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Lýðheilsugöngur Ferðafélags Íslands og Skútustaðahrepps
 – Fjórar miðvikudagsgöngur í september -

Eins og í fyrra  verður lagt upp með lýðheilsugöngur á miðvikudögum 
í september  undir kjörorðinu „Lifum og njótum“. Göngurnar hefjast 
kl. 18:00 alla miðvikudaga og er fyrsta gangan 5. september. Um 
er að ræða fjölskylduvænar göngur sem taka  u.þ.b. 60 til 90 mín.           
Tilgangurinn með verkefninu er sem fyrr að hvetja fólk á öllum aldri 
til útivistar og hreyfingar í góðum félagsskap og efla þar með heilsu 
sína og lífsgæði. Við leggjum áherslu á sömu þemu og í fyrra, þ.e. 
náttúru, vellíðan, sögu og vináttu.  Lýðheilsugöngurnar eru á vegum 
Ferðafélags Íslands og Skútustaðahrepps.

Dagskrá í Skútustaðahreppi:
5. september kl. 18.00
Gengið um Brunaborg í landi Reykjahlíðar.  Mæting við Reykjahlíðar-
skóla (á bílastæðum sunnan við skólann). Umsjón: Dagbjört Bjarnadóttir.
12. september kl. 18.00
Gengið um hið stórmerka land Hofstaða með viðkomu í Hofstaðaey. 
Mæting við Hofstaði. Umsjón: Egill Freysteinsson. 
19. september kl. 18.00
Gengið fyrir ofan Reykjahlíðarþorp. Mæting við Icelandairhótelið (Hótel 
Reynihlíð). Gengið að flugvellinum, þaðan í hlíðina fyrir ofan 
Reykjahlíðarþorp, að kringlunni, Bjarnarflagi og niður í þorp.  
Umsjón: Þorsteinn Gunnarsson.
26. september kl. 18.00
Gengið í kringum Birtingatjörn í einstöku landslagi. Mæting við Birtin-
gatjörn. Auðveld ganga sem hentar smáum sem stórum, hver gengur á 
sínum hraða. Umsjón: Jóhanna Jóhannesdóttir.

Skútustaðahreppur er Heilsueflandi samfélag.



Landsvirkjun ber gullmerkið  
í Jafn launa  úttekt PwC, sem  
stað festir að fyrirtækið greiðir  
körlum og konum jöfn laun fyrir  
sömu eða jafnverðmæt störf.

Óskum eftir að ráða  
stöðvarvörð á Mývatnssvæði

Landsvirkjun hvetur 
konur jafnt sem karla 
til að sækja um starfið.

Í starfinu felst rekstur, eftirlit og viðhald aflstöðva og 
veitumannvirkja á Mývatnssvæði við Kröflu, Bjarnar-
flag og Þeistareyki ásamt framþróun og viðhaldi 
vott ana í gæða-, öryggis- og umhverfismálum.
Stöðvar vörður vinnur markvisst að auknu rekstrar-
öryggi og hagkvæmni í rekstri og hefur eftirlit með að 
öryggiskröfum Landsvirkjunar og annarra opinberra 
aðila sé framfylgt.

� Rafmagns-, vélfræði-, eða iðnfræðimenntun

� Þekking á viðhaldi búnaðar; gufu-, loft-,  
kæli-, vökva- og rafkerfa

� Þekking á teikniforritum, iðntölvum  
og stjórnkerfum er kostur

� Þekking á öryggis-, gæða- og umhverfismálum

� Reynsla af störfum tengdum raforkuvirkjum  
eða iðnaði er æskileg

� Frumkvæði, skipulag, sjálfstæð vinnubrögð  
og hæfni til að tileinka sér nýjungar

� Lipurð í mannlegum samskiptum  
og hæfni til að vinna með öðrum

� Geta til að kynna starf sitt og starfsvettvang  
fyrir hópum og einstaklingum

� Góð tölvukunnátta

Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is.  
Nánari upplýsingar veitir Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.
gudjonsdottir@landsvirkjun.is). Umsóknarfrestur er til og með  
19. september 2018. 



Deildarstjóri og staðgengill leikskólastjóra óskast við 
leikskólann Yl í Mývatnssveit hið fyrsta. 

Möguleiki er á húsnæði. Um er að ræða 100% stöðu og þarf  
viðkomandi að geta hafið störf  sem fyrst. Umsóknarfrestur er til 14. 
september. 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 31 barn. 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



Tilnefningar óskast 
til Umhverfisverðlauna 2018

Kæru sveitungar. Nú er komið að því að auglýsa eftir tilnefningum fyrir 
Umhverfisverðlaunin 2018. Óskað er eftir tilnefningum um einstaklinga, 

fyrirtæki, lögbýli eða stofnun sem eru til fyrirmyndar í umhirðu og 
umgengni síns nærumhverfis.

Biðjum við ykkur að horfa í kringum ykkur og senda til okkar tilnefningar 
með rökstuðningi af  hverju viðkomandi hljóti viðurkenningu.

Tilnefningar skal senda á hannakata@vjp.is  eða skila inn á 
hreppskrifstofu fyrir 20. september n.k. 

Umhverfisverðlaun 2018 verða afhent á slægjufundi 27. október n.k.

Umhverfisnefnd Skútustaðahrepps



Jarðböðin hafa til leigu húsnæði í vetur, 
leigist annaðhvort út sem íbúð eða stök herbergi.

Áhugasamir hafa samband við framkvæmdastjóra í síma 8534411
 

OFT VELTIR LÍTIL ÞÚFA ÞUNGU HLASSI



Lokað vegna starfsmannadags 12. september

 
Þriðjudaginn 12. september n.k. verða skrifstofa Skútustaðahrepps, 
Reykjahlíðarskóli, leikskólinn Ylur og íþróttamiðstöð lokaðar vegna 

sameiginlegs starfsmannadags.

Íþróttamiðstöðin opnar þann dag að nýju kl. 16:00 fyrir almenning. 
Þeir sem eru með Lykilkortið komast hins vegar inn allan daginn.

 




