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Störf í skólum í Húnaþingi vestra 
Staða leikskólakennara / leiðbeinanda, 100% starf frá 1. desember 2016.  
Staða stuðningsfulltrúa í grunnskóla, 100% starf frá 1. janúar 2017 
Staða skólaliða í grunnskóla, 57% starf frá 1. janúar 2017 

 
  Leitað er að einstaklingum með 

  tilskilda menntun/leyfisbréf 
  skipulagshæfileika 
  lipurð í mannlegum samskiptum 
  hæfni til að sýna frumkvæði í starfi og taka þátt í  

 samstarfi.  
  jákvætt hugarfar í vinnu með nemendum er skilyrði. 

 
 Umsóknarfrestur er til og með 24. nóvember 2016. Umsóknir berist á 
 skrifstofu Húnaþings vestra, Ráðhúsinu, Hvammstangabraut 5, 530 
 Hvammstanga eða rafrænt: 
  grunnskoli@hunathing.is - störf í grunnskóla 
  leikskoli@hunathing.is - starf í leikskóla 

 

Kaup og kjör samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.                      
Í samræmi við jafnréttisstefnu Húnaþings vestra eru karlar jafnt sem konur 
hvött til að sækja um starfið. Upplýsingar um skólastarf í Húnaþingi vestra 

má finna heimasíðunni hunathing.is.                                                            

Frekari upplýsingarveita                                                                         

Guðrún Lára Magnúsdóttir í síma 451-2343 / 891-8264, skólastjóri leikskóla 

og Sigurður Þór Ágústsson 4552911/8625466, skólastjóri grunnskóla 
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Um leið og við þökkum kærlega fyrir velvild ykkar, viljum við koma því á 
framfæri að fatasöfnunarkassar Rauða krossins hafa verið fluttir og standa 
nú á þjónustusvæði Hirðu við Höfðabraut á Hvammstanga. Einnig viljum 

við minna á að það þarf að loka pokunum vel sem settir eru í kassana. 
  Stjórn Rauða krossins í Húnavatnssýslum 

 
 
 

Nýr vetrarmatseðill á Sjávarborg! 
Nú bjóðum við upp á hreindýraborgara, rif, kjúklingapasta, nachos og 

nýja barnarétti ásamt fleiri spennandi réttum,  
í bland við eldri klassíka rétti. 

Minnum einnig á breyttan opnunartíma: mán-fim 11:00-14:00 & 17:00
-22:00, fös-sun: 11:00-22:00.  

HappyHour á sínum stað, alla föstudag mill 17:00-19:00.  
Sjáumst á Sjávarborg!   

 2 tímar á dag í síma eða tölvu er að meðaltali 60  

      klukkutímar á mánuði. 

             Með hverjum eyðir þú þínum tíma? 

Varðir þú meiri tíma með barninu þínu eða símanum í dag? 

           Stýrihópur um forvarnir. 

Jólaljós í Kirkjuhvamms kirkjugarði 
 

Ljósin verða tendruð fyrsta sunnudag í aðventu,  
þann 27.nóv.næstkomandi. 

Þeir sem óska eftir einhverjum breytingum á leiðalýsingu í garðinum 
frá því í fyrra,  

vinsaml. hafi samband við  
Birgi í síma 895-6018 eða Dóru í síma 894-1722,  

við fyrstu hentugleika.   

Prestbakkakirkja 
Messa sunnudaginn 20. nóvember kl. 
14. 
Fermingarbörn taka þátt í athöfninni. 
 
Melstaðarkirkja 
Kvöldmessa sunnudag 20. nóvember 
kl. 20.30 
Taizé-söngvar og bæn fyrir jörðinni. Fermingarbörn og fleiri 
ungmenni flytja lestra. 
Samvera í safnaðarheimili á eftir. 

Hvammstangakirkja 
  
Sunnudagaskóli Hvammstangakirkju verður 
haldinn sunnudaginn 20. nóvember nk. kl. 
13.00. 
Söngur, brúður, leikir, saga. 
  
Hressing í safnaðarheimili að stundinni lokinni. 
  
Allir velkomnir 
Sóknarprestur 

 
 
 
 
 

Björgunarsveitin Húnar vill koma fram kærum þökkum 
til íbúa Húnaþings-vestra og annara sem styrktu 

björgunarsveitina með því að kaupa "Neyðarkallinn" af 
okkur. Sem og fyrirm við fyrir góðar móttökur er við 

vorum að dreifa endurvinnslutunnunum. 
Björgunarsveitin Húnar 




