31. fundur

09.09.2019

31. fundur Fræðslu-,menningar-,íþrótta-, æskulýðsnefnd haldinn Strandgötu
38, 3. september 2019
og hófst hann kl. 17:00.

Fundinn sátu:
Eva Dögg Jóhannesdóttir (EDJ), Nancy Rut Helgadóttir (NRH), Kristrún
Guðjónsdóttir (KG), Jenný Lára Magnadóttir (JLM), Birna F Hannesdóttir
(BFH), Svanhildur Rós Guðmundsdóttir, Páll Vilhjálmsson (PV) og Bjarnveig
Guðbrandsdóttir (BG) kom inn undir liðnum Vatnstjón í íþróttahúsi.
Fundargerð ritaði: Eva Dögg Jóhannesdóttir, Formaður

Dagskrá:
8. Upplýsingagjöf skólastjóra - 1906312
Skólaárið fer vel af stað og skólinn vel mannaður.
Starfsáætlun er að klárast og verður tekin fyrir hjá nefndinni á næsta fundi.
Skólaráð verður sett saman á næstu vikum.
Nemendaráð hefur verið stofnað og nemendafélag endurvakið.
Vinna við skólastefnu hefur verið frestað fram til janúar 2020.
Fulltrúa kennara í nefndina hefur verið kosin af kennurum og var Svanhildur Rós
Guðmundsdóttir kjörin og Ágústa Ósk Aronsdóttir til vara.
Samið hefur verið við Litlu Kvíðamiðstöðina um sálfræðiaðstoð en þar hefur skólinn
aðgang að fleiri sálfræðingum en áður og því von á betri þjónustu en áður.
Andrúmsloftið í skólanum er mjög jákvætt og er tilfinning skólastjóra að bæði
nemendum og starfsfólki líði vel.
9. Upplýsingar frá íþrótta og tómstundafulltrúa - 1903013
Félagsmiðstöð
Reynt er eins og hægt er að leyfa börnum í félagsmiðstöðvunum á svæðinu að hittast og
kynnast. Er það gert með sameiginlegum viðburðum.
Valdimar Hermann Hannesson hefur verið ráðinn nýr forstöðumaður
Félagsmiðstöðvarinnar Tunglsins.
Áætlað er að starfið í félagsmiðstöðvum verði öflugra í vetur og meira um fræðslu fyrir
ungmennin.
Aðstaðan fyrir félagsmiðstöðina Tunglið er ekki ásættanleg og þarf að leysa sem fyrst,
huga þarf að aðgengi og salernisaðstöðu fyrir hjólastóla. Áætlað er að starf eldri
borgara fari í annað húsnæði fljótlega og Vindheimar verði þá alfarið undir
félagsmiðstöðina. Þegar að því kemur þarf að huga að ýmsu.
Sett verður á laggirnar félagsmiðstöðvar ráð sem vinnur með forstöðumanni að stefnu
og starfi félagsmiðstöðvarinnar.
Félagsmiðstöðin Tunglið opnar þriðjudaginn 10. september nk.
Íþróttaskóli
Erfiðlega gekk að manna skólann en er hann fullmannaður núna
Thelma Ýr og Marion eru kennarar
Sund er kennt í íþróttaskólanum
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Starf íþróttaskólans hefst á morgun, miðvikudaginn 4. september.
Ungmennaráð
Æskilegt væri að skipa í ungmennaráð sem fyrst.
Hægt væri að halda ungmennaþing fyrir ungmenni í Tálknafirði og hefja þannig
eitthvað starf sem gæti verið upphaf að ungmennaráði.
Íþrótta- og tómstundafulltrúi ætlar að hefa skipulagningu að Ungmennaþingi
Tálknafjarðar sem stefnt verður að því að halda í byrjun nóvember.
Íþrótta- og tómstundafulltrúi mætir á næsta fund nefndarinnar sem haldinn verður 1.
október nk.
Almenningssamgöngur
Stoppustöðvar eru heldur ósýnilegar og þarf að bæta, t.d. með skiltum.
Næsta sumar verður farið með börn sem æfa frjálsar íþróttir til Gautaborgar eins og
gert var árið 2018 og er söfnun hafin og óskar hópurinn nú eftir verkefnum til
fjáröflunar.
10. Vatnstjón í íþróttahúsi - 1908074
Forstöðumaður íþróttahúss kom inn á fund og upplýsti nefndarmenn um ástand
íþróttahússins vegna vatnstjóns sem nýlega varð þar.
Að öðru leyti upplýsti forstöðumaður um að sumarið gekk vel og var slegið
aðsóknarmet dag eftir dag og voru gestir yfir 4000 í júlímánuði.
1. Áskorun vegna hamfarahlýnunar - 1908051
Nefndin tekur undir að aðgerðar er þörf í loftslagmálum og að bjóða megi uppá meira
grænmetisfæði í skólum. Að hætta að bjóða uppá dýra afurðir þykir ekki vænleg leið að
mati nefndarmanna. Við búum í samfélagi sem byggir viðurværi sitt á land- og
strandbúnaði og myndi þá skjóta skökku við að bjóða ungu kynslóðinni okkar þá góðu
og jafnframt næringríku afurð sem hér er alin og ræktuð.
2. Fyrirspurn um ærslabelgi - 1908032
Sveitarstjóra falið að svara bréfritara þess efnis að í Tálknafjarðarhreppi er
ærslabelgur en við hann eru engin skilti.
3. Skólaþing sveitarfélaga 4. nóvember 2019 - Á réttu róli - 1908042
Stefnt er að því að skipa í ungmennaráð fljótlega í Tálknafjarðarhreppi en telur
nefndin að þeirri vinnu verði ekki lokið fyrir Skólaþing sveitarfélaga 4. nóvember nk. en
er full bjartsýni á að ungmennaráð Tálknafjarðarhrepps komi sterkt inn að ári.
4. Stefnumótun menningarmála 2019-2022 - 1908004
Vinna við stefnumótun er í fullum gangi og heldur áfram.
5. Stefnumótun íþróttamála 2019-2022 - 1908005
Vinna við stefnumótun er í fullum gangi og heldur áfram.
6. Stefnumótun æskulýðsmála 2019-2022 - 1908006
Vinna við stefnumótun er í fullum gangi og heldur áfram.
7. Stefnumótun fræðslumála 2019-2022 - 1908003
Vinna við stefnumótun er í fullum gangi og heldur áfram.
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Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 19:00.

Eva Dögg Jóhannesdóttir
(EDJ)

Nancy Rut Helgadóttir (NRH)

Svanhildur Rós
Guðmundsdóttir (SRG)

Jenný Lára Magnadóttir (JLM)

Kristrún Guðjónsdóttir (KG)

Birna F. Hannesdóttir (BFH)

Páll Vilhjálmsdóttir (PV)
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