
Fréttablað Mývatnssveitar, husondin@gmail.com
Útgefandi og ábyrgðarmaður: Arnþrúður Dagsdóttir 

AFMÆLISBÖRN DAGANA 
5.JÚLÍ-11.JÚLÍ 2018

5.7 Ásta Kathleen Price, Garðar Finnsson, Ingibjörg Hólmgeirsdóttir        
      Jón Reynir Sigurjónsson, Lenka Solcová
6.7 Hildur Ása Benediktsdóttir
7.7 Kristján Örn Sævarsson, Margrét Hildur Egilsdóttir
8.7 Jóhanna Celina Jakobs
9.7 Helgi Arnar Alfreðsson, Jóna Kristjana Hólmgeirsdóttir
10.7 Alma Dröfn Benediktsdóttir, Herdís Steingrímsdóttir
        
 

HÚSÖNDIN
sími:

8492804
22.tbl. 1.árg.
4.júlí 2018

Snyrtipinninn fer í sumarfrí mánudaginn 16. júlí til 9. ágúst 
Tímapantanir í síma 8613154



Leikskólakennari eða aðili með sambærilega menntun óskast við 
leikskólann Yl í Mývatnssveit hið fyrsta. Um er að ræða 100% stöðu 
og þarf  viðkomandi að geta hafið störf  sem fyrst. Umsóknarfrestur 
er til 20. júlí. Möguleiki er á leiguhúsnæði fyrir réttan aðila. 

Hvetjum við karla jafnt sem konur til að sækja um. 

Menntunar og hæfniskröfur
•  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 skylirði
•  Áhugi á starfsþróun og nýjum fjölbreyttum áherslum í skólastarfi
•   Jákvæðni og sveigjanleiki

Einnig vantar afleysingu í 100% stöðu strax. Menntun æskileg 
en ekki skylda.

Leikskólinn Ylur er með 32 börn. Stefna leikskólans er Lífsleikni sem 
byggir á dygðakennslu. Verið er að hefja innleiðingu á Heilsueflandi 
leikskóla, Jákvæðum aga og Karellen leikskólakerfinu svo eitthvað sé 
nefnt. Mikil uppbygging í gangi og skemmtileg verkefni framundan.

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Helga Jónsdóttir leikskólastjóri í 
síma 8219404. Upplýsingar um launakjör eru veittar á skrifstofu 
Skútustaðahrepps. Skila þarf  umsóknum ásamt ferilskrá á skrifstofu 
Skútustaðahrepps eða senda á netfangið 
ingibjorg@skutustadahreppur.is



Kærar þakkir fyrir þann mikla stuðning sem við höfum fundið fyrir
 undanfarna viku. Þökkum auðsýndan hlýhug og faðmlög, en greinilegt 

er að Finnur hefur snert hjörtu allra sem hann umgekkst í lífinu.
Sérstakar þakkir til þeirra sem komu fyrst að og takk fyrir ykkar 

óeigingjarna starf.  Einnig viljum við þakka öllum sem tóku
 þátt í útförinni í Reykjahlíðarkirkju og erfidrykkjunni í Skjólbrekku.

Hilmar, Siggi Bald, Elísabet og fjölsk., Baldur og fjölsk.,
Eldey Gerda, Dreki Lars, Valerija og Garðar



 

 Dælubílar, rotþróahreinsun og stíflulosun 

 

Kæru Mývetningar 
Verðum með rotþróar- og stíflu-
losunarbíl í sveitinni dagana 9. til 
12. júlí.  
Pantið þjónustu tímanlega í síma 
892-3762 eða 897-3258 
Tölvupóstur 
verkvalehf@simnet.is  

 

 

  
KÆRU LESENDUR OG VIÐSKIPTAVINIR

Húsöndin verður í sumarfríi vikuna 22.-28. júlí. Útgáfudagar í júlí verða 
því 11.júlí og 18.júlí. Þið getið haft samband við mig
í síma 849-2804 eða með tölvupósti husondin@gmail.com. 
Auglýsingar þurfa að berast fyrir kl 14:00 á þriðjudögum.
Verðskrá:
1/3 síðu auglýsing: 2.800 kr. m/vsk.
1/2 síðu auglýsing: 3900 kr. m/vsk.
1/1 síðu auglýsing: 5.000 kr. m/vsk.

Allar hugmyndir og ábendingar
eru vel þegnar.
Kær kveðja, Arnþrúður

ALLT ER VÆNT SEM VEL ER GRÆNT


