Október
01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
06/10: Skálholtsskórinn með æfingabúðir
07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
13/10-14/10: Vox Femine. Æfingabúðir
13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
Vox Femine syngur í messunni
 15/10-19/10: Breskur skólahópur í Skálholtsskóla
SVARTÁRBOTNAR
 15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
 15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
 15/10: Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt
Aðstaðaeftir
fyrir
40 – 50
manns
 15/10: Afhending listaverks
Kristínu
Gunnlaugsdóttur
Vatnssalerni
og
sturta
 19/10-20/10: 12 spora hópur
Hesthús, gerði, heysala
 19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
ÁRBÚÐIR
 20/10-21/10:ogNámskeið.
Péturtil
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld
góð aðstaða
 matseldar
20/10-21/10:
Fermingarbörn
í öllum
húsum frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
 21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
 21/10-26/10: Breskir Aðstaða
unglingarfyrir
á vegum
20 - Náttúruferða
25 manns
Vatnssalerni og sturta
 24/10: Fermingarbörn frá Akranesi
gerði, heysala
 25/10: Fermingarbörn fráHesthús,
Akranesi
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
FREMSTAVER
486
/ 895 9500
/ 867 3571
 8757
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
 28/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Heimasíða: www.gljasteinn.is
Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur
í messunni
Aðstaða fyrir 15 - 20 manns
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni
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Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir
Á.b.m: Valtýr Valtýsson

Sumarlokun á skrifstofu Bláskógabyggðar
Vegna sumarleyfa verður skrifstofa Bláskógabyggðar
lokuð frá 7. júlí til og með 1. ágúst 2014
Hægt er að senda tölvupóst á blaskogabyggd@blaskogabyggd.is

Oddvitapistill 14. maí – 10. júní 2014.
Þetta verður minn síðasti pistill og þegar ég horfi yfir farinn veg þá
fyllist ég þakklæti og gleði yfir síðustu fjórum árum.
Skólastefna. Við náðum að vinna skólastefnu á fyrsta starfsárinu.
Það var mjög skemmtilegur ferill og afar ánægjulegt hvernig öll börnin í leik
og grunnskóla komu að þeirri vinnu auk allra kennaranna, foreldra og
annarra íbúa sveitarfélagsins.
Geysissvæðið. Ég er mjög ánægð með hvernig til hefur tekist
varðandi það að koma Geysissvæðinu í farveg. Mitt fyrsta verk var að fara
yfir það með starfsmönnum Umhverfisstofnunar og Ferðamálastofu að
lagfæra Geysissvæðið. Sett voru upp ný öryggisbönd og afmörkun stíga
strax sumarið 2010. Ný skilti voru gerð og varð svæðið allt miklu
snyrtilegra og fékk yfir sig heildarsvip. Þórey Jónasdóttir tók að sér að
halda svæðinu hreinu og fínu. Hún vann verk sitt af stakri alúð og var
aðdáunarvert hve hreint var allsstaðar. Samræða við landeigendur var mjög
ánægjuleg og leiddi m.a. til þess að þeir stofnuðu rekstrarfélag um svæðið.
Ferðamálastofa styrkti Bláskógabyggð um 20 milljónir í byrjun árs 2013 til
að halda hugmyndasamkeppni og nú liggur fyrir niðurstaða hennar og hafin
er vinna við að deiliskipuleggja svæðið á grunni vinningstillögunnar. Þetta
er mikill árangur og auðvelt að hefja uppbyggingu svæðisins á þeim grunni
sem kominn er.
Vegaframkvæmdir. Vegagerðin hefur hafið undirbúning að
framkvæmdum við Reykjaveg og stefnir á að bjóða verkið út í lok þessa árs.
Lyngdalsheiðarvegur var opnaður í byrjun kjörtímabilsins og ári
seinna var lokið við nýbygginu Bræðratunguvegar, Hvítárbrúar. Þetta
eru miklar samgöngubætur og styttir vegalengdir. Kjalvegur verður
lagfærður frá Hvítá að Árbúðum í sumar. Nú þarf bara að einhenda sér í að
koma í varanlegt horf öllum malarvegum sem enn eru í sveitarfélaginu. Ekki
má láta deigan síga við að koma þeim á samgönguáætlun sem fyrst.
Nettengingar. Uppsveitirnar stóðu saman að því að fá betra
netsamband og nú er komið ljósnet í Reykholt. Stefnt er að því að hin
þéttbýlin þ.e. Laugarás og Laugarvatn fái ljósnet í sumar. Það verður að
gera enn betur, halda málinu opnu og gangandi svo stórir atvinnustaðir eins
og Geysir, Gullfoss, Skálholt og Þingvellir standi ekki illa að vígi vegna
lélegs netsambands. Allur atvinnurekstur þarf í dag góðar nettengingar og
heimilin líka.

Flúðaleið ehf
Verktaki fyrir Eimskip
og Samskip
og
yoga

teygjur.

Hótel Gullfoss
Flúðaleið
ehf
Stinnur
og
sléttur
Brottför
frá Flúðumrass
alla virka
daga:
7:00-9:00 magi!

Velkominn
á hótel
Gullfossí Bergholti, Reykholti kl 16:15 og
Á nýju
ári í salnum
Brottför
frá
Reykjavík alla virka daga:
Gisting -kl
veitingar
Brottför
frá Flúðumog
allamiðvikudaga.
virka daga: 7:00-9:00
17.30 mánudaga
Kl
12:00
frá
Landflutningum
Kjalarvogi
og ásamt 70 manna
16 tveggja
mannafráherbergi
með
sjónvarpi
Brottför
Reykjavík
allabaði
virkaogdaga:
Kl 13:00
frá
Flytjanda
veitingasal
meðfrá
fallegu
útsýni.Klettagörðum
12:00
Landflutningum
Kjalarvogi og
Brottför
fráFlytjanda
Selfossi
alla
virka
Mjög gott
aðgengi
fyrir
fatlaða.
Tveir daga:
heitir 14:00
nuddpottar.
13:00
frá
Klettagörðum
Brottföráburð
frá Selfossi
alla virkafyrir
daga:
14:00
Flytjum
og skeljasand
alla
söluaðila.
Hótel Gullfoss
Vöruafgreiðsla
á Flúðum opin frá kl 8:00-17:00 alla virka daga. sími:
v/ Brattholt,
801 Selfoss
Vöruafgreiðsla á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693
486-1070
fax 486-6693 gsm: 892-2370
S. 486-8979,
fax 486-8691
netfang: fludaleid@simnet.is
netfang:
fludaleid@simnet.is
Netfang:
info@hotelgullfoss.is
www.hotelgullfoss.is
Símar
Símarhjá
hjábílstjórum:
bílstjórum:
892-2370892-2370 Pálmar
Pálmar.
892-2371
892-2371 -Grímsnes,
Snævar. Laugardalur og Biskupstungur.
892-2372
- Bjössi.
Skeiða- Gnúpverja- og Hrunamannahreppur .
892-2372
Fyrsti
tími 11. janúar er kynningartími og kostar ekkert,
Með
von
umfyrir
gottþig.
samstarf
láttu samt vita af þér svo það
sé til
bolti
Starfsfólk Flúðaleiðar
styrkir allan líkamann og
Blóm
í
Gerði
gerir vöðvana langa og fallega.

er komið
sumar!
Liðkar og styrkirNú
hrygg
og mjaðmir
og allt stoðkerfið.
Fastur opnunartími
frá 9 júní
til 15 ágúst.
Þjálfar djúpvöðva
og losar líkamann
við óþarfa
fitu og keppi.
Sveitarhátíð
2012.
kl.11-18
mán-lau.
Stuðlar að réttari og betri
líkamsstöðu...
Minningarsjóður
Biskupstungna
ÓDÝR ELDIVIÐUR
til sölu
kl.11-16 sun

Í framhaldi af Aratunguafmæli sl. sumar hafa margir lýst yfir áhuga á að halda
Minningarsjóðurinn
varjafnvel
stofnaður
árið
1916
tilað
minningar
fyrsta
formanni UMF.
Blandaður
grisjunarviður
úr
sveitarhátíð í sumar
slíka
hátíð
árvissum
viðburði.
Sumarblómin
eruogkomin
ígera
blóma..
í Gerði
;) Tóbakshorn,
Snædrífa
Helgastaðaskógi
í
35
lítra
Bisk.
Þórarinssyni
enskjaldflétta.
hann ídó
ungur
maðurlítill
einungis
Til
aðÞorfinni
þoka
málinu
áleiðisog
og
koma
farveg
fundaði
hópur30
ogára
tókgamall
að sérúr
að
hvít
og
bleik,
lobelia
Stjúpur,
Tölvuviðgerðir
pokum. fjólur og fleiri tegundir.
koma
upplýsingum
áfram
til
fleiri
aðila
og
kanna
áhuga
á
þátttöku.
blóðeitrun.
Sjóðnum
var í upphafi ætlaðbirki
að
styrkja
efnalítil
ungmenni
til mennta.
Erum
með yfir
50 plöntutegundir,
í bökkum
og
ilmreynir.
Frekari
upplýsingar
hjá
Bjarna
Spurt
var:
Á
að
ráðast
í
sveitarhátíð
í
sumar
og
hafa
dagskrá
í
Aratungu/Reykholti/
Sveinssyni
í
síma
8935388.
Lopapeysur
aðrar en fyrir
Fjölbreytt
úrval
afog
garðtrjám
og runnum.
Hlutverk
sjóðsins
hefur
breytst
20 árum síðan var gerð tilraun til að efla
Tek að mér
allar
almennar
víðar í sveitinni
?
Fæst einnig
í grænmeti
Múrbúðinniog
á fer
prjónavörur
kerti,utan með gulrótum
Einnig
er
sölubás
fyrir
og öðru
hann
með
sölu
minningarkorta.
Undanfarið
hefur var
þetta
fallið
í gleymskunnar
dá.í
tölvuviðgerðir
og
vírushreinsun
Flúðum
og
í
minni
pakningum
Fundarmenn
voru
á
því
að
halda
hátíð
og
ákveðin
dagsetning
og
heiti.
Hver
og
einn
vinnur
samkvæmt
sinni
getu.
glervörur,skartgripir,
úrvalið
eftir
framboði
hverju
sinni.
Hnúðkál
og
jarðarber
meðal
Bjarnabúð.
Fram
er
komin
tillaga
um
að sjóðurinn
straum
við að setja upp
Get boðið
þérúr
að
koma
heim
til þín
og standi
Nafnið
„Tvær
tungunum“
dagsetning
25.
ágúst
aðkostnaði
lengja sumarið).
tækifæriskort
og
margt
Áhrifin
koma
mjög
fljótt(tilí að
ljós.
annars.
Athugið lækkað verð!
Leitast
verður
við
að hafa
hátíðina semog
mest
sjálfbæra,
safna saman
fleira.
útsýnisskífu
Reykholtið,
útivistarfólki
skólafólki
til fróðleiks
og yndis. Þeir sem
kenna
þér
á áhin
ýmsu
forrit
Upplýsingar
hjá
Ellisif
í síma 865-4393
Opið allan
ársins
hring
dagskráratriðum
og
kynna
sameiginlega.
Skráning
í
síma
861-7888
kaupa og leggja fram fjárhæðir munu styrkja þetta verkefni.
lokað
10geta
mai-1
júní)
Allir(nema
sem áhuga
hafa
tekið
þátt og komið leiðbeinandi
með hugmyndir.
Júlíana
Magnúsdóttir
í
velkomin
í Laugarás! eða
Halldór
Hilmir
vegna
Áhugasamir
hafisauðburðar.
sambandVerið
við Ásborgu
asborg@ismennt.is
Minningarkort
eru fáanleg í Bjarnabúð og á skrifstofu Bláskógabyggðar í
uppl
í síma 845-5591
Steinu
Betrasteinkab@gmail.com
að hringja á undan sér .

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í júní.
Vinsamlegast látið vita á skrifstofu
sveitarfélagsins í síma 480-3000 eða
í tölvupósti á
gudrunh@blaskogabyggd.is.
Einnig er hægt að hafa fasta mánuði
hjá þeim bændum sem það vilja.
Komudagar rúlluplastsbíls verða
auglýstir í Bláskógafréttum og á
heimasíðu Bláskógabyggðar http://
www.blaskogabyggd.is/
Ef bændur vilja fá senda tilkynningu
um komudaga í tölvupósti
vinsamlegast látið vita.

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Sumaropnunartími

31. maí - 15. ágúst
Mánudaga 10:00-21:00.
Þriðjudaga 10:00-21:00
Miðvikudaga 10:00-21:00
Fimmtudaga 10:00-21:00.
Föstudaga 10:00-18:00
Laugardaga 10:00-18:00
Sunnudaga 10:00-18:00.

KV Starfsmenn.

Ný heimasíða

Nuddstofan
Fjárhagsstaða sveitarfélagsins. Eins og fram hefur
komið áður þá
Heildrænt
erum við að skila bestu rekstrarniðurstöðu Bláskógabyggðar frálíferni
sameiningu
Íþróttamiðstöðinni
í
Reykholti
(2002). Það er mjög góð tilfinning að hætta í sveitarstjórn þegar
fjárhagsstaðan er jafn góð og raun ber vitni, sú besta sem ég hef upplifað í
nudd
minni tíð sem sveitarstjórnarmaður. Ég er nú að ljúka*Heildrænt
mínu þriðja
djúpt til
uppsafnaðra tilfinninga
kjörtímabili í sveitarstjórn Bláskógabyggðar -nær
og fyrir
sameininguna
hafði ég
setið tvö kjörtímabil í sveitarstjórn Biskupstungna.sem sest hafa í líkamann.
Losar um vöðvabólgu
streitu og
Samstarf. Ég þakka öllum oddvitum Uppsveitanna
ogvegna
Flóahrepps
álags.
frábært samstarf. Einnig Hveragerðisbæ, Ölfushreppi
og Ásahreppi. Ég held
að þetta mikla samstarf hafi verið okkar mesti fjársjóður og hvet þá sem taka
*Vöðvanudd
við stjórn sveitarfélaganna að efla samstarfið og traustið
enn betur.
líkamsræktarfólk.
Að lokum. Ég horfi glöð yfir farinn veg, og-fyrir
er mjög
þakklát fyrir að
og mýkir vöðvana.
hafa fengið að starfa sem oddviti BláskógabyggðarLosar
undanfarin
fjögur ár. Nú
hverf ég til annarra verka og kveð glöð og sátt með Viðbót
þakklæti
í huga. Ný
við teygjurnar.
sveitarstjórn
hefur
verið
kjörin
og
óska
ég
henni
alls
hins
besta
og vona að
Sigurður Frímann Emilsson
sveitarfélagið
og
það
samfélag
sem
við
eigum
í
Bláskógabyggð
*Heilun megi halda
Vélstjóri og rafvirkjameistari
áfram að vaxa og dafna. Ég þakka öllu samstarfsfólki
mínu
mjög gott
-gefur
ró ogfyrir
jafnvægi.
samstarf á undanförnum fjórum árum.
Jafnar starsfemi og samvinnu
s: 692 4649

Netfang: laufhaga12@internet.is

Ritað í júní 2014.
Drífa Kristjánsdóttir.
*Gjafabréf
Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli– og frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
nuddtíma.
Löggiltur Rafvirkjameistari

Netfang: ibbisaeli@gmail.com
Sími 863-5231
Ívar Sæland Ljósmyndanemi

Nú er ég flutt í Reykholt og
einfalt að fá tíma.
VIOLA
Sími 861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir

Aðstoðarmaður í eldhúsi mötuneytis Aratungu
Járningaþjónusta

HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.

Búinn að opna Facebook síðu þar er hægt að sjá sýnishorn af myndum frá mér.

https://www.facebook.com/saelandphoto
Eða þú slærð in "Sæland photo" í Facebook leitarstrenginn

milli orkustöðvanna.

Kipptu út og ígeymdu
nafnspjaldið
hér fyrirAratungu
neðan
Bláskógabyggð
auglýsir
eftir aðstoðarmanni
eldhúsi
mötuneytis
Tek að mér
járningar
Eftirfarandi meðferðir í boði:
Viðkomandií þarf að geta hafið störf 15.
ágúst 2014.
upplýsingar
Nuddstofan

Andlitsbað – Húðhreinsun
Heildrænt líferni
Litun og plokkun – Handsnyrting
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting – Vaxmeðferðir.
Umsóknarfrestur er til 27. júní 2014. Nánari upplýsingar
veitir Kristinn L.

síma 846-7048.

Tímapantanir í síma 861-7888
Aðalbjörnsson
Sigurjón
sviðsstjóri
SælandÞjónustu- og framkvæmadasviðs
Bláskógabyggðar í
Júlíana Magnúsdóttir
síma 860-4440.

Tímapantanir í síma 856-1599 Hlíf

Rúlluplast
Fermingabörn dagskrá Skálholtn

Rúlluplast verður tekið hjá þeim bændum sem vilja í október .Vinsamlegast
Grímsævintýri verða
látið vita á skrifstofu sveitarfélagsins í síma 486-8808 eða í tölvupósti á
laugardaginn 9. ágúst
gudrunh@blaskogabyggd.is.
n.k.bændum
á Borgsem
í Grímsnesi
Einnig er hægt að hafa fasta mánuði hjá þeim
það vilja.
Komudagar rúlluplastsbíls verða auglýstir í Bláskógafréttum og á
heimasíðu Bláskógabyggðar http://www.blaskogabyggd.is/
Ef bændur vilja fá senda tilkynningu um komudaga í tölvupósti
vinsamlegast látið vita.

Handverksfólk – framleiðendur –
þjónustuaðilar

Í boði er aðstaða til að selja og kynna varning
og starfsemi eins og undanfarin ár.
Þeir sem áhuga hafa á að taka þátt í markaðsdeginum og vera með sölu- eða
kynningarbás er bent á að hafa samband fyrir 31. júlí n.k. Nánari
upplýsingar og skráningu annast:
Sigríður Jónsdóttir, í síma 898-4428, netfang grimsaevintyri@gmail.com

VÖNDULL ehf
FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í
ÁRNESSÝSLU.
Brottför frá Reykjavík, Héðigötu 1—3 sími: 533 2211. Mánudaga til
föstudaga kl. 12:00, Á Selfossi hjá Húsasmiðjunni og Byko kl.

Vinnustofan Rósin
Nudd
Lopapeysur,
prjónavesti,
ullarsokkar í öllum
Frá heilsugæslunni
í
stærðum Laugarási.
ásamt peysum. Vélprjónaðar buxur,

Býð upp á nuddtíma

glervörur, kerti, sápur og margt fleira.
Opið frá kl 8:30 á morgnana
upplýsingar í símum
Getraunanúmer
UMF.866-9981
Bisk. er
Tek pantanir.
til kl 16:30
Opið eftir
samkomulagi
Símatími
frá
Frekari
upplýsingar
kl 9-9:30
og 13-13:30 í

Hef lokið803
námskeiðum í

Styðjum
okkar vöðvanuddi
félag þegar við
klassísku
tökum þátt í getraunum.
og svæðanuddi.

Sími stöðvarinnar
síma
8659300 er 480 5300
Vaktsími
í neyðartilvikum er
Rósa,
Austurhlíð(timburhúsið)
480 5112

Áslaug Magnúsdóttir á Króki

14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.

17. júní Ljósmyndakeppni.
Eins og fyrri ár verður haldin 17. júní ljósmyndakeppni.
Þemað í ár er vinátta.
Myndum skal skilað í stafrænu formi á netfangið: oddur_959@msn.com
eða framkallaðar á góðan ljósmyndapappír í stærð 13x18 eða stærri og skilað í
umslagi merktu ,,17. júní ljósmyndakeppni“ í Bjarnabúð.
Myndum á að skila í síðasta lagi miðvikudaginn 11. júní.
Ekkert aldurstakmark og hver og einn má senda inn fleiri en eina mynd.
Nánari upplýsingar í síma 865 0545

Einnig minnum við á kassabílakeppnina sem haldinn verður 17. júní.
.

Því er um að gera að snúa sér að að smíði á kassabíl eða viðhaldi á þeim
gamla.
Skráning verður á staðnum.

Bjarkarhóll

Hjálmar eru skylda og mælt er með hné og olnbogahlífum

Til sölu mynddiskur

Opið alla daga vikunnar frá kl 12-18.

Magnesium og kísil heilsudrykkir í úrvali í búðinni.

Til sölu er mynddiskur með
svipmyndum úr Biskupstungum
tekinn á
árunum 1951-1954,
Diskurinn er til sölu á skrifstofu
Bláskógabyggðar í Aratungu,
verð 1.500 kr

Nýr TAXI á svæðinu sem mun
þjónusta Grímsnesið,
Bláskógabyggð,
Hrunamannahr og Gnúpverjahr.
og allar sumarbústaðabyggðir á
þessum svæðum eftir bestu getu.
Með Kv. TAXI DRIVER
Sími: 7760810 & 7831224

Bómullargarn , margir litir og gerðir.
Sími 587 6655

Athugið

River jet er farin að
sigla.
Pantanir í síma
863út
4506
Næstu
Bláskógafréttir
koma
í ágúst 2014.

Ef þið
efnifrá
í Bláskógafréttir
sendiðtilþað
á Kveikt á
Cafe Mika opið
allaviljið
dagasenda
vikunnar
kl 12-18 um helgar
kl 21.
eldofninum
í byrjun júní.
sigurros@blaskogabyggd.is
eða hafið samband á skrifstofu Bláskógabyggðar í
Borðapantanir í síma 486 1110.síma 480-3000

Leikskólakennari og stuðningsfulltrúi
Leikskóladeild Bláskógaskóla á Laugarvatni
auglýsir eftir leikskólakennara
frá 13. ágúst 2014

Sveitarfélagið Bláskógabyggð er staðsett í uppsveitum Árnessýslu og nær
yfir Biskupstungur, Laugardal og Þingvallasveit. Það er framsækið
sveitarfélag í örum vexti þar sem búa tæplega 1000 íbúar. Þrír
þéttbýliskjarnar eru í sveitarfélaginu, þ.e. Laugarás, Laugarvatn og
Reykholt. Leikskólinn Álfaborg er staðsettur í Reykholti, sem er í 100 km
fjarlægð frá Reykjavík. Góð þjónusta er hjá sveitarfélaginu, þ.á. m. góður
grunnskóli og leikskólar, bókasöfn og íþróttaaðstaða.

Ef ekki fæst leikskólakennari í starfið verður ráðinn leiðbeinandi.
Á leikskóladeildinni eru um 20 börn.

Skólastjóri leikskólans Álfaborgar
Reykholti, Bláskógabyggð

Bláskógaskóli Reykholti auglýsir eftir stuðningsfulltrúa
skólaárið 2014-2015

Sveitarfélagið Bláskógabyggð auglýsir starf leikskólastjóra Álfaborgar,
Reykholti, laust til umsóknar.

Stuðningur við nemendur inni í bekk og gæsla í frímínútum.
um 60-70 % starf
Í skólanum eru um 150 nemendur þar af um 90 í Reykholti.
Bæði störfin henta jafnt konum sem körlum.
Bláskógaskóli er í Bláskógabyggð með tvær starfsstöðvar, á Laugarvatni og í
Reykholti.
Nánari upplýsingar veitir Hrund Harðardóttir skólastjóri
hrund@blaskogaskoli.is s 4803000/8616609
Umsóknarfrestur er til fimmtudagsins 19. júní

Álfaborg er tveggja deilda leikskóli með um 30 nemendur og 10 starfsmenn í
mismunandi starfshlutföllum. Í Álfaborg er metnaðarfullt skólastarf, gott
starfsumhverfi og góð samvinna starfsfólks, barna, foreldra og annarra
samstarfsaðila skólans.
Aðalverkefni leikskólaskólastjóra er að bera ábyrgð á daglegri starfsemi og
rekstri og veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og framþróunar
skólastarfsins.
Óskað er eftir umsækjanda með leikskólakennaramenntun. Ennfremur að
viðkomandi hafi stjórnunarreynslu og stjórnunarhæfileika. Mikilvægt er að
umsækjandi hafi góða samskiptahæfileika og áhuga á skólaþróun.
Umsóknarfrestur er til 20. júní n.k. Umsóknir berist til Valtýs Valtýssonar,
sveitarstjóra Bláskógabyggðar, Aratungu, 801 Selfoss, netfang
valtyr@blaskogabyggd.is, sem veitir nánari upplýsingar í síma 480-3000.

Afleysingar
Tek að mér afleysingar og ýmis verk fyrir bændur.

Firmakeppni Loga

Uppl. Í síma: 865-7001
.

Verður haldin í Hrísholti laugardaginn 14. júní og hefst kl: 14:00. Skráning á

Einar Magnússon.
.

mótið er hjá Helgu Maríu í síma 8938735, á netfangið
brekka@brekkuhestar.is eða á staðnum fyrir kl 13:00 á mótsdag, það eru
vinsamleg tilmæli nefndarinnar að þeir sem hafi tök á skrái sig hjá Helgu
Maríu fyrir mótsdag.

Thailand í nóvember

Keppt verður í pollaflokki, barnaflokki (10–11), krakkaflokki (12-13),
unglingaflokki(14-17), ungmennaflokki(18-21), keppnisvanir og minna
keppnisvanir.
Eftir keppni verður svo grillpartý í boði Loga og hvetjum við alla til þess að
vera með og enda skemmtilegan dag.
Farið verður eftir reglum félagsins og þess vegna verður hestur að vera
skráður í WorldFeng og vera í eigu félagsmanns nema í pollaflokki og
barnaflokki.
Gestum er velkomið að taka þátt í firmakeppni Loga en keppa sem slíkir og
er ekki raðað í sæti. Raðað er í þrjú efstu sætin. Allir fá verðlaun fyrir
þátttökuna í pollaflokki, barnaflokki og krakkaflokki.

Firmakeppnisnefnd.

Við ætlum að lengja sumarið með því að skella okkur til Thailands
í nóvember, kemur þú með?
Allt um ferðina á ferdin.is og í síma 893-8808.

ATVINNA

17. júní á Laugarvatni

Laust er til umsóknar starf umsjónamanns fasteigna/húsvarðar hjá Þjónustu-

13:30 Skrúðganga frá Bláskógaskóla.

og

Mætið tímanlega með börnin til að fá blöðrur og fána í boði Lionsmanna.

sveigjanlegum vinnutíma, æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf þann

Andlitsmálun í boði fyrir börnin. Gengið verður að Héraðsskólanum.

framkvæmdasviði

Bláskógabyggðar.

Um

er

að

ræða

starf

með

1. júlí 2014.

Umsjónarmaður sér m.a. um skráningu á nýtingu Aratungu og Bergholti, hvort sem

14:00 Hátíðarhöldin sett við Héraðsskólann.

það er til einstaklinga, lögaðila eða félagasamtaka einnig skal umsjónamaður

Kynnir er Sigurbjörn Árni Arngrímsson

fylgjast vel með og bera ábyrgð á mannvirkjum, áhöldum, tækjum og tæknibúnaði

Fánakveðja

er tilheyrir félagsheimilinu Aratungu og Bergholti.

Fjallkona
Hátíðarræða
Starfsmaður þarf að vera stundvís, reglusamur og hafa góða færni í almennum

Söngkór Miðdalskirkju leiðir fjöldasöng

samskiptum, jafnframt því þarf hann að vera handlaginn og geta sinnt minniháttar

Afhending verðlauna Ungmennafélags Laugdæla. Efnilegustu

viðhaldi.

íþróttamenn í einstökum greinum fá viðurkenningu og tilkynnt
verður um íþróttamann ársins 2013.
Leikir og hoppukastalar við Bláskógaskóla

Umsóknarfrestur er til 24. júní 2014. Nánari upplýsingar veitir Kristinn L.

Kaffisala kvenfélags Laugdæla verður eftir hátíðahöldin í Bláskógaskóla.

Aðalbjörnsson sviðsstjóri Þjónustu- og framkvæmadasviðs Bláskógabyggðar

Velkomin á Laugarvatn
Hátíðarnefnd og félögin í Laugardal

í síma 860-4440.

