Umsóknareyðublað
Vinnuskóli 2021
Undirrituð/aður sækir hér um vinnu við vinnuskóla Reykhólahrepps sumarið 2021.
Með umsókninni lýsi ég yfir áhuga á að taka þáttt í verkefnum vinnuskólans, vinna
samviskusamlega þau verk sem mér eru falin og fara eftir reglum vinnuskólans. Þeir
sem eiga rétt á starfi við vinnuskólann eru börn fædd 2004-2008, börn með lögheimili
í sveitarfélaginu, börn sem eiga foreldri með lögheimili í sveitarfélaginu og/eða börn
sem sóttu nám í Reykhólaskóla. Umsóknarfrestur er til og með 15. Maí.
_____________________________

________________________________

Nafn umsækjanda

Kennitala

_____________________________

________________________________

Undirskrift forráðamanns

Sími umsækjanda

_____________________________

________________________________

Launareikningur

Undirskrift umsækjanda

Val um starfsstöð, sjá starfslýsingar, í fyrsta val setjið þið starfsstöðina sem ykkur
langar mest að vinna o.s.frv.
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
Tímabil í vinnu sem sótt er um, skrifið inn dagsetningar sem henta til vinnu:
Júní:_________________________________________________________________
Júlí: _________________________________________________________________
Ágúst: _______________________________________________________________

Vinnuskóli Reykhólahrepps sumarið 2021.
Í sumar geta þátttakendur nú valið vikur sem henta þeim frá 7. júní til 20.
ágúst. Allir þátttakendur fá úthlutað 150 klukkustundum á tímabilinu sem
má dreifa yfir allt sumarið eins og hentar.
Hér eru starfslýsingar fyrir starfsstöðvar, umsækjandi setur 3 af
eftirfarandi starfsstöðvum í val á umsóknareyðublaði:
1. Sumarstarf á Báta- og hlunnindasýningunni:
Á Báta- og hlunnindasýningunni munu starfsmenn hjálpa til við að kynna safnið og
sögu Breiðafjarðar fyrir gestum. Þeir munu læra að leiða litlar skoðunarferðir um
sýninguna, reka litla búð, baka eitthvað ljúffengt og öðlast færni sem tengist hönnun,
markaðssetningu og varningi. Við munum gera Báta- og hlunnindasýninguna að
flottum stað til að heimsækja og ýta undir að það sé skemmtilegur vinnustaður.
Meðal verkefna eru: 65% verkefna snúa að skipulagi og þrifum á safni. 25% snýr að
samskiptum við íslenska og erlenda ferðamenn og að svara spurningum um safnið.
10% að skapa varning og markaðssetningu, bakstur. Jafnframt hafa starfsmenn
svigrúm til að koma með eigin hugmyndir.
Þetta starf er starfrækt allt sumarið og fer vinnutími eftir vaktarplani.
Allur aldur getur sótt um þetta starf.
2. Sumarstarf á leikjanámskeiði:
Störf við leik og skipulagningu á leikjum á leikjanámskeiði. Starfsmenn vinnuskóla
þurfa að nálgast börn með jákvæðu viðmóti og taka þátt í þeim leikjum og verkefnum
sem starfsmenn leikjanámskeiðsins skipuleggja, en jafnframt að vera tilbúnir til að
skipuleggja verkefni sjálf. Starfsmenn starfa með starfsmönnum leikjanámskeiðsins
og bera ekki ábyrgð á þátttakendum leikjanámskeiðsins.
Þátttakendur læra um hópeflisleiki, skipulag á hópastarfi og fá handleiðslu og
stuðning í að skipuleggja starf sjálf.
Starf fer fram í 7. júní - 1. júlí og 16.-19. ágúst.
Allur aldur getur sótt um þetta starf.
3. Sumarstarf við slátt og áhaldahús:
Störf við áhaldahús snýr að slætti með slátturorfi, almennri handlangara- og
smíðavinnu og öðrum tilfallandi verkefnum hjá áhaldahúsi. Starfsmenn áhaldahúss
útdeila verkefnum í upphafi dags. Starfsmenn hljóta þjálfun á búnað í upphafi sumars
til að auka sjálfstæði í starfi og vinnubrögðum. Starfsmaður starfar nokkuð sjálfstætt
þegar um slátt ræðir en undir handleiðslu áhaldahúss.
Miðað er við að umsækendur hafi náð 16 ára aldri.

4. Sumarstarf í Hólabæ:
Starf við almenna umönnun barna í leikskólanum Hólabæ. Starfsmenn á vegum
vinnuskólans þurfa að nálgast nemendur með jákvæðu viðmóti og taka þátt í leik og
starfi leikskólans, sem skipulagt er af starfsmönnum Hólabæjar. Þeir, starfsmenn á
vegum vinnuskólans, bera ekki ábyrgð á nemendum leikskólans og eru ávallt undir
verkstjórn starfsmanna Hólabæjar.
Dæmi um dagskipulag:
- 08:00: morgunmatur, aðstoð í matsal
- 09:00: samvera, vera með nemendum í samverustund
- 10:00: útivera, leika við nemendur
- 11:30: hádegismatur, aðstoð í matsal
- 13:00: frjáls leikur, leika við nemendur
Starf miðast við opnunartíma leikskólans. Allur aldur getur sótt um þetta starf.
5. Sumarstarf á Barmahlíð:
Þátttakendur vinnuskólans sjá um að spila við heimilisfólk, lesa fyrir það og veita
félagsskap.
Allur aldur getur sótt um þetta starf.
6. Sérstakar aðstæður:
Hægt er að sækja um undanþágu frá að allir tímar vinnuskólans fari fram á
Reykhólum. Starfsmenn og foreldrar mega finna sér sérstök verkefni eða aðrar
starfsstöðvar í samráði við tómstundafulltrúa í allt að 50 klukkutíma á tímabilinu.
Sumarstarf við gróðursetningu og fegrun umhverfis:
Allir þátttakenur vinnuskólans taka líka þátt í gróðursetningu og fegrun umhverfis á
tímabilinu og þarf því ekki að velja þessa starfsstöð sérstaklega.
Launataxti vinnuskólans árið 2021:
Til að laun vinnuskólans fylgi sömu þróun og almenn launaþróun hafa launin verið
bundin við launaflokk 117 og munu þátttakendur fá eftirfarandi % af þeim.
Tímakaup er hér gefið upp með 13,05% orlofi.
Fædd 2007, 30% = 709 kr
Fædd 2006, 35% = 827 kr
Fædd 2005, 40% = 945 kr
Fædd 2004, 50% = 1180 kr
Fædd 2003, 75% = 1758 kr
Jóhanna Ösp Einarsdóttir,
tómstundafulltrúi.

