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AFMÆLISBÖRN DAGANA 
16-22. ÁGÚST 2018

16.8 Lukasz Marcin Pietrzynski
17.8 Arnar Halldórsson, Hulda Harðardóttir, Krzysztof  Talarek
19.8 Valgerður María Þorsteinsdóttir
20.8 Karen Líf  Sigurðardóttir
21.8 Anna Þórný Jónsdóttir
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15.ágúst 2018



FRAMLENGDUR UMSÓKNARFRESTUR 
TIL 25. ÁGÚST

SKÓLALIÐI OG STARFSMAÐUR Í FRÍSTUND VIÐ 
REYKJAHLÍÐARSKÓLA

Skólaliða og starfsmann í frístund vantar við Reykjahlíðarskóla frá 
15. ágúst, eða eftir samkomulagi, í a.m.k. 50% starf.

Skólaliðar og starfsmenn frístundar eru þátttakandur í uppeldisstarfi 
skólans. 
Þeir skulu hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum og hafa 
skólareglur í heiðri. 
Þeir sýna nemendum skóla gott fordæmi, eru jákvæðir, heilsuhraustir, 
traustir og samkvæmir sjálfum sér. 
Þeir starfa með nemendum í leik og starfi, sjá um þrif  á 
skólahúsnæðinu og gegna jafnframt húsvörslu. 
Þeir starfa eftir starfslýsingu fyrir skólaliða og húsvörð við 
Reykjahlíðarskóla.

Umsóknarfrestur er til 25. ágúst 2018.
Laun samkvæmt kjarasamningi Framsýnar. 
Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um.

Frekari upplýsingar gefur Sólveig Jónsdóttir skólastjóri.
           Sími 464-4375
Tölvupóstur: soljon@reykjahlidarskoli



Valimar og Örn Eldjárn 
með tónleika í Gamla bæ 
miðvikudaginn 15 ágúst !

Valdimar og Örn Eldjárn verða með tónleika í Gamla bæ 
miðvikudaginn 15 ágúst og ætla að flytja lög sem Valdimar

 hefur gert fræg í bland við sín uppáhalds lög. 

Ókeypis inn og stór Gull á krana á sérstöku tilboði, 1.000 
og 1.300 kr með krukku af brakandi hnetu mixi

--
Valimar and Örn Eldjárn will visit us in Gamli bæ 
on Wednesday 15th of august, they will preform 

Valdimars famous song along with their personal favorites. 

Free entrance with a special offer on Gull beer:
500 ml ISK 1.000

with nut mix ISK 1.300



ENDURMENNTUNARNÁMSKEIÐ 
ATVINNUBÍLSTJÓRA

Námskeið 1, VISTAKSTUR - ÖRYGGI Í AKSTRI, verður haldið á 
vegum AKTU-ökuskóla í Sunnuhlíð 12 Akureyri laugardaginn

 25. ágúst n.k. og hefst kl. 09.30.
Nánari upplýsingar á www.aktu.is og í síma 898 3378 (Steinþór)

KÆRU LESENDUR OG VIÐSKIPTAVINIR

Blaðið kemur út á miðvikudögum. 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.
Þið getið haft samband við mig í 
síma 849-2804 
eða með tölvupósti husondin@gmail.com.


