44. fundur

03.09.2021

44. fundur Fræðslu-,menningar-,íþrótta-, æskulýðsnefnd haldinn Strandgötu
38, þriðjudaginn 24. ágúst 2021
og hófst hann kl. 15:00.
Fundinn sátu:
Nancy Rut Helgadóttir (NRH), Jóhann Örn Hreiðarsson (JÖH), Jenný Lára
Magnadóttir (JLM), Birna F Hannesdóttir (BFH), Bjarnveig Guðbrandsdóttir
(BG), Ólafur Þór Ólafsson (ÓÞÓ) og Ágústa Ósk Aronsdóttir (ÁÓA).
Fundargerð ritaði: Ólafur Þór Ólafsson, Sveitarstjóri

Dagskrá:
1. Starfsáætlun 2021-2022 - 2103051
Starfsáætlun Tálknafjarðarskóla fyrir skólaárið 2021-2022 lögð fram á fundinum. Mál frá
43. fundi Fræðslu-, menningar-, íþrótta- og æskulýðsnefndar sem fór fram 11.05.2021.
Jafnframt er mat á starfsáætlun skólaársins 2020-2021 lagt fram.
Starfsáætlun skólaársins 2021-2022 er samþykkt.
Samþykkt
2. Innramatsskýrsla 2021 - 2108104
Innramatsskýrsla Tálknafjarðarskóla frá vorinu 2021 lögð fram.
Lagt fram.
Samþykkt
3. Upplýsingagjöf skólastjóra - 2103050
Skólastjóri lagði fram minnisblað um stöðu á verkefnum hjá Tálknafjarðarskóla og skýrði
þau.
Lagt fram og rætt. Skólastjóra er þökkuð góð yfirferð.
Samþykkt
4. Félagsstarf eldri borgara í Vindheimum 2021-2022 - 2108105
Félagssmálastjóri, Arnheiður Jónsdóttir, mætti á fundinn og gerði grein fyrir skipulagi
félagsstarfs eldri borgara veturinn 2021-2022. Fram kom að fyrsti starfsdagur
félagsstarfsins starfsárið 2021-2022 verður mánudaginn 30. ágúst n.k. Nýr starfsmaður
hefur verið ráðinn að starfinu sem er Jóna Sigursveinsdóttir.
Rætt. Félagsmálastjóra er þökkuð góð yfirferð. Fræðslu-, menningar-. íþrótta- og
æskulýðsnefnd býður Jónu Sigursveinsdóttur velkomna til starfa hjá Tálknafjarðarhreppi.
Samþykkt
5. Félagsmiðstöðin Tunglið 2021-2022 - 2108106
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Nýr íþrótta- og tómstundafulltrúi, Guðný Lilja Pálsdóttir, kom á fundinn og gerði grein
fyrir skipulagi starfs Félagsmiðstöðvarinnar Tunglsins starfsárið 2021-2022.
Rætt. Íþrótta- og tómstundafulltrúa er þökkuð góð yfirferð. Fræðslu-, menningar-.
íþrótta- og æskulýðsnefnd býður Guðnýju Lilju Pálsdóttur velkomna til starfa sem íþróttaog tómstundafulltrúi.
Samþykkt
6. Skýrsla um ráðgjöf ársins - Ásgarður (áður Trappa ehf) - 2106263
Stöðuskýrsla um sérfræðiaðstoð Ásgarðs til Tálknafjarðarskóla dags. í júní 2021.
Lagt fram.
Samþykkt
7. Umbótaáætlun Tálknafjarðarskóla beiðni um upplýsingar - 2105109
Bréf frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu dags. 03.05.2021 þar sem óksað er eftir
upplýsingum um framkvæmd umbóta sem áætlaðar voru í umbótaáætlun sveitarfélgsins
og skólans á skólaárinu 2020-2021. Jafnframt er lagt fram bréf frá Mennta- og
menningarmálaráðuneytinu dags. 21.06.2021 þar sem tilkynnt er um að umbeðnar
upplýsingar hafi borist og jafnframt tilkynnt um að í maí 2022 muni ráðuneytið óska eftir
greinargerð um framkvæmd áætlunarinnar fram að þeim tíma.
Lagt fram.
Samþykkt
8. Göngum í skólann 2021 - 2108091
Bréf frá Göngum í skólann verkefninu dags. 17.08.2021 þar sem skólar eru hvattir til
þátttöku í verkefninu sem í ár fer fram á tímabilinu 08.09.2021-06.10.2021.
Lagt fram.
Samþykkt

9.

Aðgerðaráætlun um forvarnir meðal barna og ungmenna gegn kynferðislegu og
kynbundnu ofbeldi og áreitni - 2106192
Erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga dags. 03.06.2021 þar sem aðgerðaráætlun
2021-2025 um forvarnir meðal barna og ungmenna gegn kynferðislegu og kynbundnu
ofbeldi og áreitni, sbr. þingsályktun nr. 37/150, er kynnt.
Lagr fram.
Samþykkt

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 16:30.

Nancy Rut Helgadóttir (NRH)

Jóhann Örn Hreiðarsson (JÖH)
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