25. fundur

10.02.2019

25. fundur Fræðslu-,menningar-,íþrótta-, æskulýðsnefnd
haldinn Strandgötu 38, 7. febrúar 2019
og hófst hann kl. 20:00.

Fundinn sátu:
Eva Dögg Jóhannesdóttir (EDJ), Nancy Rut Helgadóttir (NRH), Jóhann Örn
Hreiðarsson (JÖH), Bryndís Sigurðardóttir (BS), Elísabet Kjartansdóttir (EK),
Sigurður Örn Leósson (SÖL) og Jenný Lára Magnadóttir (JLM).
Fundargerð ritaði: Bryndís Sigurðardóttir, sveitarstjóri
Formaður nefndar óskar eftir athugasemdum við fundarboð. JÖH óskar eftir að haldið
verði við samþykktan fundartíma, fyrsta þriðjudag í mánuði.

Dagskrá:
1. Vinnuhópur um skólastefnu - 1901200
Tilnefningar í vinnuhóp um skólastefnu
Fræðslunefnd - JÖH
Foreldra - JLM mun leita eftir framboð úr foreldrahópi
Skóli - Fulltrúar skóla og leikskóla starfsmanna fundi þann. 12. febrúar.
Nemenda - Umsjónarkennara elsta stigs falið að finna fulltrúa nemenda.
Atvinnulífið - EDJ falið velja fulltrúa atvinnulífsins
Trappa - Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson
Skipun í hópinn verði lokið þriðjudaginn 12. febrúar.
Samþykkt samhljóða
2.

Þing um málefni barna í nóvember 21.-22. nóvember 2019 Umboðsmaður barna
– 1901255
Nefndin felur sveitarstjóra að vera fulltrúa sveitarfélagsins sem tengilið við barnaþingið.
Samþykkt samhljóða

3. Beiðni frá Sirkus Íslands Sirkushátíð í bæjarfélagið - 1901238
Nefndin er spennt fyrir hugmyndinni og felur sveitarstjóra að leita eftir frekari
upplýsingum.
Samþykkt samhljóða
4. Ég get - bréf frá Þjóðleikhússtjóra - 1811102
Nefndin tekur vel í þetta erindi og hlökkum til að fá Þjóðleikhúsið á svæðið.
Samþykkt samhljóða
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5. Ársskýrsla undanþágunefndar grunnskóla 2017-2018 - 1812025
6. Áform um lagabreytingar um menntun og ráðningu kennara - 1901310
7. Lykiltölur um leik- og grunnskóla eftir sveitarfélögum 2017 - 1901276
8. Umsókn Opnun umsókna í Endurmenntunarsjóð grunnskóla 2019 - 1901315
9. Fagráð eineltismála í grunn- og framhaldsskólum - 1901325
10. Valdefling ungs fólks á Vestfjörðum - 1811109
11. Áskriftir Fyrstu skrefin á níu tungumálum - 1812030
12. Kennsla eftirfylgni með kennslustundum í list og verkgreinum - 1901230
13. Félagsmálastjóri og íþrótta og tómstundafulltrúi - 1812038
Félagsmálastjóri Tálknafjarðar og Vesturbyggðar mætti á fundinn og fór lauslega yfir
sín störf. Hún mun framvegis hafa fasta viðveru á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps, alla
þriðjudaga.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 21:00.

Eva Dögg Jóhannesdóttir
(EDJ)

Nancy Rut Helgadóttir (NRH)

Jóhann Örn Hreiðarsson
(JÖH)

Bryndís Sigurðardóttir (BS)

50

