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Laust starf - Forstöðumaður íþróttamannvirkja 

Þingeyjarsveit auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns við sundlaugina og 
íþróttahúsið á Laugum. Helstu verkefni eru umsjón með daglegum rekstri og starfsemi 
sundlaugar og íþróttahúss, starfsmannahald, þrif, skipulag vakta o.fl. Æskilegt að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst eða frá og með 1.  ágúst n.k.  

Íbúðarhúsnæði í boði fyrir starfsmann.  

Menntunar- og hæfniskröfur:  

x Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum 
x Hæfnispróf sundstaða, sundpróf og skyndihjálp  
x Þekking og reynsla sem nýtist í starfsemi íþróttamannvirkja 
x Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum 

Nánari upplýsingar veitir sveitarstjóri í síma 464 3322 og 862 0025 

Umsóknarfrestur er til 15. júlí n.k. Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsreynslu 
berist skriflega til sveitarstjóra, Kjarna, 650 Laugar, netfang dagbjort@thingeyjarsveit.is  

 

 

 

AFMÆLISBÖRN DAGANA 27.JÚNÍ-3.JÚLÍ 
27.6 Axel Þór Jónasson
28.6 Marta Katarzyna Soja, Guðjón Vésteinsson
30.6 Bergþóra Hrafnhildardóttir, Valerija Kiskurno 
1.7 Elísabet Sigurðardóttir, Brynja Hjörleifsdóttir
2.7 Sigurður Kristjánsson



Deildarstjóri óskast við leikskólann Yl 
í Mývatnssveit frá 1. ágúst. Húsnæði í boði. 

Um er að ræða 100% stöðu til 1 árs vegna námsleyfis. Möguleiki er á 
áframhaldandi starfi að þeim tíma loknum. Umsóknarfrestur er til 12. 
júlí. Hvetjum 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 skilyrði
•  Áhugi á starfsþróun og nýjum fjölbreyttum áherslum í skólastarfi
•  Jákvæðni og sveigjanleiki
Einnig vantar í afleysingastöðu strax. Menntun æskileg en ekki skylda.

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.



Skipulag fyrir æfingatöflu 
Mývetnings í júlí 2019

6-12 ára, leikir
Tímar saman settir af  leikjum og fjölda íþróttagreina, t.d fótbolta, frjálsum, 
körfubolta o.fl. Ekki er farið fram á fasta skráningu heldur er frjáls mæting. Hvert 
skipti mun kosta 500 kr, Sandra skráir mætingu og foreldri fær svo reikning sendan 
í lok sumars. 

Íþróttir eldri borgara
Tímarnir verða með svipuðu sniði og á veturnar, skemmtilegar æfingar í góðum 
félgasskap og einnig farið í gönguferðir.

Fullorðinsþrek – strenght class for adults outside.
Tímar ætlaðir öllum 16 ára og eldri, hvort sem um er að ræða byrjendur eða lengra 
komna. Æfingar verða með margskonar sniði og markmiðið er að hafa sumarið 
sem fjölbreyttast, æfingar með eigin líkamsþyngd, lóð, bjöllur o.fl. Æfingarnar 
verða úti nema annað verði tekið fram.

Jafnframt mun Sandra reyna að bjóða upp á fullorðinsþrek og leikstund með 
leikskólabörnum og foreldrum á laugardögum þegar hún verður heima við. Hún 
mun auglýsa það á facebook síðu Mývetnings. 

Zumba – Zumba for adults in ÍMS.
Zumba í íþróttahúsinu fyrir fullorðna undir stjórn Valerija. 

Hægt verður að kaupa 10 skipta klippikort hjá Íþróttafélaginu fyrir Zumba og 
fullorðinsþrek og kostar þá tíminn 500 kr en annars mun stakur tími kosta 1000 kr. 
You can buy 10 tickets at 5000 kr for Zumba and strength class or pay 1000 kr. for 
each class.

Ef  einhverjar spurningar vakna má alltaf  hafa samband við Jóhönnu Jósa 
formann (847-4174), Söndru þjálfara (866-6587) og Valerija þjálfari (863-4436).
Eins ef  einhverjir eru áhugasamir fyrir að fara í göngur á mánudagskvöldum væri 
gaman að heyra í ykkur.

Stjórn Mývetnings



Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur
Kl. 1. júlí 2. júlí 3. júlí 4. júlí

10:00-12:00 6 - 12 ára leikir 6 - 12 ára leikir 6 - 12 ára leikir 6 - 12 ára leikir

14:00-15:00
Íþróttir eldri borgarar 

(göngur og fl.)
17:30-18:30 Fullorðinsþrek (úti) Fullorðinsþrek (úti) Fullorðinsþrek (úti)

Kl. 8. júlí 9. júlí 10. júlí 11. júlí
10:00-12:00 6 - 12 ára leikir

Kl. 15. júlí 16. júlí 17. júlí 18. júlí
10:00-12:00 6 - 12 ára leikir 6 - 12 ára leikir 6 - 12 ára leikir 6 - 12 ára leikir

14:00-15:00 Íþróttir eldri borgarar 
(göngur og fl.)

17:30-18:30 Fullorðinsþrek (úti) Fullorðinsþrek (úti) Fullorðinsþrek (úti)

Kl. 22. júlí 23. júlí 24. júlí 25. júlí
10:00-12:00 6 - 12 ára leikir 6 - 12 ára leikir 6 - 12 ára leikir 6 - 12 ára leikir

14:00-15:00 Íþróttir eldri borgarar 
(göngur og fl.)

17:30-18:30 Fullorðinsþrek (úti) Fullorðinsþrek (úti) Fullorðinsþrek (úti)

Kl. 29. júlí 30. júlí 31. júlí
10:00-12:00 6 - 12 ára leikir 6 - 12 ára leikir 6 - 12 ára leikir 

14:00-15:00
Íþróttir eldri borgarar 

(göngur og fl.)
17:30-18:30 Fullorðinsþrek (úti) Fullorðinsþrek (úti)

17:00 -18:00 Zumba (Valerija)


