37. fundur

11.06.2020

37. fundur Fræðslu-,menningar-,íþrótta-, æskulýðsnefnd haldinn Strandgötu
38, 9. júní 2020
og hófst hann kl. 15:00.
Fundinn sátu:
Nancy Rut Helgadóttir (NRH), aðalmaður, Jóhann Örn Hreiðarsson (JÖH),
aðalmaður, Svanhildur Rós Guðmundsdóttir, áheyrnafulltrúi, Jenný Lára
Magnadóttir (JLM), áheyrnafulltrúi, Birna F Hannesdóttir (BFH),
embættismaður, Bjarnveig Guðbrandsdóttir (BG), formaður, Ólafur Þór
Ólafsson (ÓÞÓ), sveitarstjóri, .
Fundargerð ritaði: Bjarnveig Guðbrandsdóttir, Formaður

Dagskrá:
2
Mat á starfsáætlun Tálknafjarðarskóla 2019-2020. - 2006235
.
Mat aá starfsaá ætlun Taá lknafjarðarskóá la 2019-2020 lóö gð fram.
Lagt fram til kynningar.
Samþykkt
3
Skólastefna Tálknafjarðarhrepps - 2006234
.
Tillaga að skóá lastefnu Taá lknafjarðarhrepps lóö gð fram. Tillagan er unnin af Vinnuhóá pi
um skóá lastefnu.
Lagt fram. Vísað til umfjöllunar í sveitarstjórn.
Samþykkt
4
Starfsáætlun Tálknafjarðarskóla 2020-2021 - 1909266
.
Dróö g að starfsaá ætlun Taá lknafjarðarskóá la 2020-2021 lóö gð fram til kynningar.
Lagt fram til kynningar. Endanleg útgáfa starfsáætlunar verður tekin fyrir á fundi
nefndarinnar í ágúst 2020.
Fræðslu-, menningar-, íþrótta- og æskulýðsnefnd lýsir yfir ánægju með störf skólastjóra
og þann kraft og metnað sem birtist í skólastarfinu.
Samþykkt
1
Sumarlokun leikskóla - 2006227
.
Farið var yfir sumarlókun leikskóá la 2020.
Fræðslu-, menningar-, íþrótta- og æskulýðsnefnd telur rétt að sumarlokun leikskóla
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verði fjórar vikur. Tekið verði til skoðunar hvort hægt sé að breyta skipulagi sumarins
2020 í þá átt og tekið verði tillit þess þegar sumarið 2021 verður skipulagt. Sé þörf á að
endurskoða skóladagatal vegna þessa verði það gert.
Samþykkt
5
Upplýsingagjöf skólastjóra 2020 - 2002213
.
Skóá lastjóá ri lagði fram upplyá singar um skóá lastarf síáðust vikur.
Lagt fram til kynningar. Fram kom að leikskóla verður skipt upp í tvær deildir frá og
með upphafi næsta skólaárs þegar sérstök ungbarnadeild hefur starfsemi. Vegna þessa
er ljóst að skipulag leiksskólastarfs breytist.
Samþykkt

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 16:03.
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