Félaags- og skóllaþjónusta A
A- Hún

Fu
undarge
erð
Mánudaaginn 24. feebrúar 2014 var haldinnn vinnufund
dur í stjórn FélagsF
og sskólaþjónusstu AHún kl. 10.00 á skrrifstofu Sveeitarfélagsinns Skagastraandar.
Á fundiinn voru mæ
ætt: Magnúss Sigurðssonn, Ágúst Þó
ór Bragason
n, Vignir Svveinsson og Magnús
B. Jónsson. Auður H. Sigurðaardóttir, Guððjón Ólafsso
on og Brynjjar Bjarkasoon mættu á fundinn
ór Einarssonn undir dagsskrárlið 3 og
g Jökulrós G
Grímsdóttirr undir
undir 1.. dagskrárliðð, Bjarni Þó
dagskráárlið 5.
Formaðður stjórnar,, Magnús Siigurðsson, ssetti fundinn
n og stjórnaaði honum.
1. Staða og
o horfur í rekstri
Á fundiinum fóru forstöðumen
fo
nn deilda Féélags og skó
ólaþjónustun
nnar yfir rekkstur þeirra og
hvaða hhorfur séu á árinu.
Auður H
H. Sigurðarrdóttir gerði grein fyrir helstu atrið
ðum í rekstri og horfum
m í almennrii
félagsþjjónustu. Húún gerði sérsstaklega greein fyrir sam
manburði rek
kstrar og áæ
ætlunar í
félagsþjjónustuliðum
m. Rætt varr um Sis maat og fleira í sambandi við
v þjónustuu við fatlaða. Mikil
umræðaa varð um sálfræðiþjón
nustu og hvaar eða hverssu miklar sk
kyldur eða þþjónustu sku
uli veita.
Guðjónn Ólafsson fór
fó yfir og gerði grein fy
fyrir því helssta í starfi fræðsluskrif
fr
fstofu.
Brynjarr Bjarkason greindi frá því helsta í rekstri sam
mbýlis fyrir fatlaða. Kom
m fram að nokkur
n
viðhalddsþörf er kom
min á húsnæ
æðið. Samþþykkt að ósk
ka eftir að Bjarni
B
Þór E
Einarsson tak
ki að sér
að gera úttekt á viððhaldsþörf og
o forgangssröðun verkeefna.
2. Aðalbóók 2013
Fyrir fuundinum lá aðalbók
a
201
13 sem Maggnús B. fór yfir og skýrrði. Kom fraam að
heildarnniðurstöðurnnar eru ekkii orðnar maarktækar þarr sem enn err eftir að bóókfæra afskrriftir og
nokkra aðra liði. Hins
H vegar megi
m lesa úr aðalbókinn
ni að niðursttaðan verði nærri áætlu
un í
m liðum. Hellsta áhyggju
uefnið sé Sæ
æborg en þaar séu þó væ
æntingar um
m hærri tekju
ur vegna
flestum
síðustu mánaða 2013.
3. Hnitbjöörg, framk
kvæmdir
Á fundiinn mætti Bjarni
B
Þór Eiinarsson ogg skýrði helsstu niðurstöður vegna fframkvæmd
da við
kjallaraa Hnitbjargaa sem unnið var að 201 3. Framkvæ
æmdakostnaaður við verrkið að frádrregnum
vsk veggna vinnu á byggingarstað var 38,77 milljónir. Þar af voru 21,5 milljóón beint veg
gna
endurnýýjunar innrééttinga í félaagsaðstöðu. Annar tilfaallinn kostnaaður var veggna endurbóta og
endurnýýjunar á frávveitu og dreenkerfi hússsins. Fram kom
k
að ekkii er um endaanlegar tölu
ur að
ræða þaar sem vsk vinnu
v
á byggingarstað hhefur ekki verið
v
gerðurr upp og afsstemming reeikninga
ekki enddanlega gerrð. Kostnaðu
ur vegna eft
ftirlits og hö
önnunar er þar
þ að auki.
Magnússi B. falið að
a ganga fráá nýjum sam
mningi við Blönduósbæ
B
æ um leigu á félagsaðstö
öðunni í
samræm
mi við endannlegan kostnað við þannn verkþáttinn endubættur á félagsaaðstöðu.
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4. Dreifnáám
Fyrir fuundinum lá minnisblað
m
um dreifnáám í A-Hún sem Ásdís Ýr Arnardóóttir
umsjónarmaður meeð náminu hafði
h
lagt frram. Í minniisblaðinu ko
om m.a. fram
am að á vorö
önn
varð nookkur breyting á nemen
ndahópnum.. Nemendurr dreifnáms eru nú 16 ssem skiptist þannig
milli svveitarfélaga;; Skagabygg
gð: 1, Skagaaströnd: 3, Húnavatnsh
H
hreppur: 2, B
Blönduós: 10.
1
Þá kem
mur og fram í minnisblaðinu að næssta haust þaarf að gera ráð fyrir tveiimur föstum
m
kennsluustofum og einu
e
„lausu“ kennslurýými líkt og nú
n er til að bregðast
b
viðð ef þarf að kenna í
fámennnum hópum.. Næsta verk
kefni sé að fjölga borðu
um og stólu
um á kaffisto
tofu ásamt því
þ að
teikna rrými hæðariinnar upp á nýtt.
Í minnissblaðinu er bent á að taaka þurfi afs
fstöðu til ann
narsvegar sáálfræðiþjónnustu nemen
nda og
hins veggar hvort mögulegt
m
sé að
a koma á sskipulöðgum
m skólaaksttri. Samþykkkt að fela
fræðsluustjóra og féélagsmálastjóra í samrááði við umsjónarmann dreifnáms
d
aað fara yfir
forsenddur sálfræðiþþjónustu. Umræður
U
urððu um skipu
ulagðan skólaakstur ogg varð það
niðurstaaða umræðuunnar að nau
uðsynlegt s é að fara yffir samræmiingu skólaakksturs en í raun
r
sé
það sveeitafélagannna sem reka skólaaksturr vegna grun
nnskólanem
menda að leiiða þá umræ
æðu.
Umræðða varð um hvað
h
væri kostnaðarþát
k
ttur sem tilh
heyrði FNV
V og hvað tillheyrði Félaags og
skólaþjóónustunni. Samþykkt
S
að
a fela Ágússt og Guðjó
óni að fara yfir
y málið m
með FNV og
g skila
áliti.
5. Sæborgg
Stjórn ffór í heimsóókn á Dvalarr- og hjúkruunarheimilið
ð Sæborg á Skagaströnnd. Jökulrós
forstöðuumaður fór yfir helstu þætti
þ
í reksttri og kynntti starfsemi og húsakynnni heimilisins.
Fram koom að forstöðumaður taldi
t
meiri þþörf á hvíldaarrýmum en
n dvalarrým
mum á Sæbo
org og
að hún hhafi verið í sambandi við
v útskriftaarteymi sjúk
krahúsanna sem í mörgu
gum tilfellum
m hafi
síðan leeitað eftir pllássi fyrir fó
ólk í hvíldarrrými. Á Sæ
æborg eru nú
ú 7 heimilsm
menn. Þar af
a eru 5 í
hjúkrunnarrými en 2 í hvíldarrý
ými. Umræðður urðu um
m reksturinn
n almennt ogg
viðhalddsframkvæm
mdir sem ráð
ðast þarf í skkv. úttekt frrá 2013. Ák
kveðið að tak
aka forgangssröðun
framkvæ
æmda fyrir í vikunni 10. – 14. marrs.
6. Önnur mál
m útkall í Hn
nitbjörgum. Samþykkt aað láta setjaa
Fram laagt minnisbllað frá Páli Ingþóri um
sérstakaan búnað í íbúð
í
samkvæ
æmt tillöguu í minnisblaaðinu.
Fleira eekki tekið fyyrir, fundi sllitið kl 13.330

Magnúss Sigurðsson
n,

Ágúst
Á
Þór B
Bragason,

Vignir Sveinsson,

Magnús
M
B. Jónsson
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