25. MAÍ 2022 - 31. MAÍ 2022
• 20. tölublað • 37. árgangur •

HANDBENDI BRÚÐULEIKHÚS KYNNIR:

Heimferð
1. & 2. júní á Hvammstanga
kl. 13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 18:30 & 19:30
Heimferð er hálftímalangt örleikrit sem fer fram inni í húsbíl, fyrir 8 áhorfendur í senn.
Húsbíllinn verður við Félagsheimilið.
Við frumsýnum á Hvammstanga (eins og alltaf!) áður en
við förum leikferð um landið og endum á
Listahátíð í Reykjavík.
Það skiptir okkur miklu máli að vera atvinnuleikhúsið ykkar
og fá ykkar stuðning. Börn úr Húnaþingi vestra ljá verkinu
leikraddir sínar.
Er ekki tilvalið að fagna skólaslitum og sauðburðarlokum á
einstökum menningarviðburði?
Miðasala á tix.is
Afar takmarkað sætaframboð
Við hæfi 7 ára og eldri

sjonaukinn@sjonaukinn.is - sjonaukinn.is

Tónlistarskóli Húnaþings Vestra
Tónlistarskóli Húnaþings Vestra á Hvammstanga auglýsir 75%
starf píanókennara frá og með ágúst 2022.
Hæfnis- og menntunarkröfur
• Framúrskarandi píanókunnátta, góð færni í samskipti við börn á
öllum aldri og hæfileiki til að veita þeim innblástur.
•

Töluverð reynsla af píanókennslu fyrir unga nemendur, byrjendur
og lengra komna.

•

Góð þekking á Aðalnámskrá tónlistarskóla.

•

Þekking og reynsla í aðlögun kennslu að nemendum með
margvíslegar uppeldis-, hegðunar-, líkamlegar og tilfinningalegar
þarfir.

•

Færni í samþættingu tónfræði og tónheyrn í kennslustundum á
aðlaðandi og skapandi hátt.

•

Kennsluréttindi.

Í starfinu felst einnig samleikur með lengra komnum söngnemendum
í söngkennslu og að spila undir/með fyrir nemendur sem þurfa á því
að halda fyrir próf og tónleika. Æskilegt er að viðkomandi
starfsmaður stjórni starfsmannakór tónlistar- og grunnskóla og
söngæfingu fyrir öll börn í grunnskólanum tvisvar í viku.
Hreint sakavottorð, stundvísi og fagmennska er skilyrði sem og áhugi,
metnaður og jákvætt viðhorf.
Vinnutími er samkvæmt skóladagatali ár hvert og launakjör eru
samkvæmt kjarasamningi Félags Tónlistarskólakennara.
Frekari upplýsingar veitir María Gaskell skólastjóri tónlistarskóla
í síma 771 4969 eða maria@skoli.hunathing.is
Umsóknir skulu berast á netfangið maria@skoli.hunathing.is.
Umsóknarfrestur er til og með 29. maí 2022.

Messa
Messa verður haldin á uppstigningardegi 26. maí nk. kl.
14.00 í setustofu sjúkrahússins.
Kór eldri borgara leiðir sálmasöng við undirleik Pálínu
Fanneyjar Skúladóttur.
Allir velkomnir
Sóknarprestur

Hefjum garðplöntusölu laugardaginn 28. 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

Frá umf. Kormáki:
Síðustu íþróttaæfingar vetrarins verða
föstudaginn 27. maí.
Við þökkum kærlega fyrir veturinn
Kormákshlaup og lokahóf
Þriðjudaginn 31. maí klukkan 17:00 ætlum við að
halda Kormákshlaup upp í Hvammi fyrir allan aldur.
Í kjölfarið af hlaupinu verður lokahóf eftir
veturinn með leikjum, veitingum og fjöri fyrir alla
fjölskylduna.
Vonandi sjáum við ykkur sem flest!
Stjórn og foreldraráð umf. Kormáks.

Sumaræfingar hefjast 2. júní
Fótboltaæfingar:
Mánudaga til fimmtudaga
-Börn fædd árið 2014 - 2015 á sparkvellinum
frá kl. 10:00 til 10:40.
-Börn fædd árið 2010 - 2013 í Hvamminum
frá kl. 10:45 til 12:00.
-Ungmenni fædd árið 2004 – 2009 í Hvamminum
frá kl. 16:30 til 17:45
Þjálfarar: Valdi og Akil.

Frjálsar íþróttir:
-Börn fædd árið 2011 og eldri,
mánudaga frá kl. 17:45 til18:45 í Hvamminum.
-Börn fædd árið 2014 og eldri,
þriðjudaga og fimmtudaga frá kl. 10:00 til 10:45 í
Hvamminum.
Þjálfarar: Þórey Edda og Elsche.

Við leitum að fólki í Framtíðarstörf
í spennandi umhverfi.
UMFÍ leitar að frábæru starfsfólki í 100% stöður í
Skólabúðum að Reykjum í Hrútafirði í haust.
Um er að ræða eftirfarandi störf:
Frístunda- og tómstundaleiðbeinandi. Háskólamenntun og
reynsla af vinnu með ungu fólki er kostur.
Matráður í mötuneyti.
Þrif og ræstingar.
Allt eru þetta framtíðarstörf allt árið um kring.
Umsóknarfrestur er til 20. júní næstkomandi.
Ef þú hefur áhuga hafðu þá endilega samband við
þjónustumiðstöð UMFÍ eða smelltu í tölvupóst á netfangið
umfi@umfi.is.

Við Grunnskóla Húnaþings vestra eru laus til
umsóknar störf til framtíðar og tímabundið við
kennslu.
Kennslugreinar eru meðal annars stærðfræði, yngri barna
kennsla og textílmennt.
Einnig eru laus störf í gæslu, stuðningi og ræstingu.
Starfshlutföll eru frá 50-100%.
Skólinn leggur áherslu á jákvæðan aga, byrjendalæsi og
leiðsagnarnám.
Við leitum að einstaklingum 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 viðkomandi
stéttarfélags. Upplýsingar um skólastarfið má finna á
heimasíðu skólans www.grunnskoli.hunathing.is.
Umsóknarfrestur er til og með 29. maí 2022. Umsóknir
skulu berast rafrænt á netfangið siggi@skoli.hunathing.is
Hreint sakavottorð, stundvísi og fagmennska er skilyrði
sem og áhugi, metnaður og jákvætt viðhorf.
Frekari upplýsingar veitir Sigurður Þór Ágústsson
skólastjóri í síma 455-2900 / 862-5466.

