Fimm tillögur að breytingum
á deiliskipulagi:

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ

Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43.gr. skipulagsauglýsir
stöður
laga nr. 123/2010
eftirtaldarlausar
fimm tillögur
að breytingum
Hulduberg
er
sex
deilda
leikskóli.
Þar
eru um 140 börn á
á deiliskipulagi:
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum.
Áherslur
Ásar
4 og í6starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta
og nýta
náttúruleg
Tillagan
gerir
ráð fyrir gæði.
breyttri aðkomu að lóðunum Ásar 4 og 6
ogLeikskólinn
verður aðkoman
frá norðaustri.
Hulduberg
er staðsettur við Lágafellsskóla og
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Vogatunga 47-51
Tillagan gerir ráð fyrir því að í stað einnar hæðar raðhúss R-ID
Auglýst eru laus eftrfarandi störf:
komi tveggja hæða raðhús R-IIA. Að öðru leyti haldast skilmálar
óbreyttir.

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn.
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7
Hæfnikröfur:
Tillagan
gerir ráð fyrir að í stað 200 fm. íbúðarhúss (1 hæð og
- Leikskólakennaramenntun
ris)-með
0.20 komi
300 fm. parhús á einni hæð
Góðnýtingarhlutfalli
hæfni í mannlegum
samskiptum
með- Jákvæðni
nýtingarhlutfall
0.30. Einnig er gert ráð fyrir að bæta við
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frá Asparlundi
- Lausnamiðuð
hugsun(R-húsagata).
og færni til að koma hugmyndum
í framkvæmd
Hulduhólasvæði
Tillagan
gerirmatráðs
ráð fyrir að
í stað
einbýlishúsalóða,
sunnan og
• Staða
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- 100%
starf )
austan Bröttuhliðar er nú gert ráð fyrir lóðum fyrir einnar og
Hæfnikröfur:
tveggja
hæða raðhús R1H og R2H og tveggja hæða parhúsum
- Þekking
á gerðtveggja
matseðla
oghúsa
samsetningu
fyrir
P2H.
Hámarkshæð
hæða
er 7 m. fráfæðis
uppgefnum
börn
frá
18
mánaða
aldri
til
6
ára
samkvæmt
viðmiðum
gólfkóta á 1. hæð. Að öðru leyti gilda núverandi skilmálar.
Manneldisráðs.
Frumkvæðni
og skipulagshæfni
við innkaup
Tengivegur á milli
Þverholts og Leirvogstungu
Um erogaðvörustjórnun.
ræða tvíþætta breytingu á skipulagi. Annarsvegar
- Færniá sem
í starfitengibrautar
og reynsla af
störfum
breytingu
legu nýtist
og útfærslu
milli
Þverholts og
í mötuneyti
Skeiðholts
og hins vegar minnkun skipulagssvæðisins á milli
Skólabrautar og Leirvogstungu.
Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands
íslenskra sveitarfélaga
stéttarfélaga.
Ofangreindar
tillögur verðaog
til viðkomandi
sýnis í þjónustuveri
Mosfells-

bæjar Þverholti 2, frá 16. janúar 2017 til og með 27. febrúar 2017,
til 4.geti
janúar
svoUmsóknarfrestur
að þeir sem þesseróska
kynnt2014.
sér þær og gert við þær
Umsóknir ásamt
upplýsingum
umbirtar
menntun
og/eða fyrri
athugasemdir.
Tillögurnar
eru einnig
á heimasíðu
Mosstörf skulu
berast mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar
á netfangið hulduberg@mos.is.
fellsbæjar
á slóðinni

Upplýsingarskulu
um leikskólann
má finna
á heimasíðu
Athugasemdir
vera skriflegar
og skal
senda þærskólans
til skipuwww.hulduberg.is.
lagsnefndar
Mosfells-bæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ,
Nánari
upplýsingar
veitir leikskólastjóri
Þuríður
Stefánseða
í tölvupósti
til undirritaðs
eigi síðar en 27.
febrúar
2017.
og2017.
aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir
14.dóttir
janúar
síma 5868170 og 8670727.
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar
Fólk af báðum kynjumolafurm@mos.is
er hvatt til að sækja um störfin.

