SJÓNAUKINN
26. MAÍ 2021 - 1. JÚNÍ 2021
• 21. tölublað • 36. árgangur •

Við Grunnskóla Húnaþings vestra er laus eftirfarandi störf:
Framtíðarstörf:
Umsjónarkennsla á yngsta stigi, 70% starf til frambúðar.
Myndmenntakennari, 70% starf til frambúðar.
Stuðningsfulltrúi, 76% starf til frambúðar. Unnið kennsludaga og
starfsdaga frá 8:00-14:30 en ekki aðra daga.
Tímabundin störf:
Stærðfræði- og umsjónarkennsla á unglingastigi, 100% starf allan
veturinn.
Íslensku- og umsjónarkennsla á unglingastigi og stærðfræði á miðstigi, 80%
starf, allan veturinn.
Umsjónar- og samfélagsfræðikennsla á miðstigi, 75% starf til áramóta.
Dönskukennsla, 45% starf allan veturinn.
Stuðningsfulltrúar vegna tímabundinna verkefna hluta úr vetri eða allan
veturinn,80% störf.
Við leitum að einstaklingum/einstaklingi með:
• Tilskilda menntun og reynslu.
• Áhuga á að starfa með börnum.
• Reynslu af starfi með börnum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfileika.
• Hæfni til að sýna frumkvæði í starfi.
• Gott vald á íslensku er skilyrði.
Kaup og kjör samkvæmt kjarasamningi FG eða Samstöðu og SNS.
Upplýsingar um skólastarfið má finna á heimasíðu skólans
www.grunnskoli.hunathing.is.
Umsóknarfrestur er til 9. júní 2021. Umsókn ásamt ferilskrá og
meðmælendum skal berast rafrænt á netfangið siggi@skoli.hunathing.is
Frekari upplýsingar veitir Sigurður Þór Ágústsson skólastjóri í síma 455-2900 /
862-5466.
sjonaukinn@sjonaukinn.is - sjonaukinn.is

Hvanndalsbræður !!!!
Félagsheimilinu Hvammstanga föstudagskvöldið 28. maí

Það hefur aldeilis verið lengi á dagskránni hjá
Hvanndalsbræðrum að halda tónleika á Hvammstanga og nú
teljum við að sé loksins komið að því !
Hljómsveitin mun spila splunkunýtt efni af plötunni
Hraundrangar sem kom út á síðasta ári ásamt öllum helstu
gömlu slögurunum. Þetta verður sannkallað gleðikvöld !
ATH. 16 ára aldurstakmark!!!
Miðasala hefst kl. 19.00 í félagsheimilinu á tónleikadag og
húsið opnar svo kl. 20:00. Tónleikarnir hefjast stundvíslega kl.
21.00
Miðaverð: 4.000 kr

Skrúðvangur
GRÓÐURHÚS LAUGARBAKKA

Matjurtagarðar í Skrúðvangi
Nýju matjurtagarðarnir í Skrúðvangi hafa fengið nafnið
Skrúðgarðar!
Sumarið 2021 getur þú ræktað þitt eigið grænmeti í
þínum eigin Skrúðgarði :)
Hver garður er 10m2. Þú getur valið um að fá einn með öllu
(verð 9.900) þar sem innifalið í verðinu eru leigan á
matjurtagarðinum, forræktaðar plöntur, kartöflu-útsæði og
fræ til að sá eða ef þú vilt ráða hverju þú sáir og gróðursetur
þá geturðu það einnig (verð 6.900).

Matjurtagarðarnir í Skrúðvangi eru fyrir alla.
Börn á grunnskólaaldri* fá 15% afslátt og systkinaafslátt séu
teknir fleiri en einn garður. Allir fá kennslu og
leiðbeiningar á tímabilinu.
Skráning fer fram í gegnum vefinn okkar
www.skrudvangur.is, með tölvupósti á ber@skrudvangur.is
eða í síma 655 9051.

Við byrjum kl. 10:00 laugardaginn 29. maí, mæting í
Skrúðvangi.
* ætlast er til að fullorðinn komi með yngri börnum

Hótel Laugarbakki óskar eftir starfsfólki fyrir
sumarvertíð 2021 frá byrjun júní mánaðar.
Öll störfin eru vaktavinna.
-Matreiðslumaður: fram á haust með möguleika
á áframhaldandi ráðningu
- Þjónar: á Bakka veitingastað.
- Herbergi: þernur við þrif á herbergjum,
almenningsrýmum og þvottar.
Áhugasamir vinsamlega hafa samband við:
Hildi Ýr Arnarsdóttur hótelstjóra
hildur@laugarbakki.is

Félag eldri borgara Húnaþingi vestra

Ferðanefnd
Sumarferð um Norðurland 27. til 29. júlí 2021
Stutt lýsing á ferðinni:
27. júlí. Lagt af stað frá Hvammstanga kl. 9:00 og ekið fyrir Tröllaskaga.
Hádegisverður á Siglufirði og skoðunarferð um staðinn.
Ekið um Héðinsfjörð til Ólafsfjarðar og skoðunarferð um staðinn.
Ekið um Upsaströnd til Dalvíkur og bærinn skoðaður.
Kvöldverður á Baccalá á Hauganesi. Ekið í gegnum Akureyri til Þórisstaða og
gist á Hótel Natur.
28. júlí. Ferð um Suður- Þingeyjasýslu undir leiðsögn Bjarna Þórs
Einarssonar.
Leið og staðarval til heimsókna háð veðri. Hádegisverður í Mývatnssveit.
Ekið um Þeistareyki til Húsavíkur. Skoðunarferð um Húsavík.
Kvöldverður og gisting á Hótel Natur, Þórisstöðum.
29. júlí. Ferð um sveitir Eyjafjarðar undir leiðsögn Jóns Inga Einarssonar.
Hádegisverður á Kaffi Kú og komið við á Smámunasafni og víðar.
Skoðunarferð um Akureyri. Ekið heim um Öxnadalsheiði og kvöldverður á
North West í Víðigerði
Tilhögun ferðarinnar getur tekið breytingu eftir aðstæðum.
Þátttökugjald er kr. 70.000,- fyrir félagsmenn og kr. 75.000,- fyrir fólk
utan félagsins, sem er velkomið með í ferðina meðan plássið leyfir.
Tilkynna skal þátttöku til ferðanefndar fyrir 21. júní.
Við skráningu taka:
Bjarni Þór Einarsson, sími: 892 8296, tölvupóstur: bthe@itn.is
Ólafur B. Óskarsson, sími: 866 6487, tölvupóstur: obosk@simnet.is
Ólöf Pálsdóttir, sími: 860 5954, tölvupóstur: loapals@gmail.com
Sigríður Sigvaldadóttir, sími: 866 3334, tölvupóstur: snubbur@simnet.is
Þátttökugjald má leggja inn á reikning í Landsbankanum.
Kt. 310348-2449 Rnr. 0161-26-100052

Hefjum garðplöntusölu laugardaginn 29. maí nk.
Sumarblóm, matjurtir, kryddjurtir, tré, runnar, pottar, mold og fleira.
Harðgerðar plöntur ræktaðar í Hrútafirði.
Opið virka daga frá kl. 14:00 til 18:00 og um helgar verður opið frá
14:00 til 17:00.
Ath. lokað 17. júní.
Heimsending á Hvammstanga og Laugarbakka.
Verið velkomin
Gróðurhúsið Reykjum Hrútafirði
Sími: 846-6122

Sjónaukinn er eini miðillinn sem berst inná öll heimili*
í Húnaþingi vestra, frítt.
Auglýsingar
Auglýsingar í Sjónaukann þurfa að berast á netfangið
sjonaukinn@sjonaukinn.is fyrir miðnætti á mánudögum. Einnig er hægt
að senda auglýsingar í gegnum skilaboð á Facebooksíðu Sjónaukans.

Aðsent efni
Velkomið er að senda inn hverskonar greinar til birtingar í Sjónaukanum.
Aðsent efni er birt án endurgjalds.
Greinar sendist á netfangið sjonaukinn@sjonaukinn.is fyrir miðnætti á
mánudögum. Einnig er hægt að senda auglýsing í gegnum skilaboð á
Facebooksíðu Sjónaukans.
* öll heimili sem þyggja fjölpóst

