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Brautskráning 2019
Ágætu Þingeyingar og velunnarar skólans.
Brautskráning nýstúdenta fer fram við hátíðlega athöfn í
íþróttahúsinu á Laugum laugardaginn 18. maí kl. 14:00.
Við bjóðum ykkur öll hjartanlega velkomin að gleðjast með okkur
og þiggja kaffiveitingar að athöfn lokinni í matsal skólans.
Þennan sama dag fer aðalfundur hollvinasamtakanna
Vinir Laugaskóla fram í íþróttahúsinu kl 17:00.
Velunnar skólans eru hvattir til að mæta á þann fund.
Skólameistari Framhaldsskólans á Laugum

Aksturssjóður HSÞ – Fræðslusjóður HSÞ
Afreksmannasjóður HSÞ
Menningarfélagið Gjallandi kynnir:

2019/2020
VETRARDAGSKRÁ
September:
Létt menningarspjall #1

Október:
Létt menningarspjall #2
Kvikmyndakynning - Íslenskar bíómyndir
Félagsvist #1
Nóvember:
Létt menningarspjall #3
Bókaspjall
Námskeið - Auglýst nánar síðar
Desember:
Jólabókarspjall

Janúar:
Létt menningarspjall #4
Bókaspjall
Félagsvist #2

Febrúar:
Létt menningarspjall #5
Tónleikar
Mars:
Aðalfundur Gjallanda

Stjórn HSÞ auglýsir eftir umsóknum um styrk úr
Aksturssjóði HSÞ.
Tilgangur sjóðsins er að taka þátt í ferðakostnaði
vegna þátttöku barna og unglinga, 18 ára og yngri,
á félagssvæði HSÞ í skipulögðum íþróttaæfingum
og/eða skipulögðu félags- og æskulýðsstarfi, á vegum aðildarfélaga HSÞ.
Eingöngu félagar innan aðildarfélaga HSÞ geta sótt um styrki
úr sjóðnum. Umsækjendur geta verið foreldrar/forráðamenn,
hópur foreldra eða aðildarfélög HSÞ. Reglugerð sjóðsins og
umsóknareyðublað má nálgast á heimasíðu HSÞ http://hsth.is/
log-og-reglugerdir/. Umsóknarfrestur vegna aksturs á vorönn er
til og með 31. maí 2019.
Stjórn HSÞ auglýsir einnig Fræðslusjóð HSÞ
Tilgangur sjóðsins er að auka menntun og þekkingu félaga innan HSÞ á íþróttagreinum, þjálfun, í félagsmálum og félagsstarfi,
með því að sækja námskeið, fundi og ráðstefnur ef stjórn sambandsins álítur það íþrótta- og félagslífi í héraði til framdráttar.
Öll aðildarfélög innan HSÞ og félagsmenn þeirra eiga rétt á að
sækja um styrk úr sjóðnum. Reglugerð sjóðsins og umsóknareyðublað má nálgast á heimasíðu HSÞ.
Að lokum vill stjórn HSÞ minna á Afreksmannasjóð HSÞ
Reglugerð sjóðsins og umsóknareyðublað má nálgast á heimasíðu HSÞ www.hsth.is

(Ruslahreinsun)

(English below)

Plokkhátíð 2019
Þriðjudaginn 21.maí - klukkan 17:30

Grímungar / Landeigendafélag Reykjahlíðar
Flugvallarvegur að Grímstaðaöxl
Mæting við flugvallarveg
Kvenfélagið / Gjallandi
Öxl að Arnarvatni
(að Sandvatnsbrekku)
Mæting við Grímstaðaöxl

Björgunarsveitin / Kiwanis /
Akstursíþróttafélag Mývatnssveitar
Garður að Másvatni
Mæting við Sel hótel

Mývetningur / Golfklúbburinn
Reykjahlíðarþorp, gamli vegur frá skóla,
Austurlandsvegur að Kröfluafleggjara,
vegurinn að Jarðböðunum
Mæting við Dyngjuna

Fjöregg / Landeigendafélag Voga /
Slysavarnarfélagið
Austurlandsvegur að Garði
(Grjótagjárvegur, Hverfjallsvegur og
Dimmuborgarvegur)

Mæting við Björk

Forsvarsmenn félaganna skipuleggja hreinsunina á hverjum stað.
Nálgist hanska, maís poka og svarta ruslapoka á hreppnum fyrir 17:00 en
við hvetjum einnig fólk til að koma með eigin vinnuhanska.
Gámavöllurinn á Grímstöðum opinn 18.00-19.30.
Fjöregg hvetur ykkur til að reyna að flokka eins mikið og mögulegt er.
Gott er að losa ruslið úr plast ruslapokum og setja pokana í endurvinnslu.
Grillveisla við Jarðböðin 19:00 og frítt í Jarðböðin fyrir ruslatínslufólk.
Við hvetjum fyrirtæki til að taka þátt í deginum og hreinsa í kringum sig.

Annual Clean-up Campaign 2019 - 21.May 17:30
Every spring the local government organizes picking up garbage around lake
Mývatn. It´s a time to be part of our community and help keep our beautiful
area clean. Please feel free to join any of the teams organized and/or if you have
any questions about where to go or what to do, please contact us :) All participants are invited to the Nature baths at 19:00 for barbecue and free entrance to
the baths!

Ólafur Þröstur +354 894 3433

Ólafur Þröstur +354 894 3433

We encourage companies to join the day also.

Deildarstjóri óskast við leikskólann Yl í Mývatnssveit frá 1. ágúst.
Um er að ræða 100% stöðu til 1 árs vegna námsleyfis. Möguleiki er á
áframhaldandi starfi að þeim tíma loknum. Umsóknarfrestur er til 21.
júní. Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um.
Menntunar og hæfniskröfur

Zumba verður í Hreyfiviku
29.maí - 17:00
(Frítt inn)

√√

Leyfisbréf leikskólakennara eða menntun sem nýtist í starfi

√√

Frumkvæði, sjálfstæði og fagleg vinnubrögð

√√

Góð færni í samvinnu, samskiptum og teymisvinnu

√√

Áhugi á starfi með börnum skilyrði

√√

Áhugi á starfsþróun og nýjum fjölbreyttum áherslum í skólastarfi

√√

Jákvæðni og sveigjanleiki

Valērija Kiškurno og Ingibjörg Jónsdóttir
Einnig vantar í afleysingastöðu strax. Menntun æskileg en ekki skylda.

Samkomutjald HSÞ til leigu í sumar
Tjaldið er 46 m2, 6 lítil borð og stólar fyrir 36 manns
fylgja.
Nokkrar helgar eru nú þegar fráteknar.
Helgin kostar 40.000 kr. og hver auka
dagur 10.000 kr. Nánari upplýsingar fást
á skrifstofu HSÞ í s. 896-3107 eða gegnum
netfangið hsth@hsth.is.

Leikskólinn Ylur er með 32 börn. Stefna leikskólans er Lífsleikni sem
byggir á dygðakennslu. Hafin er innleiðing á Heilsueflandi leikskóla,
Jákvæðum aga og Karellen leikskólakerfinu svo eitthvað sé nefnt.
Mikil uppbygging í gangi og skemmtileg verkefni framundan.
Í Mývatnssveit búa um 500 manns. Í metnaðarfullri mannauðsstefnu
sveitarfélagsins kemur m.a. fram að boðið er upp á flutningsstyrk,
heilsustyrk, launað frí fyrir barnshafandi konur síðasta mánuð
meðgöngu, starfsaldurstengdar greiðslur o.fl. fyrir starfsfólk. Við
erum fjölskylduvænt samfélag þar sem er öflugt leikskóla- og
grunnskólastarf, boðið er upp á ókeypis skólamáltíðir fyrir börn og
ókeypis frístund. Við erum heilsueflandi samfélag.
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Helga Jónsdóttir leikskólastjóri
í síma 8219404. Upplýsingar um launakjör eru veittar á skrifstofu
Skútustaðahrepps. Skila þarf umsóknum ásamt ferilskrá á netfangið
ingibjorg@skutustadahreppur.is eða leggja inn starfsumsókn á heimasíðu leikskólans: ylur.leikskolinn.is undir flipanum upplýsingar.

Spennandi tímar!

Zumba
20.05.2019 - 17:00
ÍMS - Íþróttamiðstöð
(ATH. aðeins þarf að greiða fyrir aðgang að íþróttasal)
Valērija Kiškurno
Zumba verður einu sinni í viku allan júní

