
Hafragrautur 

Frá og með mánudeginum 
11. mars ætlum við að gera 
tilraun með að bjóða 
nemendum upp á hafragraut 
á morgnana.  Nemendum 
mun standa til boða að fá 
grautinn áður en kennsla 
hefst kl. 7:50-8:10 en einnig 
mun nemendum á 
unglingastigi standa 
grauturinn til boða í 
frímínútum á morgnana.  
Foreldrafélagið stendur að 
þessu framtaki með okkur 
og er grauturinn nemendum 
og foreldrum að 
kostnaðarlausu.   

Marsmánuður verður viðburðaríkur í skólanum og endar svo á páskafríinu sem ber einmitt upp 
á síðustu viku marsmánaðar að þessu sinni. Þeir atburðir sem bera hæst í mánuðinum eru 
árshátíðin okkar, útivistardagur, skólabúðaferð 7. bekkjar o.fl.  Skipulag árshátíðarinnar má sjá í 
auglýsingunni hér fyrir neðan en við vekjum athygli á því að nú tökum við upp nýtt fyrirkomulag 
á bakstri fyrir árshátíðina og ætlast er til að öll heimili útvegi krásir á veisluborðið.  
Foreldrafélagið mun senda út nánara skipulag vegna þessa.  Við áformum síðan að bregða 
okkur í Hlíðarfjall miðvikudaginn 13. mars ef veður leyfir, en verðum að hafa þann fyrirvara á 
að ef veðrið leikur okkur grátt munum við þurfa að fresta skíðaferðinni.   Annars er bara allt 
gott að frétta úr skólanum og útlit fyrir skemmtilegar vikur framundan, enda er lífið náttúrulega 
dásamlegt!        Ágúst Jakobsson, skólastjóri 

  Kæra skólasamfélag 

    3. tölublað, 6. árgangur,  3. mars 2013                         Ábyrgðarmaður: Ágúst Jakobsson 

Fréttabréf Naustaskóla 

Árshátíð 

Árshátíð Naustaskóla 2013 verður fimmtudaginn 7. mars.  Á 
árshátíðinni verða þrjár sýningar, kl. 15:00, kl. 17:00 og kl. 
19:00.  Á milli sýninga verða seldar kaffiveitingar á neðri hæð 
skólans, verð fyrir fullorðna er 800 kr. en fyrir börn á 
grunnskólaaldri og að þriggja ára aldri 500 kr. - frítt fyrir 
tveggja ára og yngri. Athugið að ekki er hægt að greiða 
með greiðslukortum. Nemendum hefur verið raðað saman í 
þrjá hópa þannig að systkini sýni á sömu sýningu, skipan þessara 
hópa má sjá á heimasíðu skólans eða beint á slóðinni:        

 http://www.naustaskoli.is/static/fi les/2012_2013/
arshatidarhopar_2013.pdf  10. bekkur um hafa opna sjoppu á 
árshátíðinni, og meðal annars verða seldir kókosbollupakkar á 
1000 kr.  Þá verður tekið á móti pöntunum á ís sem keyrður 
verður út fyrir páska til áhugasamra... 

    Allir velkomnir, sjáumst í hátíðarskapi!  

Legó - hátíð 
Eins og kunnugt er mun 
Legó-liðið okkar keppa á 
Evrópumóti í Þýskalandi í 
maí og stendur þessa dag-
ana í fjáröflun vegna ferðar-
innar.  Ein hugmyndin sem 
er í gangi vegna þessa er að 
halda “Legó-hátíð” laugar-
daginn 16. mars þar sem 
boðið verður upp á kynn-
ingu á verkefninu, veitinga-
sölu o.fl. til fjáröflunar.  
Dagskrá hátíðarinnar 
verður nánar auglýst síðar.  

Stóra upplestrarkeppnin 

27. febrúar var hin árlega upplestrarhátíð 7. bekkjar í Nausta-
skóla, en hátíðin er hluti af Stóru upplestrarkeppninni sem 
hófst á degi íslenskrar tungu þann 16. nóvember og lýkur með 
lokahátíð í Menntaskólanum þann 6. mars, þegar fulltrúar 7. 
bekkja úr öllum skólum Akureyrar reyna með sér í upplestri 

og framsögn.  Á hátíðinni 
okkar lásu nemendur upp 
sögu og ljóð og stóðu sig 
allir með stakri prýði.  Það 
voru svo þær Halldóra 
Snorradóttir og Kolfreyja 
Sól Bogadóttir sem voru 
valdar sem fulltrúar 
Naustaskóla, en Katrín 
Línberg Guðnadóttir til 
vara.   

Útivistardagur í Hlíðarfjalli 

Miðvikudaginn 13. mars 2013er áætlað að nemendur Naustaskóla fari í Hlíðarfjall til að 
njóta samveru og útiveru. Þeim nemendum sem ekki geta farið í fjallið af einhverjum ástæðum  
verður boðið upp á afþreyingu í skólanum. Nemendur mæta eins og venjulega kl. 8:10 
Farið verður frá skólanum sem hér segir: 
 4.-10. bekkur kl. 08:20   en  1.-3. bekkur kl. 09:00 
Lagt verður af stað úr Hlíðarfjalli sem hér segir: 
1. – 3. bekkur kl. 11:20  en   4.-10. bekkur kl. 12:00 
Þegar komið er í skóla aftur verður matur samkvæmt venju en eftir það fara nem-
endur heim eða í Frístund, nema að kennsla verður í valgreinum í 8.-10. bekk.  
Nemendur í 3.-10. bekk geta fengið lánaðan búnað endurgjaldslaust en nemendur í 1.-2. bekk 
geta því miður ekki fengið lánaðan búnað en er velkomið að hafa með sinn eigin búnað eða 
snjóþotur og sleða. 
Nemendur komi sjálfir með hollt og gott nesti. Sjoppa er ekki opin.  
Nemendur fá afhent lyftukort þegar þeir mæta á svæðið. Ef nemendur óska eftir að verða eftir í 
fjallinu þegar dagskrá lýkur þurfa foreldrar að hafa óskað eftir því við umsjónarkennara eða 
ritara skólans. Lyftukortin gilda allan daginn en skila þarf lánsbúnaði eða semja um leigu á 
honum.    Ekki er hægt að bjóða upp á skíðakennslu en við munum aðstoða nemendur eins og 
kostur er.   
Útivistardagurinn er með öllu gjaldfrjáls fyrir nemendur. 
       Starfsfólk Naustaskóla 
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3.  4.  

Plokkfiskur, salat og 

rúgbrauð 

5.  

Lasagne, salat og 

tómatsósa 

 

Opið hús 8-10b  
19:30-21:30 

6.  

Steiktur fiskur í raspi, 

salat og köld súrmjólk-

ursúpa 

7.   
 

Makkarónusúpa og slátur  

 

ÁRSHÁTÍÐ 

8.  
 

Pizza 

 
 

 

9. 

10. 11. 

Hakk, spaghetti og salat 

 

 

12. 

Soðinn fiskur, kartöfl-

ur, rófur og tómatfeiti   

Opið hús 4-5b  
16:00-18:00 

Opið hús 8-10b  
19:30-21:30 

13. 

Grísasnitsel, kartöflur, 

salat og brún sósa 

Útivistardagur í 
Hlíðarfjalli 

Opið hús 6-7b  
16:00-18:00 

14. 

Fiskur Björkeby, 

hrísgrjón og salat 

 

 

 

15. 

Tómatsúpa og heima-

bakað brauð 

 

Matsdagur—kennslu 
lýkur á hádegi 

16. 

 

LEGÓ—hátíð 

 

17.  

 

18.  

Soðinn fiskur, kartöfl-

ur, salat og tómatsósa  

7. bekkur fer í 
skólabúðir  

19.  

Hakkabuff, kartöflur, 

salat og lauksósa 

Opið hús 8-10b  
19:30-21:30 
 

20.  

Tómatkarrýfiskur, 

hrísgrjón og salat 

 

21.  

Steiktur kjúklingur, 

kartöflur, salat og 

sveppasósa 

 

22.  

Bláberjaskyr, brauð og 

álegg 

 

Páskafrí hefst 

23.  

 

24.  

 

25.  
Páskafrí - Frístund 
opin 

 

(Steiktur fiskur, 
kartöflur, salat og 
kryddjurtasósa)  

 

26.  

Páskafrí - Frístund 

opin 

(Kjötbollur í brúnni 

sósu, grænar baunir og 

kartöflur) 

 

27.  

Páskafrí - Frístund 

opin 

(Spaghettífiskur, salat 

og hrísgrjón) 

 

28.  

Skírdagur 

 

 

 

29.  

Föstudagurinn langi  

 

 

 

30.  

 

31.  

 

1. apríl  

Annar í páskum  

2.  

Kennsla hefst samkv. 

stundaskrá 

Opið hús 4-5b  

16:00-18:00 

Opið hús 8-10b  

3.  

 

 

Opið hús 6-7b  

16:00-18:00 

4.  

 

5.  

 

 

Ball fyrir 8.-10. bekk 

6.  
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Naustaskóli við Hólmatún, 600 Akureyri 
www.naustaskoli.is   -   naustaskoli@akureyri.is   -   Sími 460-4100   -   Frístund sími 460-4111 

15. mars er matsdagur, þá lýkur kennslu á hádegi og hægt er að óska eftir viðtali við umsj.kennara.        

Páskafrí hefst 22. mars, dagana 25.-27. mars er Frístund opin fyrir nemendur í 1.-4. bekk.  

Kennsla að loknu páskafríi hefst skv. stundaskrá þriðjudaginn 2. apríl.  


