setja aftur upp skápa í klefum og ganga frá eftir viðgerðir og endurbætur
Klára viðgerð á sandsíu og öðrum leka í kjallara.
Lökkun á afgreiðsluborði
Klára að mála vegg á salerni í karlaklefa.
Viðgerð á eldvarnarnema í íþróttasal. Verður vonandi lagað nk mánudag.

Verkefnum lokið:


Ráðning sumarstarfsfólks



Steypuskemmtir vegna fyrri leka lagaðar. Sparslað, pússað, grunnað, málað.
o



Áhaldageymsla, gangur, Flosaból, tækjarými, klefar, afgreiðsla.

Ryðskemmdir á skápum lagaðar. Ryð fjarlægt, pússað, grunnað, lakkað.
o

Kvennaklefi, karlaklefi.



Ryðskemmdir á fatahengjum lagaðar.



Sandsíuhaus þéttur. Leki við varmaskipti, skipt um lagnir að honum.



Epoxyviðgerðir á klefum. Búið að leggja á og laga skemmdir á veggjum og sprungur í gólfi.
Þarf að klára að leggja á allt gólfið við fyrsta tækifæri. Þurfti að fjarlægja allt af veggjum. Ofna,
skápa, hillur, wc og lagir.



Lofttæming ofna. Farið yfir alla ofna í sal. Opnað fyrir ofna í áhaldageymslu og Flosabóli sem
alltaf hafa verið lokaðir og því aldrei virkað. Eru eins og nýjir núna.



Viðgerð á útigeymslu á bakka sem brotnaði undan snjóþunga.



Viðgerð á spilkassa á bakka sem brotnaði undan snjóþunga.



Úrvinnsla úr ferðamannakönnun. Enska og íslenska.



Afgreiðsluborð pússað. Var orðið mjög illa farið.



Hreinsun á gólfinu inni í Flosabóli



Flosaból bónað. Öllum tækjum keyrt út á meðan.



Súperþrif salnum, búningsklefum, Flosabóli, anddyri og afgreiðslu.

Forstöðumannaskýrsla
Starfsstöð: Byggingafulltrúi
Nafn forstöðumanns/starfsmanns: Grettir Örn Ásmundsson
Tímabil: Apríl
Verkefni í undirbúningi:

•

Uppmæling Sýslumannshús í vor

•

Uppmæling Kópnesbraut 17 19 21 í vor

•

Uppmæling undir kirkjugarði í vor

•

Fjarskiptamöstur

•

Samkomuhús – rampur - flóttaleið

Verkefni í vinnslu:

•

Gönguleið frá Borgarbraut til Vitavegar

•

Orkubú – Hásp.skúr, búa til lóðaruppdrátt og gera lóðarleigusamn.

•

Höfðagata – Laga skráningu.

•

Einingahús / iðnaðarhús á tanganum.

•

Lækjartún, nýbygging – er í ferli

•

Viti á Vitabraut – skrá hann á Strandabyggð – er í ferli

Verkefnum lokið:

•

Söluferli Skólabraut – er í ferli

•

Eignaskiptayfirlýsing Broddanes

•

Miðtún, mögulegt verkefni hjá íbúðalánasjóði.

•

Byggingargátt – Samningur milli HMS og sveitarfélaga

•

Skanna inn teikningar fyrir öll sveitarfélög og koma þeim í möppur.

Annað:

Leikskólinn Lækjarbrekka – Grunn- og tónskólinn á Hólmavík
Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir
Apríl 2020

Verkefni á frumstigi:


Skipulag fyrir maí og yfirferð og mat á námi og kennslu fjarnám/staðnám í mars-apríl.
(Kennarar, HG)

Verkefni í vinnslu:











Skóladagatal 2020-2021(HG). Unnið áfram, ljúka í maí.
Dagskipulag deilda í leikskóla. Endurskoða dagskipulag og vaktaplön og uppfæra þau um leið.
Ljúka í mars og setja á heimasíðu. (IAB, HG) Frestað
Setja upp hillur í Dvergakoti, Bókakoti, Kubbakoti og Listakoti. (HG, IAB) Frestað, ljúka í maíjúní.
Taka niður hillu og færa hurð á gangi í grunnskóla. (HG) Frestað, ljúka í apríl.
Leki á lofti á gangi grunnskóla. Gera þarf við hné sem er farið að leka. Leki upp um gólf á
bókasafni. Pípulagningamaður um leið og íþróttamiðstöð . (HG) Aðgerðum frestað.
Sameining leik- og grunnskóla. Skipulagsmál, innleiðing. Janúar- júní 2020. (HG, HÞ, IAB og
vinnuhópur). Unnið áfram í fjarvinnu.
Starfslýsingar annarra en stjórnenda og kennara. (HG). Fer fyrir fræðslunefnd í maí.
Innra mat skóla, stjórnun og fagleg forysta. Spurningalistar fyrir starfsfólks og foreldra. (HG)
Markmiðssetning í framhaldi af mati kennara á einstaklingsmiðuðu námi í samræmi við
gæðaviðmið GGÓ (HG). Frestað, ljúka í apríl-maí.
Stærðfræði til framtíðar, verkefni með styrk úr sprotasjóði. Ársverkefni með verkefnastjórn.
(HG, EEM, Trappa). Unnið í fjarfundum.

Verkefnum lokið:
Viðbragðsáætlun vegna Covid 19. Gerð áætlunar vegna samkomubanns og takmarkana á
skólahaldi. Síðar uppfærð með tilliti til veikinda starfsfólks, nemenda. (HG).
http://www.strandabyggd.is/stefnur_og_mat_2/vidbragdsaaetlun_covid_19/
 Virkjun viðbragðsáætlunar vegna Covid 19 í Leik- Grunn- og Tónskóla og viðbrögð til að allt
starf með takmörkunum geti gengið. (HG).
 Endurskoðun skólastarfs með takmörkunum. Endurskoðað daglega með þeim sem að því
vinna. (HG).
 Ytra mat grunnskóla. Menntamálastofnun sér um úttekt sem fer fram í mars. (HG og fleiri).
Frestað til hausts af Menntamálastofnun. Sett á skýrslu í haust.
 Stella í orlofi. Leiksýning í samstarfi Leikfélags Hólmavíkur og Grunn- og tónskólans á
Hólmavík. Æfingar, undirbúningur og sýningar í mars og apríl. (BÓG, HG). Frestað
 Nótan. Þátttaka nemenda í tónleikum í Hörpu. Æfingar, undirbúningur og tónleikar í lok mars.
(VÓS, BÞV) Frestað til 2021.

Forstöðumannaskýrsla
Starfsstöð: Tómstundafulltrúi
Nafn forstöðumanns/starfsmanns: Aðalbjörg Signý Sigurvaldadóttir
Tímabil: Apríl






Verkefni í undirbúningi:


Sumarnámskeið



Lokaopnun Ozon – pizzu, hittingur og dans



Hamingjudagar

Verkefni í vinnslu:


Opnun Ozon eftir samkomubann, tiltekt í félagsmiðstöð- aukin opnun.



Hamingjudagar



Sumarnámskeið – uppsetning skipulags og ráðning umsjónarmanns, samtal við
náttúrubarnaskólann.



Vinnuskólinn, viðtal við umsækjanda um stöðu umsjónamanns



Ærslabelgur – samningur undirritaður



Ráðningar í vinnuskólann- nemendur



Val í samstarfi við Grunnskólann framhald ?

Verkefnum lokið:


Vinnuskólinn, auglýsingar í vinnuskólann, umsjónarmaður með vinnuskóla

Annað: svörun pósta og samtöl varðandi Hamingjudaga ofl.

Forstöðumannaskýrsla
Starfsstöð:Áhaldahús/höfn
Nafn forstöðumanns/starfsmanns: Sigurður Þorvaldsson/Sverrir Guðbrandsson
Tímabil: Apríl 2020
Verkefni í undirbúningi:


Undirbúningur sumar verkefna

Verkefni í vinnslu:


Unnið með Vegagerðinni vegna útboðs stálþils

Verkefnum lokið:
•

samstarf við Telnet vegna ljósleiðara og endurnýjun netkapla og fl Þróunnarsetri.

•

Unnið við að standsetja slökkvibifreið, smíðaðar skúffur og festingar og lappað uppá
gamla dótið málað og fl. Smíðað borð og hillur í stöð

Annað:
Önnur föst verkefni fyrir deildir sveitarfélagsins tekið rusl farið með pakka, farið með
mat, fylgst með vatnsnotkun og dælum vatnsveitu tekið á móti skipum, vigtað úr bátum
og bílum ath færð látið moka innanbæjar og í sveitum og fl.

