20. fundur

23. júlí 2018

20. fundur Fræðslu-,menningar-,íþrótta-, æskulýðsnefnd haldinn
Strandgötu 38, 4. maí 2018 og hófst hann kl. 14:15.

Fundinn sátu:
Guðlaug Sigurrós Björnsdóttir (GSB), formaður, Kristrún Guðjónsdóttir (KG),
aðalmaður, Eva Dögg Jóhannesdóttir (EDJ), aðalmaður, Elísabet
Kjartansdóttir (EK), áheyrnafulltrúi, Jenný Lára Magnadóttir (JLM),
áheyrnafulltrúi, Steinunn M. Guðmundsdóttur, embættismaður og Indriði
Indriðason (II), sveitarstjóri.
Fundargerð ritaði: Guðlaug Sigurrós Björnsdóttir, Formaður
Margrét Pála kemur á fundinn
Dagskrá:
1.

Reglur Tálknafjarðarhrepps um foreldragreiðslur vegna gæslu barns hjá
öðrum en dagforeldrum. - 1612003
Sveitarstjórn hefur þegar afgreitt máli og þvi er ekki þörf á að það sé tekið fyrir hér.
Samþykkt samhljóða.

2. Ytra mat: Grunnskólans lokaskýrsla og kynningarglærur. - 1803018
Niðurstöðurnar eru í grunninn mjög jákvæðar og fagnar nefndin þeim. Skýrslan mun
verða aðgengileg á vef skólans og síðar á vef sveitarfélagsins.
3. Upplýsingagjöf; Skólastjóra. - 1703003
4. Grunnskóli: Skóladagatal grunnskóla. - 1708037
Nefndin samþykkir framlagt skóladagatal en kemur með tillögu að breytri dagsetningu
skólaslita og færa þau þá til 29. maí 2019 í stað 3. júní 2019.
5. Bréf: Næstu skref - 1805010
Margrét Pála kynnti bréf sem hún sendi nefndinni.
Enginn gildandi samningur er nú til milli Hjallastefnunar og Tálknafjarðarhrepps og
hefur ekki verið frá árinu 2017. Forsendur hafa breyst mikið. T.d. eru nemendur
helmingi færri í skólanum borið saman við 2012.
Tillaga Hjallastefnunnar er að ný sveitarstjórn taki við daglegri stjórnun og rekstri
skólans. Hjallastefnan mun þó vinna þétt með nýrri sveitarstjórn að öllum breytingum
og er fús til áframhaldandi samvinnu á fagsviði eða við tiltekin verkefni ef eftir því er
óskað.
Einnig er lögð fram tillaga að auglýst verði eftir kennurum og skólastjóra í nafni
Tálknafjarðarskóla.
Guðlaug Björnsdóttir tekur til máls og þakkar Hjallastefnunni kærlega fyrir samstarfið
í gegn um árin.
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Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 16:30.
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