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Fund
dargerð
Fimmtuddaginn 21. okktóber 2010 var fundur hhaldinn í stjóórn Félags- oog skólaþjónnustu A-Húnn,
kl 13.00 á skrifstofu fræðslustjórra að Þverbraaut 1, Blöndu
uósi.
Á fundinnn voru mætttir: Magnús Sigurðsson, Zophonías Ari
A Lárussonn, Vignir Sveinsson og
Magnús B.
B Jónsson.
Formaðuur stjórnar, Magnús
M
Sigurðsson setti fundinn og stjórnaði
s
honnum.
1.
Starfsem
mi Skólaþjóónustu A-Hú
ún
Guðjón Ólafsson,
Ó
fræ
æðslustjóri mætti
m
á fundiinn og kynntti hlutverk og verkefni
fræðslusk
krifstofunnarr og kom m..a. fram að miklar
m
breytiingar hafa orrðið á starfseemi og rekstrri
skólannaa og þar með fræðsluskrifstofu frá 19996 þegar svveitarfélögin tóku við gru
unnskólanum
m.
Starfsmenn á fræðslu
uskrifstofu erru nú Guðjóón Ólafsson í 80% starfi sem fræðsluustjóri og
Þ
tir í 25% starrfi sem iðuþjjálfi. Auk þeess starfa meeð fræðsluskkrifstofunni
Guðrún Þorvaldsdótt
sérfræðinngarnir Ingvaar Gunnar Guðnason
G
sállfræðingur og
o Ingibjörg Huld Þórðarrdóttir,
talmeinaffræðingur.
Þjónustusvæði skrifstofunnar er Austur
A
Húnaavatnssýsla en
e auk þess er samninguur við
Húnaþingg vestra og Bæjarhrepp
B
u þjónustuu.
um
Starfsvetttvangur verkkefni eru í megindráttum
m
m:
• -F
Forgangsröð
ðun og skipulag greiningga og ráðgjaffar fyrir einsttaka nemenddur og
nemendahópaa
• -E
Endurmenntuun og þróunnarstarf fyrir skólastjórneendur og starrfsfólk skólaanna
• -S
Samráðsfunddur skólastjó
órnenda einuu sinni í mán
nuði (oftar eff þurfa þykirr)
• -L
Lausn ágreinningsmála
Guðjón fór
f yfir ýmis mál og verkkefni sem fræ
æðslustjóri sinnir
s
og urððu umræður um
u verkefni
og umfan
ng fræðsluskkrifstofunnarr.
Skrifstoofuhúsnæði Fel A-Hún
2.
Fyrir funndinum lágu drög að leiggusamningi vvið HSB um 140,2 m2 skkrifstofuhúsnnæði á 2.
hæð Heillbrigðisstofn
nunarinnar á Blönduósi. Stjórnin yfirrfór samningginn og rædddi bæði
einstakarr greinar hanns og samninnginn í heild en samþykkkti hann síðaan og fól form
manni að
undirrita hann.
Í viðaukaa við samnin
nginn var kosstnaðaráætluun vegna enddurbóta á húsnæðinu. Ák
kveðið að
leita eftirr föstum tilbo
oðum í endu
urbæturnar oog hafa samrááð við HSB um framkvæ
æmd þeirra
vegna enndurbóta sem
m leigusali mun
m framkvæ
æma.
3.
Hnitbjöörg
Fyrir funndinum lá sam
mantekt um kostnað við endurbæturr á Hnitbjörggum sem vorr fólgnar í
múrviðgeerðum, utanh
hússmálninggu og gerð sttigapalla við svalir.
Kostnaðuur við verkið
ð nam 5.617..774 kr.
Í fundarlo
ok fór stjórn
nin og skoðaði framkvæm
mdir.
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4.
Starfsm
mannamál
Fyrir funndinum lágu upplýsingarr um að Ólöff Birna Björn
nsdóttir hafi sagt upp staarfi sínu hjá
Félags- og
o skólaþjón
nustu A-Hún og að félagssmálastjóri hyggist
h
gera ótímabundinnn samning
við Sigrúúnu Líndal seem hefur sinnnt starfinu tímabundið.
Stjórn geerði ekki athuugasemd viðð ráðningunaa en bókaði þakklæti
þ
til Ó
Ólafar Birnuu fyrir langt
og farsællt starf hjá féélagsþjónustuunni.
Önnur mál.
m
5.
u tekin fyrir mál undir þessum
þ
dagskkrárlið
Ekki voru

Fleira ekki
e
tekið fyyrir, fundi sliitið kl 14.30
Magnús Sigurðsson

Vigniir Sveinsson

Zophonías A
Ari Lárusson
n

Magnús B
B. Jónsson

