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

AFMÆLISBÖRN DAGANA 
2.-8. ÁGÚST 2018

2.8       Þorsteinn Gunnarsson
7.8 Yngvi Ragnar Kristjánsson
7.8 Alfreð Vilhelm Björke Helgason
8.8 Hjalti Hrafn Sigurðarsson
        
 

HÚSÖNDIN
sími:

8492804
25.tbl. 1.árg.
1.ágúst 2018

Guðsþjónusta með altarisgöngu verður í Víðirhólskirkju á Fjöllum 
næstkomandi laugardag 4.ágúst klukkan 14:00

Verið velkomin!
sr.Örnólfur

FJÁREIGENDUR AUSTURAFRÉTT

Látið vita um fjártölur í heimalöndum í síðasta lagi 
þriðjudaginn 7. ágúst á netfangið 

skrifstofa@skutustadahreppur.is eða í síma 464 4163.
Réttardagur verður sunnudaginn 2. september. 

Landbúnaðar- og girðinganefnd





Ég verð í sumarleyfi frá 5.ágúst til 16.september.
Þann tíma mun sr.Þorgrímur á Grenjaðarstað annast þjónustu 
fyrir mig. Síminn hjá honum er 4643511 og 8931804
með kveðju
sr.Örnólfur

	 	

	 Dælubílar,	rotþróahreinsun	og	stíflulosun	

	
	
	

Ágætu	Mývetningar	
Verðum	með	rotþróa-	og	stíflu-
losunarbíl	í	sveitinni	dagana	7.	til	8.	
ágúst.		
Pantið	þjónustu	tímanlega	í	síma	
892-3762	eða	897-3258	
Tölvupóstur	verkvalehf@simnet.is		



Leikskólakennari eða aðili með sambærilega menntun óskast við 
leikskólann Yl í Mývatnssveit hið fyrsta. Möguleiki er á húsnæði ef  
viðkomandi hefur góð meðmæli. Um er að ræða 100% stöðu og þarf  
viðkomandi að geta hafið störf  sem fyrst. Umsóknarfrestur er til 20. 
ágúst. 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 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


