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33. fundur Fræðslu-,menningar-,íþrótta-, æskulýðsnefnd haldinn
Strandgötu 38, 5. nóvember 2019
og hófst hann kl. 17:30.

Fundinn sátu:
Nancy Rut Helgadóttir (NRH), Jóhann Örn Hreiðarsson (JÖH), Svanhildur Rós
Guðmundsdóttir, Jenný Lára Magnadóttir (JLM), Birna F Hannesdóttir (BFH),
Bjarnveig Guðbrandsdóttir (BG), Berglind Eir Egilsdóttir (BEE) og Bryndís
Sigurðardóttir (BS).
Fundargerð ritaði: Bjarnveig Guðbrandsdóttir, Formaður

Dagskrá:
Formaður nefndar setur fund og lýsir sig vanhæfa til afgreiðslu fyrstu þriggja
dagskrárliða og víkur af fundi. Áheyrnarfulltrúarnir Birna Hannesdóttir, Jenný L.
Magnadóttir og Svanhildur R. Guðmundsdóttir víkja af fundi undir þessum lið.
1. Starfsmannamál Íþróttamiðstöð - 1911576
2. Gjaldskrá 2020 Íþróttamiðstöð - 1910530
Nefndin leggur til að gjaldskrá hækki um 2,5% eins og lífskjarasamningur segir til um,
íbúaafsláttur verði afnuminn. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að semja sérstaklega
við íþróttakennara vegna hópatíma með það að markmiði að ábyrgð á þeim verði
ekki á ábyrgð íþróttamiðstöðvar.
3. Fjárhagsáætlun íþróttamiðstöð 2020 - 1911595
Nefndin hvetur sveitarstjórn til að leita leiða til að hagræða í rekstri
íþróttamiðstöðvar en haldi eftir megni því þjónustuframboði sem er. Nefndin leggur
áherslu að útgjöld verði í lágmarki.
Berglind Eir víkur af fundi og Bjarnveig tekur við stjórn fundarins af Nancý.
Áheyrnarnarfulltrúar Birna, Svanhildur og Jenný koma aftur inn á fundinn
4. Fjárhagsáætlun 2020 FMÍÞ nefnd - 1910541
Samþykkt án athugasemda
5. Gjaldskrá 2020 Bókasafn - 1910529
Samþykkt samhljóða
6. Gjaldskrá 2020 Tálknafjarðarskóli - 1910528
Nefndin leggur til 2,5% hækkun á gjaldskrá Tónlistarskólans, systkinaafsláttur verði
40%-70%-100%, fella niður frá 17 ára og uppúr.
Nefndin leggur til 2,5% hækkun á gjaldskrá Tálknafjarðaskóla
Nefndin tekur undir hugmyndir um gjaldfrjálsa fyrstu 6 klukkutíma í leikskóla.
Systkinaafsláttur leikskóla verði 30%-60%-100%
Afsláttur fyrir einstæða foreldra verði 35% og námsmenn verði 25%
Samræma þarf verð á morgunmat leikskóla og grunnskóla
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7. Tendrun jólaljósa - 1910440
Formaður nefndar tekur að sér að ræsa gleðskapinn. Samþykkt samhljóða
8. Bréf um markmið og viðmið um starf frístundaheimila - 1910490
Samþykkt samhljóða
9. Starfsáætlun Tálknafjarðarskóla 2019-2020 - 1909266
Nefndin hrósar skólastjóra fyrir góða starfsáætlun.
10. Umsókn um ytra mat á leikskólum fyrir árið 2020 - 1910355
Nefndin telur að of snemmt sé að fara í ytra mat á leikskólanum þennan veturinn.
Samþykkt samhljóða
11. Stefnumótun í íþróttamálum 2019-2030 - 1905105
12. Stefnumótun menningarmála 2019-2022 - 1908004
13. Stefnumótun æskulýðsmála 2019-2022 - 1908006
14. Upplýsingagjöf skólastjóra - 1906312
15. Dagur íslenskrar tungu 16 nóv - 1910511
Haldin verður íslenskuhátíð í skólanum og eldri borgurum sveitarfélagsins sérstaklega
boðið.
16. Skólaþing sveitarfélaga 2019 - 1910368
17.

Til umsagnar frumvarp til laga um grunnskóla (ritfangakostnaður), 230. mál.
- 1910487
Í Tálknafjarðarskóla hafa nemendur um árabil fengið ritföng án endurgjalds.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 19:54.
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