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GOTT AÐ VITA
Tilkynningar um fæðingarorlof

Í síðasta tölublaði skoraði Úlfar
Björnsson, skólastjóri Glerárskóla,
á Aðalheiði Magnúsdóttur
í starfsmannaþjónustu
Akureyrarbæjar að koma með
uppskrift að einhverju góðgæti.
Aðalheiður átti nú ekki í
vandræðum með það.

Saltfiskur að hætti Aðalheiðar
500 gr. útvatnaður saltfiskur
1 stk.  gult epli (eða grænt)
1-2 dl  rúsínur
1 poki  hrísgrjón (hraðsoðin)
1 poki gratín ostur
Karrýsósa (ég baka hana upp en einnig má nota
pakkasósu)

Átta vikum áður en starfsmaður ætlar í fæðingarorlof þarf hann að
tilkynna vinnuveitanda (yfirmanni) sínum um fyrirhugaða tilhögun
þess. Starfsmaðurinn fyllir út og undirritar eyðublaðið „Tilkynning
um fæðingarorlof“ sem finna má á vef Tryggingarstofnunar ríkisins www.tr.is. Yfirmaður þarf að samþykkja tilhögunina með undirskrift.
Starfsmannaþjónusta Akureyrarbæjar fær eintak af tilkynningunni og hagar
launagreiðslum samkvæmt henni. Einnig sendir starfsmannaþjónustan,
þegar það á við, eintak af tilkynningunni áfram til Fjölskyldusjóðs
ásamt vottorði um ráðningarkjör. Nánari upplýsingar má finna í starfsmannahandbók á heimasíðu Akureyrarbæjar:
http://www.akureyri.is/stjornkerfid/svid-og-deildir/starfsmannahandbok/
starfsmannamal/
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SKÓLAMÁL

Nýliðafræðsla
Í starfsmannastefnu bæjarstjórnar Akureyrar segir: Bæjarstjórn Akureyrar
vill að tekið sé vel á móti nýju starfsfólki. Það skal frætt um vinnubrögð og
starfsvenjur á nýjum vinnustað og um starfshætti Akureyrarbæjar í heild.

Sjóðið saltfiskinn og hrísgrjónin. Setjið soðin
hrísgrjónin í eldfast mót, síðan saltfiskinn (bein og roð
hreinsaðan) þar ofaná ásamt eplunum og rúsínunum.
Karrýsósan búin til og henni hellt yfir (fer eftir smekk hvers
og eins hve mikla sósu menn vilja hafa). Síðast er ostinum
stráð yfir og rétturinn bakaður í ofni við 175-200° í ca. 30 mín.

Reglulega er boðið upp á nýliðafræðslu fyrir nýtt starfsfólk hjá Akureyrarbæ
en slík fræðsla á að standa öllum nýjum starfsmönnum Akureyrarbæjar til
boða innan árs frá því að þeir hefja störf. Námskeiðin fara fram á vinnutíma
starfsmanna eins og kjarasamningar kveða á um, en ella eiga starfsmenn
rétt á launum á meðan á námskeiði stendur.

Aðalheiður skorar á Stefán Gunnarsson, yfirverkstjóra
garðyrkjumála, að koma með uppskrift að gómsætum
rétti í næsta tölublað.

Markmiðið með nýliðafræðslu er að þátttakendur kynnist mismunandi
starfsemi hjá Akureyrarbæ og fái innsýn inn í hin ýmsu mál sem snerta
starfsmenn Akureyrarbæjar, beint og óbeint.
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Akureyrarbær þakkar sumarstarfsmönnum sínum vel
unnin störf í sumar og óskar þeim bjartrar framtíðar.
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Með setningu skólaársins 2006-2007 eru einhverjir fjölmennustu
vinnustaðir Akureyrar teknir aftur til starfa, því ríflega 3.030 nemendur
og starfsmenn snéru aftur í skólana eftir sumarfrí. Í haust eru 2.590
nemendur skráðir í grunnskólana, kennarar eru 270 og aðrir starfsmenn
170. Fjölmennasti skólinn er Brekkuskóli með 540 nemendur og sá
fámennasti er Grunnskólinn í Hrísey með 25 nemendur.
Það má segja að skólastarfið hafi hafist formlega mánudaginn 14.
ágúst þegar um 280 kennarar og starfsmenn skólanna sóttu fræðslufund
um stöðu samkynhneigðra í grunnskólunum. Sama dag voru 30 kennarar
á námskeiði um byrjendalæsi, en það er hluti verkefnis sem verið er að
vinna að í skólunum undir stjórn Skólaþróunarsviðs HA. Miðvikudaginn
16. ágúst var hafist handa við innleiðingu á PMT/foreldrafærni og
SMT/skólafærni í tvo grunnskóla og fimm leikskóla. Eru bundnar
miklar vonir við að þetta verkefni efli foreldra og starfsmenn skólanna
í uppeldishlutverkinu og bæti aga. Dagana 31. ágúst og 1. spetember
mun verða haldið námskeið fyrir 60 kennara og sérfræðinga á Akureyri
í kennslu ofvirkra barna, en leiðbeinendur verða tveir vísindamenn við
Hospital of Sick Children í Toronto.
Ný deild fyrir stúlkur er að taka til starfa við Hlíðarskóla og er verið
að leggja lokahönd á aðstöðu í Skjaldarvík fyrir deildina. Með þessu er
verið að bæta úr brýnni þörf fyrir úrræði stúlkna í vanda.
Að lokum er rétt að benda á það að allir umsjónarkennarar grunnskólanna hafa nú fengið fartölvu til afnota í starfi sínu og er það m.a.
liður í því að styðja við aukið samstarf og upplýsingamiðlun til foreldra
sem er í samræmi við gildandi skólastefnu.
Gunnar Gíslason, deildarstjóri skóladeildar

Gamla myndin

Sjálfsagðir hlutir

Innanbæjarkrónika hefur hafið samstarf við Minjasafnið og í næstu
tölublöðum munu birtast gamlar myndir í eigu safnsins frá Akureyri
og/eða af starfsfólki bæjarins. Lagðar verða fyrir spurningar um efni
myndanna og þannig efnt til samkeppni meðal starfsfólks. Svör skal
senda á netfangið akureyri@akureyri.is og dregið verður úr réttum
svörum. Í pottinum  verða vegleg og fjölbreytt verðlaun, og í þessari
fyrstu getraun er mánaðarkort í Sundlaug Akureyrar í boði.

Allir sem á Akureyri búa vilja hafa bæinn snyrtilegan og lausan við rusl
á götum úti og hefur hann jafnan verið þekktur sem einstaklega hreinn
og fallegur bær. En hvernig skyldi ruslahreinsun á Akureyri vera háttað?
Blaðamaður Krónikunnar leitaði svara um almenna ruslahreinsun, m.a.
á miðbæjarsvæðinu, hjá Gunnþóri Hákonarsyni á Framkvæmdamiðstöð
sem er yfirverkstjóri gatna, holræsa og hreinsunar hjá Akureyrarbæ.

Hvað ertu að gera?

Myndin er af Halldóri Brynjólfssyni

Að þessu sinni er spurt: Hvar er myndin tekin?
Ef einhver þekkir fólkið á myndinni er um að gera að senda inn upplýsingar um það líka.

Hvað finnst þér um Krónikuna?
  

Nú hafa komið út þrjú tölublöð af Innanbæjarkróniku og sér fyrir
endann á fyrsta starfsári ritnefndar. Við vonum að þokkalega hafi
til tekist með blaðið okkar en heldur þykir okkur viðbrögð lesenda
vera lítil. Kannski er það til marks um almenna ánægju og sátt
með starfsmannafréttirnar - en það gæti líka þýtt að fáir lesi blaðið
eða að flestir séu áhugalausir um það sem í því er birt.
Ritnefndin vill að sjálfsögðu gefa út blað sem starfsfólki bæjarins
líkar vel. Til þess að það takist er hins vegar nauðsynlegt að fá
einhver viðbrögð frá ykkur, lesendur góðir. Endilega sendið
okkur línu um það sem betur má fara og jafnvel ef þið eruð
bara hæstánægð með Krónikuna. Látið í ykkur heyra og sendið
ritnefndinni póst á netfangið akureyri@akureyri.is.

Við vinnum ötult starf á sviði hreinsunar í bænum og er miðbærinn á Akureyri
sá staður þar sem stöðugt eftirlit er með rusli. Við erum með einn til tvo
starfsmenn sem fara alla daga ársins í eftirlitsferð snemma að morgni til
hreinsunar í miðbænum. Á sumrin fjölgar starfsmönnum og eru þá tveir til
fjórir hvern virkan dag á miðbæjarsvæðinu og nánasta umhverfi þess. Þeir sjá
um að hreinsa allt rusl svo sem glerbrot og annað sem fylgir skemmtanahaldi,
auk þess sem þeir losa úr rusladöllum. Þar að auki fer götusópur um svæðið
svo til alla daga. Þegar um stærri helgar er að ræða, líkt og Pollamótshelgina,
17. júní og Akureyrarvöku, er starfsmönnum í ruslahreinsun fjölgað og tveir
götusópar að störfum. Þegar kemur að stærstu hátíðinni, „Ein með öllu“, eru
fjórir götusópar notaðir alla helgina og 15 til 20 starfsmenn skipta með sér
verkum og hreinsa oft, allan sólarhringinn. Reynt er eftir fremsta megni að
ljúka hreinsun áður en bæjarbúar rísa úr rekkju en það reynist þó oft erfitt
þegar um gífurlegan fjölda fólks er að ræða og erfitt að komast um bæinn. Þar
sem vinnuskólinn er starfræktur á sumrin tekur hann einnig þátt í almennri
ruslahreinsun ásamt fjölmörgu öðru.

Stöðumælavörðurinn Ólafur Jósefsson hefur starfað sem slíkur
hjá Akureyrarbæ í nær 10 ár.
En í hverju skyldi starf hans vera fólgið og getum við fengið að
kynnast manninum eitthvað nánar?
Hvað ertu að gera? Ég er stöðumælavörður og rölti þar af leiðandi
um miðbæinn, ökumönnum til mismikillar ánægju. Ég tek myndir og
skrifa bílnúmer á C gíróseðla sem enda undir rúðuþurrkum þeirra bíla
sem uppfylla þau skilyrði sem til þarf, til þess að ökumennirnir neyðist
(sjálfviljugir) til þess að styðja fjárhagslega við bakið á Bílastæðasjóði
Akureyrar. Tilboðsverð gildir fyrstu 2 dagana, kr. 1000.
Hvaðan ertu? Ég er fæddur og uppalinn á Akureyri, Suðurbrekkunni.
Fjölskylduhagir? Einhleypur og barnlaus. Yngstu ættingjarnir gáfu
mér titilinn ömmubróðir.
Áhugamál? Hugrækt, yoga, skíði, bókalestur, bíómyndir.
Best við Akureyri? Mátulega stór, þægilega rólegur bær með alla
nauðsynlega þjónustu og afþreyingu, fallegt umhverfi og stutt að fara
á skíði.
Mest í taugarnar á mér? Ef eitthvað fer ítrekað í taugarnar á mér
þannig að það valdi mér óþægindum, þá bara finn ég út hvaða
hugarfarslegu viðhorf hjá sjálfum mér valda þessum pirringi og lagfæri
eigið hugarfar.
Skemmtilegast? Allt er skemmtilegt þegar maður nær að halda
athyglinni nálægt 100% í augnablikinu sem er að líða hverju sinni,
engar hugsanir um fortíð eða framtíð trufla þá augnablikið sem er að
líða og maður upplifir heiminn án skilyrða eins og hann er.
Uppáhaldstónlist? Mike Oldfield, Bubbi Morthens, Íslandslög.
Uppáhaldsmatur?  Lambalæri með tilheyrandi.
Bók? Hvað er bak við myrkur lokaðra augna? (Sjálfsævisaga
Yogananda)

