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LEDIGE STILLINGER

Borgerservice åbner for fysisk fremmøde – krav
om tidsbestilling

Rosmus Skole søger 1-2 lærere til indskolingen fra 1.
august

Borgerservice i Ebeltoft og på Hornslet Bibliotek har åbent for fysisk fremmøde. Der er
krav om tidsbestilling ved fremmøde. Du kan
bestille tid til pas og kørekort digitalt – for alle
øvrige emner kan der bestilles tid via kommunens callcenter på 87 53 50 00. Callcenteret
kan også hjælpe dig, hvis du har brug for
hjælp til tidsbestilling, eller vil have hjælp over
telefonen til at betjene dig selv.
Læs mere om tidsbestilling på
www.syddjurs.dk/borgerservice.
Kommunens administration og biblioteker
arbejder fortsat hjemmefra og har lukket for
fysisk fremmøde.
Ved betjening af borgerservice på Hornslet

Bibliotek vil man blive hentet ved indgangen.
Vores CallCenter har åbent som normalt på
87 53 50 00
Mandag - tirsdag: 8.30 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 8.30 - 17.00
Fredag: 8.30 - 12.00

Følg med i, hvordan kommunens institutioner,
tilbud og service er påvirket af situationen på
vores hjemmeside www.syddjurs.dk/corona
og på kommunens Facebookside.

Kontaktperson: skoleleder Birgitte Kjærsgaard, tlf. 20 33 70 49
Ansøgningsfrist: d. 9. maj 2021

Syddjurs Kommune har med Puljen til Landsbyfornyelse 2021 mulighed for at yde tilskud
til nedrivninger af tomme og forfaldne boliger
og erhverv med en synlig placering, der virker
skæmmende for omgivelserne, og til fjernelse af rod og skrot i det åbne land. Grønne
nedrivninger vil blive prioriteret i 2021 ligesom
nystartede bofællesskaber prioriteres.

Læs mere på Syddjurs Kommunes hjemmeside www.syddjurs.dk/pulje til landsbyfornyelse
2021.
Ansøgning skal fremsendes til Syddjurs Kommune til syddjurs@syddjurs.dk. Ansøgninger
der er fremsendt inden den 15. maj 2021
kan blive behandlet på udvalgsmødet i
juni. Der vil være endnu en ansøgningsrun-

Se de fulde, aktuelle stillingsopslag på www.syddjurs.dk/job
Ansøgning sker online på www.syddjurs.dk/job, hvor du også kan oprette en jobagent.

S U N D H E D O G S YG D O M

Ondt i ryggen?
Har du gentagne problemer med smerter i
lænderyggen? Har du vanskeligt ved at varetage dit daglige arbejde? Så tilbyder Syddjurs
Kommune 2 timers gratis rygvejledning.
de i 2021, og ansøgninger der ikke imødekommes går automatisk videre til næste
ansøgningsrunde. Der skal ved ansøgning
om tilskud til bygningsforbedring vedlægges
et foto og et tilbud på de bygningsarbejder,
der søges om tilskud til. Der kan anvendes
et særligt ansøgningsskema, som findes på
kommunens hjemmeside. Ved ansøgning om
tilskud til nedrivninger skal der medsendes to
tilbud.
Tilskud til nedrivning udgør 60 % for grønne
nedrivninger og 50 % for øvrige, dog maks.
hhv. 120.000 og 100.000 kr. Tilskud til bygningsforbedring varierer mellem 25 % og 50
%, afhængig af bygningens art.
Spørgsmål vedr. ansøgningen kan rettes til
udviklingskonsulent Alette Lena Skov-Hansen,
gerne på mail til alsh@syddjurs.dk eller på
telefon til 87535058.
vores hjemmeside www.syddjurs.dk/corona
og på kommunens Facebookside.

K U LT U R O G U D V I K L I N G

Benyttelse af kommunale lokaler
– sæsonen 2021/2022
Godkendte foreninger/organisationer (herunder aftenskoler) i Syddjurs Kommune, som
ønsker at benytte lokaler i sæsonen 2021/2022
skal inden den 15. maj 2021 ansøge den enkelte facilitet via Conventus.

Lærer til Thorsager skole og børnehus - fuldtidsstilling
Vi søger en lærer fra 1.august 2021, der kan undervise i dansk og musik
og desuden håndværk & design, billedkunst eller engelsk.

Tilskud til nedrivning og bygningsforbedring
Pulje til Landsbyfornyelse 2021

Der kan gives tilskud til forsamlingshuse til
udvendige forbedringer, til handicaptoilet
og tilgængelighedsforanstaltninger samt til
de energiforbedringer, der er anbefalet i en
energimærkningsrapport.

Kontaktperson: Skoleleder Lars Robdrup på tlf. 8753 5850 eller 2942 0128 lar@syddjurs.dk
Ansøgningsfrist: Mandag 10.05.2021

COVID-19 / Coronavirus påvirker fortsat kommunens drift.

P L A N O G BYG G E R I

Der kan gives tilskud til udvendige bygningsforbedringer af bevaringsværdige bygninger
og til øvrige boliger opført før 1960. Boliger
der er beliggende i områder, hvor der er en
planlagt eller igangværende byfornyelse vil
blive prioriteret højere end bevaringsværdige bygninger, dvs. Nimtofte, Tirstrup og
Pindstrup. Boliger med en synlig placering vil
generelt blive prioriteret højere end øvrige
bygninger.

Vi har brug for lærere til undervisning i de almindelige skolefag.
Vi har høje ambitioner på både læring og trivsel. Vi søger derfor dygtige lærere, der kan lide at
være sammen med børn og kan skabe engagement og motivation for læring.
Se de fulde opslag på skolens eller kommunens hjemmeside.

Såfremt foreningen ikke er oprettet i Conventus skal dette gøres via www.conventus.dk,
nederst på siden og vælg pakken PRO.
Afgørelse vedrørende booking kan forventes
sidst i juni/først i juli 2021.

Foreningen skal være oprettet i Conventus for
at kunne ansøge/booke lokaler.
Med venlig hilsen
Kultursekretariatet

Vejledningen er en blanding af undervisning
i ryggens anatomi, praktisk afprøvning af
øvelser for lænderyggen samt undervisning
og vejledning i at håndtere hverdagen med
tilbagevendende rygsmerter.

Undervisningen varetages fysioterapeuter og
baserer sig på seneste viden om forebyggelse
og lindring af rygsmerter.
Næste Åbne Rygvejledning er
Tirsdag den 4. maj 2021 – kl. 15.30-17.30
Du kan læse mere ved at gå på www.syddjurs.
dk/ags og søge på ”Rygvejledning”.
Praktiske oplysninger:
Tilbuddet er gratis. Tag venligst praktisk tøj på.
Tilmelding
Tilmelding er nødvendig, så vi ved, hvor mange der kommer. Ring på tlf. 8753 5080 mellem
kl. 8.00-9.00 og kl. 12.00-13.00 eller send en
email til: ags@syddjurs.dk.
Hvor?
AGS – Job & Sundhed
Byens Hus
Hovedgaden 75
8410 Rønde
(Du vil blive hentet i venteområdet ved trappen)

