Félagss- og skólaþjjónusta A- H
Hún

Fund
dargerð
Fimmtuddaginn 7. feb
brúar 2013 var haldinn fuundur í stjórnn Félags- ogg skólaþjónustu A-Hún kkl.
13.00 á skrifstofunni
s
á Blönduósi.
Á fundinnn voru mættt: Magnús Siigurðsson, Ágúst
Á
Þór Brragason, Viggnir Sveinsso
on, Magnús
B. Jónssoon og Brynjar Bjarkason
n settur félaggsmálastjóri. Guðjón Ólaafsson fræðsslustjóri sat
fundinn undir
u
1. dagsskrárlið og Gréta
G
Sjöfn Guðmundsdó
G
óttir sat funddinn undir 3.. dagskrárliðð.
Formaðuur stjórnar, Magnús
M
Sigurðsson, setti fundinn og stjórnaði hoonum.
1. Dreifnám
m
Guðjón Ólafsson
Ó
fræ
æðslustjóri geerði grein fyrrir því verkeefni sem unnnið er að veggna dreifnám
ms.
Í minnisb
blaði sem haann lagði fram
m á fundinum
m kom fram
m ferill málsinns allt frá þvví umræður
hófust um
m það haustiið 2011.
Ágúst Þóór greindi fráá því að í sók
knaráætlun hhefur verið samþykkt að styðja sérstaaklega við
verkefni sem tengist ungu fólki. Stuðningur
S
v dreifnám
við
mið falli því undir
u
þessa stefnumótun
s
n.
Fram kom
m að allar sv
veitarstjórnirr í A-Hún haafa fengið tillögu þess efn
fnis að stofnaað verði
framkvæmdaráð um dreifnámið sem
s hafi þaðð verkefni aðð annast allann undirbúninng að því að
dreifnám
m geti hafist á Blönduósi haustið 20133. Skipunarttími framkvæ
æmdaráðsinss verði til
næstu sveeitarstjórnarrkosninga voorið 2014. Hvvert sveitarfé
félag skipi einn fulltrúa og
o einn til
vara en auk
a þess vinnni fræðslustjóri með fram
mkvæmdaráð
ðinu. Í tillöggunni er einnnig gert ráð
fyrir að framkvæmda
f
aráðið heyri undir Félagss- og skólaþjjónustu A-H
Hún. og að
framkvæmdaráðið leggi fram fjárrhagsáætlunn fyrir verkeffnið sem stjóórn félags- ogg
skólaþjón
nustunnar staaðfesti eftir umsögn einsstakra sveitaarfélaga. Gerrt er ráð fyrirr að fjársýslaa
vegna veerkefnisins verði í hönduum félags- ogg skólaþjónuustunnar.
Stjórn geerði ekki athuugasemdir við
v fyrrgreintt fyrirkomulaag fyrir sitt leyti.
l
Guðjón greind
g
frá stö
öðu verkefniisins og að þþað sé allt un
nnið í nánu samstarfi við FNV sem
muni ráðða starfsmann
n til að annaast það ef af vverði. Fram kom að fjárm
mögnun hefu
fur verið
tryggð till að reka dreeifnám fyrstaa árið. Stefntt er að því að
ð framkvæm
mdaráðið hittii
menntam
málaráðherra til að beita sér
s fyrir því að tryggja fjármuni
fj
til ddreifnámsins til framtíðarr.
Næstu veerkefni séu að
a vinna gruunninn að nááminu bæði með
m því að vinna
v
foreldrra og
tilvonanddi nemendurr til fylgis viðð hugmynd uum dreifnám
m heima í hérraði.
Umræðurr urðu um málið
m
en ekkii gerðar sérsttakar athugaasemdir við stöðu
s
og horrfur málsins.
annahald
2. Starfsma
mannahaldi og kom m.aa. fram að Brrynjar Bjarkaason sem
Stjórn fór yfir breytinngar á starfsm
ur sambýlis hefur
h
verið seettur félagsm
málastjóri í fj
fjarveru Auððar H.
verið heffur yfirmaðu
Sigurðarddóttur frá 1. febrúar sl. en
e þá hófst oorlof Auðar sem
s mun stannda til 1. maaí nk. . Stjórnn
staðfesti þá breytinguu og að Brynnjar hafi fulltt umboð félaagsmálastjórra.
Brynjar greindi
g
frá sttöðu mála í starfsmannah
s
haldi og kom
m m.a. fram að ekki hefuur verið
gengið frrá ráðningu forstöðuman
f
nns sambýliss enn.
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Fram kom
m að Brynjaar muni fara í fæðingarorrlof 1.05 – 266.08. Gert err ráð fyrir aðð Sigrún
Líndal koomi úr fæðinngarorlofi 1. maí nk. Raagnhildur Haaraldsdóttir hhafi verið ráð
ðin í
tímabunddin verkefni á skrifstofun
nni en hefur verið í með afleysingar á sambýlinu
u.
mningur
3. NPA sam
m hann hafðði tekið samaan um NPA samninga
s
seem gerðir eruu
Fyrir funndinum lá miinnisblað sem
við fatlað
ða einstaklinnga. Gréta Sjöfn lagði einnnig fram ogg kynnti minnnisblað um helstu atriði
NPA sam
mninganna og hvernig þeeir kæmu innn í samningaa um málefnii fatlaðra á Norðurlandi
N
vestra.
blöðunum bááðum kemurr m.a. fram aað NPA er tillraunaverkeffni sveitarféllaga á Íslanddi
Í minnisb
sem gildiir frá septem
mber 2012-deesember 2013. Allir þeirr sem falla unndir málaflookk fatlaðs
fólks getaa sótt um NP
PA. Þjónustuufyrirkomulaagið tekur till allra þátta ssem fela í séér þjónustu
við fatlað
ð fólk en sérstaka áhersluu á þætti sem
m geta stutt notanda
n
til sjjálfstæðs lífss.
Ef einstakklingur kýs að fara NPA
A leiðina þá á hann ekki rétt
r á öðrum
m almennumm
m
þjónustuþþáttum hjá félagsþjónust
f
tu.
Í minnisb
blaði GSG kemur
k
einnigg fram að þaðð sé valkvættt fyrir sveitaarfélög að takka þátt í
verkefninnu og að þjónustuhópur um
u málefni fatlaðra hafii á fundi 18. apríl sl lagt til að
sveitarféllög á þjónustusvæðinu taaki þátt í verrkefninu. Stjórn SSNV samþykkti
s
á fundi 5. Júlíí
sl. að bygggðasamlag um málefni fatlaðra mynndi verða þáátttakandi í vverkefninu.
Á þjónusstusvæði Fél A Hún hafaa borist 2 um
msóknir um NPA
N
Miklar um
mræður urðu
u um fjárhaggslega meðfeerð NPA styrrkja og hverrnig fjárhagsáætlun
standist sem
s og hvertt verði framllag Byggðassamlags um málefni
m
fatlaaðra.
Umræðurr urðu um málefni
m
fatlaððra almennt.
4. Sæborg:
a) Ráðniingarsamningar
B greindi frrá því að Jökkulrós Grímssdóttir hafi nú
n lokið hjúkkrunarnámi og
o lagt fram
Magnús B.
gögn þar að lútandi. Vegna
V
þeirraar breytingarr þurfi að geera nýjan sam
mning við haana sem
kveður á um önnur laaun og jafnfrram verði geengið frá öðrrum launaþátttum í ákveð
ðnari farveg
h
en verið hefur.
Stjórn samþykkti að fela Magnússi að ganga ffrá nýjum ráðningasamnningi í anda þess
þ sem
kynnt varr á fundinum
m.
b) Verklagsreglur um
m akstur visttmanna
Fyrir funndinum lágu verklagsregllu um aksturr með vistmeenn sem stjóórn hafði áðuur samþykkt
óformlegga.
Athugaseemdir um máálið og afgreeiðsla á erinddum tölvubréfa vegna þeess var skráð
ðí
trúnaðarbbók.
Fyrirliggj
gjandi verklagsreglur vorru samþykktar samhljóðaa.
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5. Hnitbjörg
Fyrir funndinum lágu uppdrættir af
a breytingum
m á kjallara Hnitbjarga ssem Ágúst Hafsteinsson
H
hjá Arkittektastofunnii Form hafðii unnið og koostnaðarmatt á þeim breyytingum. Stjó
órnarmenn
yfirfóru teikningar
t
og
g ræddu hvaaða verkþætti væri um aðð ræða en í grundvallarat
g
triðum er
fyrirhugaað að fjarlæg
gja millivegggi og breyta eldhúsaðstöð
ðu til að ná ffram betri nýýtingu á
rýminu. Fram
F
kom aðð gerðar haffa verið athugganir á rakasskemmdum í gólfi en ekkki fundist
einhlítar skýringar á þeim.
þ
Samþykkkt að ráðast í verkið sam
mkvæmt fyrirrliggjandi up
ppdráttum ogg leita eftir saamningi við
Stíganda ehf um heildarverkið á forsendum þeirra
þ
gagna sem lágu fyyrir. Jafnfram
mt ákveðið að
m vanda í frráveitu utan vvið húsið næ
æsta vor.
leita laussna á meintum
B vegna Ískrrár, dags. 20.11.2012
6. Bréf HSB
B þess á leit við
v Félags og skólaþjónuustu A-Hún að samlagiðð beiti sér
Með bréffinu fer HSB
fyrir því að starfsmannni HSB sem
m sinnir skóllahjúkrun veerði útveguð viðunandi aðstaða
a
í
skólum héraðsins
h
þan
nnig að viðk
komandi starrfsmaður getti uppfyllt beetur þær kröffur sem
gerðar erru til starfanss. Erindi bréfsins er að hhluta til komiið vegna innnleiðingar svvonefndrar
Ískrár sem
m er rafræn skráning um
m heilsuverndd skólabarnaa á þjónustussvæði HSB.
Bréfið vaar til kynninggar en samþy
ykkt að hvettja skólastjórra til að fara yfir stöðunaa og leita
lausna á málinu.
m
7. Önnur mál
m
Ekki voru
u tekin fyrir önnur mál.
Fleira ekkki tekið fyrirr, fundi slitið
ð kl 16.10
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