
 
 

 
 

 

Lausar stöður hjá Grundarfjarðarbæ 
 

Í Grundarfirði er mikill metnaður fyrir skólastarfi og var skólastefna Grundarfjarðar samþykkt nú í vor. 
Gott samstarf er milli skóla í sveitarfélaginu. Í Grundarfirði er Fjölbrautaskóli Snæfellinga og áhugi er á 
frekara samstarfi milli grunnskólans og fjölbrautaskólans. 

 
 

Skólastjóri Grunnskóla Grundarfjarðar 
  
Skólastjóri ber fag- og rekstrarlega ábyrgð á starfi skólans, stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun 
faglegrar stefnu í samstarfi við skólanefnd og bæjarstjórn. 
Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í skólamálum og er reiðubúinn að leita nýrra leiða í 
skólastarfi. 
  
Menntunar- og hæfniskröfur: 

         Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi er skilyrði 

         Þekking og reynsla á sviði stjórnunar og rekstrar 

         Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar er æskileg 

         Frumkvæði, metnaður, skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar 

         Hæfni í mannlegum samskiptum 

  
Í Grunnskóla Grundarfjarðar stunda tæplega 100 nemendur nám. Vel er búið að skólanum og starfið er 
metnaðarfullt. Talsvert er um samkennslu árganga sem hefur skapað áhugaverð tækifæri. Skólinn er vel 
búinn tækjum og hann er í fararbroddi grunnskóla á landinu í spjaldtölvuvæðingu. 

 
Launakjör eru skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/Skólastjórafélags Íslands. 
 
Umsókn skal fylgja greinargott yfirlit yfir menntun, fyrri störf, ábendingar um meðmælendur og annað 
það sem umsækjandi telur máli skipta. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 
 
Nánari upplýsingar veitir Björn Steinar Pálmason, bæjarstjóri, í síma 430 8500 eða með því að senda 
fyrirspurnir á bjorn@grundarfjordur.is.  
 
Umsóknarfrestur er til 10. júní nk. 
 

 

  



 
 

Leikskólastjóri Leikskólans Sólvalla 
 
Leikskólastjóri ber fag- og rekstrarlega ábyrgð á starfi skólans, stjórnar honum og hefur forgöngu um 
mótun faglegrar stefnu í samstarfi við skólanefnd og bæjarstjórn. 
Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í skólamálum og er reiðubúinn að leita nýrra leiða í 
skólastarfi. 
 
Menntunar- og hæfniskröfur:  

 Leikskólakennaramenntun og starfsreynsla 

 Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar er æskileg 

 Þekking og reynsla á sviði stjórnunar og rekstrar 

 Frumkvæði, metnaður, skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar 

 Hæfni í mannlegum samskiptum 
 

Leikskólinn Sólvellir er tveggja deilda leikskóli sem þjónar um 60 börnum frá eins árs til sex ára aldurs. 
Skólinn starfar eftir viðurkenndum hugmyndum og kenningum í uppeldisfræði. Unnið er með 
lífsleikniefni og ferlimöppur eru fyrir hvern nemanda. Samstarf við grunnskólann og vinnustaði foreldra 
er til fyrirmyndar. 
Einkunnarorð leikskólans eru: Vinátta – virðing – velvild. 
 
Launakjör eru skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/Félags stjórnenda leikskóla. 
 
Umsókn skal fylgja greinargott yfirlit yfir menntun, fyrri störf, ábendingar um meðmælendur og annað 
það sem umsækjandi telur máli skipta. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 
 
Nánari upplýsingar veitir Björn Steinar Pálmason, bæjarstjóri, í síma 430 8500 eða með því að senda 
fyrirspurnir á bjorn@grundarfjordur.is.  
 
Umsóknarfrestur er til 10. júní nk. 
 
 

Leikskólakennari 
 
Leikskólakennari vinnur að uppeldi og menntun barna undir stjórn deildarstjóra samkvæmt starfslýsingu 
leikskólakennara. 
 
Menntunar- og hæfniskröfur:  

 Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun  

 Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum æskileg 

 Hæfni í mannlegum samskiptum og frumkvæði í starfi  

 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
 
Launakjör eru skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/Félags leikskólakennara. 
 
Nánari upplýsingar um ofangreint starf veitir Matthildur S. Guðmundsdóttir, leikskólastjóri, í síma 
4386645 eða með því að senda fyrirspurnir á matthildur@gfb.is. 
 
Umsóknarfrestur er til 10. júní nk. 
 


