
Breyting  á Aðalskipulagi Blönduósbæjar 

Breyting  á Aðalskipulagi 
Blönduósbæjar 2010-2030 
vegna skotæfingasvæðis, 
verslunar- og þjónustusvæðis 
og legu Svínvetningabrautar.

Í samræmi við ákvörðun sveitarstjórnar 
Blönduósbæjar, 6. desember 2016, er 
hér með auglýst tillaga að breytingu á 
aðalskipulagi Blönduósbæjar 2010-2030, 
skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Breytingin tekur til greinargerðar, þéttbýlis- og 
sveitarfélagsuppdráttar.  Þar er sett fram 
tillaga um að breyta óbyggðu svæði og 
landbúnaðarsvæði í opið svæði til sérstakra 
nota fyrir skotæfingasvæði. Einnig er gerð 
breyting á legu tengivegar skv. skipulagi, 
bætt  við nýju verslunar- og þjónustusvæði 
fyrir veiðihús og breyta nýtingu á svæði 
(O10) í Draugagili. Megin markmið með 
aðalskipulagsbreytingunni  er að bæta 
öryggi til skotæfinga og auka gildi svæðisins 
til skotæfinga.  Framkvæmdir við tveggja 
akreina vegi í þéttbýli falla undir flokk B 

Hverjum þeim aðila sem telur sig eiga 
hagsmuna að gæta er gefinn kostur 
á að gera athugasemdir við tillöguna. 
Athugasemdir skulu þær vera skriflegar 
og berast eigi síðar en 9. mars nk. til 
Blönduósbæjar, Hnjúkabyggð 33, 540 
Blönduós. Þeir sem ekki gera athugasemdir 
innan tilskilins frests, teljast samþykkir 
tillögunni.

Auglýsing á deiliskipulagi fyrir 
skotæfingasvæði á Blönduósi

Í samræmi við samþykkt  sveitarstjórnar 
Blönduósbæjar, 11. október 2016, er hér 
með auglýst tillaga að deiliskipulagi fyrir 
skotæfingasvæði á Blönduósi, skv.41. 
gr. skipulagslaga nr 123/2010. Tillagan 
samanstendur af skipulagsuppdrætti og 
greinargerð. 

Allar meginforsendur deiliskipulagsins eru 
í samræmi við breytingu á Aðalskipulagi 

Auglýsing á breytingu 
á deiliskipulagi fyrir 
Brautarhvamm, ferðaþjónustu- 
og útivistarsvæði á Blönduósi.

Í samræmi við samþykkt  sveitarstjórnar 
Blönduósbæjar, 11. október 2016, er 
hér með auglýst tillaga að breytingu 
á deiliskipulagi fyrir Brautarhvamm, 
ferðaþjónustu- og útivistarsvæði á 
Blönduósi, skv.41. gr. skipulagslaga nr 
123/2010. Tillagan samanstendur af 
skipulagsuppdrætti og greinargerð.  Allar 
meginforsendur deiliskipulagsins eru í 
samræmi við  Aðalskipulag Blönduóss 
2010–2030.

Tillagan liggur frammi til kynningar frá 
26. janúar til 9. mars nk. á skrifstofu 
Blönduósbæjar, Hnjúkabyggð 33 á 
Blönduósi. Einnig er tillagan aðgengileg 
á heimasíðu Blönduósbæjar, http://www.
blonduos.is . Hverjum þeim aðila sem telur 
sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur 
á að gera athugasemdir við tillöguna.

BLÖNDUÓSBÆR
Hnjúkabyggð 33 | 540 Blönduós | Sími 455 4700

Blönduósbær auglýsir stöðu leikskólastjóra lausa til umsóknar.  
Stefnt er að því að ráða í stöðuna frá og með 1. júní næstkomandi  
eða eftir nánara samkomulagi.  

Leitað er að faglegum leiðtoga með mikinn metnað sem leggur 
áherslu á velferð og framfarir barna í góðu samstarfi við starfsfólk 
og foreldra, er lausnamiðaður og hefur skýra framtíðarsýn um að 
viðhalda öflugu leikskólastarfi.

Leikskólinn er fimm deilda skóli með um 70 leikskólabörn frá 8 
mánaða aldri. Einkunnarorð leikskólans er leikur-gleði-virðing. 
Barnabær hefur unnið með þróunarverkefnið Málþroski og læsi - 
færni til framtíðar og innleiðir nú hugmyndafræðina um jákvæðan 
aga. Haustið 2021 munu starfsmenn leik- og grunnskóla í Austur 
Húnavatnssýslu innleiða þróunarverkefnið Lærdómssamfélagið.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Stýrir og ber ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi leikskóla
• Faglegur leiðtogi sem mótar framtíðarsýn í samræmi við 

skólastefnu Blönduósbæjar, aðalnámskrá leikskóla og lög um 
leikskóla

• Ber ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, starfsþróun  
og vinnutilhögun

• Tekur þátt í samstarfi við aðila skólasamfélagsins

Menntunar og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf leikskólakennara, skv. núgildandi lögum, er skilyrði 

• Viðbótarmenntun á sviði stjórnunar- og/eða menntunarfræða
• Kennslureynsla á leikskólastigi
• Leiðtoga- og stjórnunarhæfni, reynsla af stjórnun kostur
• Framúrskarandi samkiptahæfni og jákvætt viðmót
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og faglegur metnaður
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun kostur
• Almenn tölvukunnátta og góð íslenskukunnátta
• Hreint sakavottorð, skv. lögum um leikskóla

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
við KÍ (Félags stjórnenda leikskóla).

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf sem tilgreinir m.a. ástæður umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  Afrit af prófskírteini og leyfisbréfi skal 
fylgja umsókn. Umsækjendur af öllum kynjum eru hvattir til þess að 
sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2021.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Valdimar O. Hermannsson, 
sveitarstjóri Blönduósbæjar.

Umsókn ásamt fylgigögnum skal skila á netfangið  
valdimar@blonduos.is.  Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Leikskólastjóri óskast til starfa 
við leikskólann Barnabæ á Blönduósi


