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16. fundur Fræðslu-,menningar-,íþrótta-, æskulýðsnefndFræðslu-,menningar,íþrótta-, æskulýðsnefnd haldinn Strandgötu 38, 15. maí 2017
og hófst hann kl. 15:00.
Fundinn sátu:
Guðlaug Sigurrós Björnsdóttir (GSB), formaður, Kristrún Guðjónsdóttir (KG),
aðalmaður, Eva Dögg Jóhannesdóttir (EDJ), aðalmaður, Helga Birna
Berthelsen (HBB), embættismaður, Elísabet Kjartansdóttir (EK),
áheyrnafulltrúi, Jenný Lára Magnadóttir (JLM), áheyrnafulltrúi og Indriði
Indriðason (II), sveitarstjóri.
Fundargerð ritaði: Guðlaug Sigurrós Björnsdóttir, Formaður

Dagskrá:
1. Upplýsingagjöf; Skólastjóra. - 1703003
Skólapúls er kominn fyrir apríl, en hann hefur verið mældur síðustu sex ár. Að sögn
skólastjóra hafa niðurstöður aldrei verið eins góðar. Einnig hefur farið fram könnun
fyrir foreldra sem kom ágætlega út.
Niðurstöður samræmdra prófa liggja fyrir.
Nemendum fækkar í grunnskóla á næsta ári, eru nú 40 en verða 34 í haust, en enginn
fækkun er í leikskóla.
Skóladagatalið er í vinnslu
Skólaslit verða 2. júní í kringum hádegið eins og hefur verið undanfarin ár.
Týnt verður rusl eftir hádegi 24. maí, auglýsingar verða sendar í öll hús. Öll börn í
Tálknafjarðarskóla taka þátt í þessum viðburði.
Vorferðir nemenda verða í þessari viku.
Skólamyndataka hefur farið fram.
Ráðinn hefur verið nýr skólastjóri; Steinunn Margrét Guðmundsdóttir sem hefur störf
á næstu dögum. Nefndin vill þakka Helgu Birnu Berthelsen, fráfarandi skólastjóra
fyrir vel unninn störf og fagnar því að hún hyggst starfa áfram við skólann í fullu starfi
sem kennari.

2. Grunnskóli: Skemmdir á glugga - 1704006
Sveitarstjóri,falið að vinna áfram að málinu og láta endurnýja gluggann.
Samþykkt samhljóð
3. Endurnýjun lausafjármuna: Tilboð í uppþvóttavél. - 1705031
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Lagt er fram tilboð frá Eirvík ehf í uppþvottavél.
Nefndin telur það vera góða lausn að nemendur skólans geti neyt matar síns í
skólahúsnæðinu. Því samþykkir nefndin , fyrir sitt leiti að kaupa uppþvottavél, sem
staðsett verður í skólahús.

4. Skýrsla: á starfi íþróttafulltrúa - 1705005
Rædd var skýrsla íþróttafulltrúa.
5. Héraðsþing HHF :2017 - 1705015
Kristrún fór yfir helstu mál sem komu fram á héraðsþingi HHF.
6. Umsókn: um afnot af landi - 1703026
Nefndinn leggur til að verkefnið verði styrkt sem og fundin staður.
Ssamþykkt samhljóða.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. .
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