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23. fundur Fræðslu-,menningar-,íþrótta-, æskulýðsnefnd haldinn
Strandgötu 38, 7. nóvember 2018
og hófst hann kl. 18:00.

Fundinn sátu:
Eva Dögg Jóhannesdóttir (EDJ), Nancy Rut Helgadóttir (NRH), Jóhann Örn
Hreiðarsson (JÖH), Elísabet Kjartansdóttir (EK), Sigurður Örn Leósson (SÖL),
Jenný Lára Magnadóttir (JLM) og Bryndís Sigurðardóttir.
Fundargerð ritaði: Bryndís Sigurðardóttir, sveitarstjóri

Dagskrá:
Engar athugasemdir gerðar við fundarboð en EDJ formaður nefndarinnar leggur til
breytingar á dagskrá. Inn komi liðir 9 Umsóknir um ytra mat og 10 Námskeið fyrir
skólanefndir.

1.

Mín líðan - Fyrsta fjargeðheilbrigðisþjónustan á Íslandi komin í loftið! 1811006
Nefndin leggur til að málinu verði vísað til Velferðarráðs Tálknafjarðarhrepps og
Vesturbyggðar.

4.

Velferðarráðuneytið auglýsir styrki til félagasamtaka vegna verkefna á sviði
félagsmála - 1811012
Til kynningar

5. Samspil 2018 - Starfsþróunarátak - 1811011
Til kynningar
10. Námskeið fyrir skólanefndir - 1810034
Nefndin ályktar að nægjanlegt sé að sinni að nýta námskeið haldið af Sambandi
Íslenskra sveitarfélaga, sbr. mál nr. 2

2.

Námskeið fyrir skólanefndir - 26. nóvember í Reykjavík - og vefnámskeið 1811007
Formaður mælist að allir viðstaddir annað hvort mæti á námskeiðið í Reykjavík eða
fylgist með streymi.

3. Vegna 40 ára afmælis Samtakanna "78 - 1810033
Nefndin telur áhugavert að skoða fræðslupakka fyrir ungmenni og leita eftir
samstarfi við Vesturbyggð. Formaður nefndar mun ræða við formann
fræðslunefndar Vesturbyggðar.
6. Ytra mat Grunnskólans lokaskýrsla og kynningarglærur. - 1803018
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Áfram er unnið í umbótaáætlun, stærstu atriðum hefur verið svarað og frestur
fenginn til loka febrúar til að ljúka vinnunni.
7. Jólatré -Tendra ljósin - 1811013
Nefndin mun skipuleggja jólaskemmtun þegar kveikt verður á jólatrénu. Óskað er
eftir styrk frá sveitarfélaginu í þetta verkefni. Dagsetning og dagskrá auglýst síðar.
8. Upplýsingagjöf: skólastjóra - 1808036
Óskalisti fyrir fjárhagsáætlunargerð, til dæmis vantar smíðastofu og aðstöðu fyrir
textilkennslu. Sömuleiðis gróðurhús. Verður tekið fyrir á næsta fundi þegar
fjárhagsáætlunargerð er lengra komin.
9. Opið fyrir umsóknir um ytra mat leikskóla 2019 - 1810041
Skólastjóra falið að sækja um.
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