Kæru lesendur og auglýsendur
Hlaupastelpan kemur út á miðvikudögum og
auglýsingum þarf því að skila á mánudögum

fyrir kl. 15:00.☺
Verð hálfsíðu er
Verð heilsíðu er

kr.3.200.-m.vsk
kr.4.300..– m.vsk

hlaupastelpan@isl.is
8953386

Frá Stórutjarnaskóla
Stórutjarnaskóli verður settur
mánudagskvöldið 28. ágúst nk. kl 20:00.
Allir hjartanlega velkomnir

Áfangi

Stutt lýsing

ENSK2BY04/
UMOT1UP01
ÍSLE2LR04

Byrjunaráfangi í ensku og upplýsingatækni. Lestur, málfræði,
málnotkun og ritun. Upplýsingatæknina þarf ekki að taka með.
Byrjunaráfangi í íslensku. Lestur ritun og málfræði.

RAUN1NÁ04

Inngangur að eðlis- og efnafræði.

SAMG1IF04

Inngangur að félagsvísindum. Kynning á heimspeki, sagnfræði,
sálfræði, heimspeki, félagsfræði, mannfræði og stjórnmálafræði.
Byrjunaráfangi í fjármálalæsi daglegs lífs og undirstöðuatriði tölfræði
sem og prósentureikningur.
Byrjunaráfangi í stærðfræði. Algebra og föll, veldi og rætur, jöfnur,
fleygbogar og margliðudeiling.
Byrjunaráfangi í dönsku. Lestur, ritun, skilningur og málnotkun. Seinni
áfanginn er kjörbók sem þarf ekki að taka með.
Enska. Málnotkun, setningafræði, hlustun, ritun og lestur sérhæfðari
texta.
Íslenska. Mál- og menningarsaga frá frumnorrænum tíma til okkar
daga. Snorra-Edda og forn kvæði.
Annar áfangi í þýsku. Orðaforði, málfræði, hlustun, tal, lesskilningur
og ritun.
Stærðfræði náttúruvísinda. Strjál stærðfræði, mengi, runur og raðir,
algebra og föll.
Fjölmiðlafræði. Saga og þróun, mismunandi tegundir og áhrif
fjölmiðla.
Íslands- og mannkynnsaga frá upphafi til upplýsingar. Grikkir,
Rómverjar og þjóðflutningaríki Evrópu. Víkingar, landafundir, kristin
trú, efling konungsvalds, edurreisn og siðaskipti.
Kvennasaga. Kynjasaga og feminísk saga, rauðsokkur, kvennalistinn,
kosningaréttur og menntun kvenna.
Afbriðgasálfræði. Geðheilsa og geðræn vandamál. Streita og
persónuleiki.
Erfðafræði. Frumuskipting, litningar, gen, frjóvgun og stökkbreytingar.

FJÁR1FD02/
STÆR2TÖ02
STÆR2GR04
DANS2AA04/
DANS2VA01
ENSK2MN05
ÍSLE2MÁ04

Skólastjóri

ÞÝSK1BB05
STÆR2NÁ04
FÉLA2FF05
SAGA2ÍM05
SAGA3FE05
SÁLF3AB05

Friðbjörn Jónatansson
bóndi á Nípá
andaðist 9.ágúst
á Dvalarheimilinu Hvammi Húsavík.
Jarðarförin verður á Þóroddsstað
laugardaginn 26.ágúst kl.14

LÍFF3ER05
LÍOL2LB05
JARÐ2AJ05
EÐLI3HL05
EFNA3AL05
ÍSLE3BS05

Aðstandendur.

ENSK3MB05
STÆR3DF04

Líffæra- og lífeðlisfræði. Hringrás blóðsins, öndun, melting, þvagfæri,
æxlun, meðganga og fæðing.
Almenn jarðfræði. Flekarek, jarðskjálftar, brotalínur, kvika, storkuberg
og eldvirkni. Veðrun, rof, setmyndun, jöklar og vatnsföll.
Eðlisfræði. Hljóðfræði, ljósfræði og linsur og bylgjufræði.
Efnafræði. Efnajafnvægi, efnahvörf, sýrur og basar, leysni salta og
rafefnafræði.
Íslenskar bókmenntir frá 1550-1900. Stefnur, skáld, lestur og skapandi
skrif.
Bókmenntir og menning enskumælandi landa. Breskt og bandarískt
samfélag, alþóðleg áhrif og útbreiðsla enskra tungu.
Stærðfræði. Deildun, föll, markgildi (diffrun) og notkun þeirra við
hagnýt viðfangsefni.

Húsaleigubætur –
Námsmenn yngri en 18 ára athugið!

Nám – Framhaldsskólinn á Laugum
Í haust býður Framhaldsskólinn á Laugum upp á nám utan skóla. Tilvalið
fyrir þá sem vilja hefja framhaldsnám eða eiga eftir að ljúka einhverjum
fögum í framhaldsskóla. Einnig fyrir þá sem vilja taka staka áfanga á
áhugasviði sínu. Athugið að oft greiða stéttarfélög svona námskeið niður.
Áhugasamir hafi samband við Hall B. Reynisson áfangastjóra í tölvupósti
hallur@laugar.is eða í síma 464-6302.
Þeir áfangar sem verða í boði á haustönn eru eftirfarandi:

Nú eru skólar að byrja og þeir námsmenn yngri en 18 ára sem munu
dvelja á heimavist eða leigja sér húsnæði í vetur eiga rétt á
húsaleigubótum. Umsóknir þurfa að berast tímanlega til skrifstofu
Þingeyjarsveitar eða eigi síðar en 15. dag fyrsta greiðslumánaðar.
Til þess að hægt sé að afgreiða húsaleigubæturnar þarf sveitarfélagið
jafnframt að fá frumrit af þinglýstum húsaleigusamningi auk
staðfestinga á námi
Vinsamlegast athugið að hægt er að senda inn umsókn þó svo að
nauðsynleg fylgigögn vanti. Umsóknin gildir þá frá þeim degi sem
hún berst skrifstofu sveitarfélagsins, en húsaleigubætur verða ekki
afgreiddar fyrr en öll nauðsynleg gögn hafa borist.
Umsóknareyðublað má finna á www.thingeyjarsveit.is og á skrifstofu
sveitarfélagsins við Kjarna. Nánari upplýsingar veitir Margrét í síma
464-3322 margret@thingeyjarsveit.is
Skrifstofa Þingeyjarsveitar

Haustferð Félags eldri borgara í Þingeyjarsveit.
7.september 2017.
Farið verður frá Breiðumýri kl.11.00
Ekið verður upp í Stöng og suður yfir heiði ,niður í Bárðardal.Skoðaðir verða ýmsir staðir í Bárðardal og að því loknu
verðu farið í kaffi í Kiðagili og síðan farið í Breiðumýri í
mat hjá Kódelettufélagi Íslands.Áætlaður kostnaður á mann
kr.6.500.
Skráning hjá ferðanefnd í síðasta lagi 31.ágúst :
Gunnhildur í síma 8625632
Sólrún í síma 8980036
Jóna í síma 8635662.

33.tbl.
23. ágúst

2017
24. árg.

Góðir Þingeyingar!
Nú fer hver að verða síðastur að eignast stofnfé í
sparisjóðnum þar sem heimild l stofnáraukningar
rennur út 1. september nk.
Það geta allir verið með og stuðlað þannig að
áframhaldandi farsælum rekstri samfélagssjóðsins okkar.
Áhugasamir vinsamlegast haﬁð samband
við starfsfólk sparisjóðsins,

Sparisjóður Suður-Þingeyinga
Húsavík – Laugar – Mývatnssveit
464 6200 spthin@spthin.is

Hlaupastelpan
hlaupastelpan@isl.is,s:4643366/gsm:8953386

