
Hér er á ferðinni síðasta fréttabréf skólaársins og geymir það m.a. upplýsingar um síðustu 

skóladagana hjá okkur í vor, starfsmannamál, mat á skólastarfinu, skipan í kennsluteymi o.fl. 

Fjórða starfsári Naustaskóla er senn lokið og hefur það verið viðburðaríkt og vonandi 

ánægjulegt og árangursríkt fyrir okkur öll. Fyrr en varir verður auðvitað aftur komið haust og 

nýtt skólaár sem við lítum björtum augum til. Skólinn okkar heldur áfram að vaxa og dafna og 

stefnir í að það verði rúmlega 330 nemendur við nám í skólanum okkar á næsta ári.  Munar þar 

mestu um fjölmennan árgang í 1. bekk en þar stefnir í 55 nemendur, en auk þess eigum við von 

á nýjum nemendum í flesta árganga.  Um leið og við þökkum fyrir veturinn og kveðjum þá sem 

útskrifast og halda á braut bjóðum við nýja nemendur og nýtt starfsfólk velkomið til starfa og 

væntum mikils af samstarfinu í framtíðinni. Við sjáumst hress í haust eftir dásamlegt líf í sumar 

auðvitað!                                             Kærar kveðjur ,  Ágúst Jakobsson, skólastjóri  

  Kæra skólasamfélag 

    6. tölublað,  6. árgangur,  25. maí 2013                           Ábyrgðarmaður: Ágúst Jakobsson 

Fréttabréf Naustaskóla 

  Frístund 

Síðasti opnunardagur Frí-
stundar í vor er skólaslita-
dagurinn, 4. júní, en Frístund 
er opin til kl. 13:00 þann 
dag. Í ágúst verða foreldrar 
beðnir um að ganga frá 
dvalarsamningum fyrir næsta 
vetur og Frístund tekur að 
nýju til starfa á skólasetn-
ingardaginn, þann 22. ágúst.  

Skólaslit vorið 2013 
verða þriðjudaginn    
4. júní sem hér segir: 
 

Nemendur í 1.-8. bekk 
mæti á sal skólans kl. 13:00. 
Skólastjóri flytur stutt ávarp 
og að því búnu hitta nem-
endur umsjónarkennara og 
taka við vitnisburði. 
 

Nemendur í 9.-10. bekk 
mæta kl. 17:00 þar sem 
verður útskriftarathöfn 10. 
bekkjar. 
 
Foreldrar eru að sjálfsögðu 
hvattir til að fylgja börnum 
sínum á skólaslitin.  

Vorhátíð Naustahverfis 2013 

Haldin fimmtudaginn 30. maí  
Hátíðin hefst kl. 16:15 í Naustaborgum 

 
Dagskrá í Naustaborgum 
kl. 16:15-18:00 

• Andlitsmálning 

• Hoppukastali 

• Þrautabraut 

• Stultur, kastveggur o.fl. 

• Trúðar 

• Kubb, boccia o.fl. 

• Leikir 

• Grillaðar pylsur - ókeypis :) 

• Ótrúlega gott veður !! 

Opið hús í Naustaskóla frá kl. 17:30 

• Kaffihús á neðri hæð skólans 

ο Kaffi / safi / mjólk og vöfflur 

ο Fullorðnir / unglingar 500 kr. 

ο 6-12 ára 300 kr. 

• Tombóla – 100 kr. miðinn 

• Spákona 

• Draugahús 

• 2 hoppukastalar! 

• Candyfloss á 300 / 500 kr.  

Allir velkomnir!! Ball fyrir nemendur í 4.-7. bekk kl. 
19:00-21:00.  Aðgangseyrir 500 kr. 
Popp og safi innifalið.  

26.  

 

27. 

Svikinn héri, 

kartöflur, sósa og 

salat 

 

28.  

Snakkfiskur, hrísgrjón 

og salat 

Vorþemadagur, skóla 

lýkur kl. 13 

29. 

Kjöt og karrý 

 

Vorþemadagur, 

skóla lýkur kl. 13 

30. 

Fiskipottréttur, 

kartöflur og salat 

Unicef—hreyfingin 

Vorhátíð - sjá ofar  

31.  

Blómkálssúpa og 

brauð 

 

 

1. júní 

 

2.  

 

3.  

Hópeflisdagur   

nýrra námshópa 

 

4.  

Skólaslit  

Kl. 13:00 hjá 1.-8.b 

Kl. 17:00 hjá 9.-10.b. 

5.  

Starfsdagur 

6.  

Starfsdagur 

 

7.  

Starfsdagur 

 

 



Umsjónarkennarar næsta vetur 

1. bekkur: Berglind, Lilja og Þóra Ólafsd. 

2.-3. bekkur: Guðrún Inga, Halla, Kristín og Sunna  

4.-5. bekkur: Ingibjörg Jóna, Sigríður Jóna og Svala 

6.-7. bekkur: Andri, Heimir og Kolbrún 

8.-10. bekkur: Aníta, Atli, Ása og Magnús 

Skipting umsjónarkennara á árganga verður eins og sést 
hér að ofan. Við röðum nemendum hins vegar ekki niður 
á umsjónarkennara fyrr en í ágústmánuði.     

Starfsmannamál 

Fæðingarorlof setja töluvert mark á starfsmannamálin hjá okkur 

þessi misserin.  Næsta vetur verður staðan þannig að 5 starfsmenn 

taka fæðingarorlof.  Aðalheiður iðjuþjálfi verður í orlofi út næsta 

vetur, Þóra og Gyða umsjónarkennarar verða í orlofi til 1. mars, 

Þórey íþróttakennari verður í orlofi til 1. apríl og Heimir um-

sjónarkennari verður í orlofi í tvo mánuði í haust.  Fjórir starfs-

menn halda til annarra starfa, það eru þeir Björn og Stefán stuðn-

ingsfulltrúar og svo kennararnir Brynja og Úlfar.  Við þökkum þeim 

samfylgdina og óskum þeim velfarnaðar á nýjum vettvangi.  Að vísu 

mun Björn líklega dúkka upp hjá okkur aftur í haust en þá í hlut-

verki eins af þremur kennaranemum sem við eigum von á til okkar.  

Þau Sunna, Guðrún Inga og Atli umsjónarkennarar, og Þórunn 

íþróttakennari sem hafa verið lausráðin hjá okkur í vetur munu 

halda áfram hjá okkur en einnig bætist í hópinn Kristín Sigurðar-

dóttir sem kemur til kennslu í 2.-3. bekk þar til Gyða snýr aftur úr 

orlofi.  Enn á eftir að ganga frá ráðningu íþróttakennara í 50% starf 

og tónmenntakennara, en einnig eru laus til umsóknar störf skóla-

liða.    
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Mat á skólastarfinu 

Þessa dagana erum við að byrja að draga saman niður-

stöður ýmissa mælinga og kannana sem fram hafa farið hjá 

okkur í vetur og leitumst þannig við að leggja heildarmat á 

skólastarfið hjá okkur og leggja á ráðin um áherslur og um-

bótatillögur fyrir næsta skólaár.  Í heildina tekið erum við 

afar ánægð með niðurstöður og má í stuttu máli segja að 

þær gefi afar jákvæða mynd af skólastarfinu í Naustaskóla.  

Þannig sýna langflestir þættir í könnunum Skólapúlsins, 

meðal nemenda, starfsmanna og foreldra, styrkleika umfram 

það sem almennt gerist í skólum landsins.  Má þar sem dæmi 

nefna að þættirnir “Ánægja foreldra með nám og kennslu í 

skólanum” og “Ánægja foreldra með samskipti starfsfólks við 

nemendur” sýna báðir marktækt jákvætt frávik frá lands-

meðaltali.  Þá er ánægjulegt að líðan nemenda að mati foreldra mælist ofan við landsmeðaltal, foreldrar eru ánægðir með hversu vel 

skólinn mætir þörfum nemenda, einelti er með því minnsta sem gerist, upplýsingamiðlun virðist góð og margt fleira mætti nefna 

jákvætt.  Hins vegar koma einnig í ljós neikvæðar niðurstöður og eru þar einna mest sláandi þær sem sjá má á myndriti hér fyrir 

ofan en þar eru svör foreldra við því hvernig þeim finnist aginn í skólanum vera.  Þetta er afar athyglisvert því að þegar svör nem-

enda við þessum þætti eru skoðuð kemur allt önnur mynd í ljós.  Nemendur eru spurðir t.d. hversu lengi kennari þurfi að bíða eftir 

að nemendur róist, hvort þeir geti unnið vel, hvort það sé hávaði og óróleiki o.s.frv. og svör við þessum spurningum eru metin 

saman í einkunn.  Þá kemur í ljós mjög jákvæð mynd, þ.e.a.s. að Naustaskóli er tölu-

vert fyrir ofan landsmeðaltal hvað varðar aga í tímum og reyndar næsthæstur grunn-

skóla á Akureyri hvað það varðar. (Sjá mynd til hliðar, svörtu punktarnir eru grunn-

skólar Akureyrar) Það er ljóst að í Naustaskóla eins og í flestum skólum er stundum 

órólegra en æskilegt gæti talist og það er stöðugt verkefni að halda uppi vinnufriði og 

tilhlýðilegum aga.  Sú spurning vaknar hins vegar hvort þetta misræmi sýni að einhver 

hluti foreldra geri óraunhæfar kröfur til þess að nemendur að sitji alltaf hljóðir í 

sætum sínum?  Það er hins vegar töluvert langt frá þeim veruleika sem við viljum 

skapa og við virðumst reyndar búa við nokkuð góðan aga og starfsumhverfi að mati 

nemenda sjálfra og það er ekki lítils vert. Við minnum á að niðurstöður allra kannana 

má nálgast á heimasíðu skólans og hvetjum sem flesta til að kynna sér þær.   

Innkaup námsgagna 
Skólinn mun sem fyrr annast innkaup á öllum námsgögnum fyrir 
nemendur fyrir haustið, nema því sem tilheyrir pennaveskjum 
nemenda í 4.-10. bekk. Við birtum nánari upplýsingar um þetta á 
heimasíðu skólans í sumar og í haust verður svo rukkað inn gjald 
fyrir námsgögnin.  Líklegt er að gjaldið liggi nálægt 4000 kr. en það 
liggur ekki endanlega fyrir fyrr en tilboða hefur verið aflað.. 

 



Skólabyrjun í haust 
Skólastarf í haust hefst með skólasetningu þann 22. ágúst.  Við gerum ráð fyrir að senda fréttabréf með hagnýtum 
upplýsingum um skólabyrjunina, í tölvupósti til foreldra upp úr miðjum ágúst.  Á baksíðu þessa fréttabréfs er að 
finna skóladagatal næsta skólaárs eins og það hefur verið afgreitt af skólaráði Naustaskóla og skólanefnd           
Akureyrarbæjar.  
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Um námsmat 

Á skólaslitum fá nemendur afhent námsmat fyrir árið.  Þar verður um mismunandi útfærslu að ræða eftir árgöngum en 10. bekkur 

fær nokkuð “hefðbundið” námsmat í bóklegum greinum, í tölustöfum á kvarðanum 1-10.   Nemendur annarra árganga fá hins vegar 

svipað mat og við afhentum í fyrravor, þar sem notast er við bókstafakvarðann ABCD í samræmi við það sem gert er ráð fyrir í 

nýrri aðalnámskrá.   
Á námsmatsblöðunum er leitast við að koma á framfæri heildarsamantekt á frammistöðu vetrarins þar sem dregin eru fram eftirfar-
andi atriði eftir því sem við á:    

• Hæfni nemenda, leikni og skilningi innan hvers námssviðs eða námsgreinar m.t.t. settra markmiða. 

• Hæfni í eftirfarandi lykilhæfniþáttum: 

∗ Umhyggja og samvinna; Hæfni nemanda til samstarfs og samvinnu, kurteisi í samskiptum, sjálfsstjórn og virk 
hlustun. Hæfni til að bera og sýna umhyggju fyrir öðrum, skilja tilfinningar, sýna sjálfsaga og samhygð.  

∗ Vinna og dugnaður; Hæfni til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn. Dugnaður og þrautseigja 
í námi og hæfni til að halda áfram þó að viðfangsefni séu erfið. 

∗ Sköpun og frumkvæði; Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu. Hæfni nemenda til að nota 
þekkingu og leikni, draga ályktanir, áræðni til að leita nýrra lausna og beita gagnrýninni hugsun og röksemdafærslu.  

∗ Ábyrgð og mat; Hæfni nemanda til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja mat á eigin vinnubrögð og frammi-
stöðu.  

∗ Tjáning; Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, skriflega og á annan hátt. 
Hæfni til að miðla þekkingu og leikni sinni og flytja mál sitt skýrt og áheyrilega og taka þátt í samræðum og 
rökræðum. 

∗ Upplýsinganotkun; Hæfni nemenda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og nýta 
upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt. 

• Almennri umsögn kennara eftir því sem við á. 

 

Hæfni nemenda í hverri námsgrein/námssviði er metin með tilliti til settra markmiða og lykilhæfniþátta með hliðsjón af eftirfarandi 
kvarða, samanber ákvæði nýrrar aðalnámskrár grunnskóla: 

 

Afar mikilvægt er að hafa í huga að samkvæmt þessum kvarða er það tiltölulega sjaldgæft að 
nemendur fái bókstafinn A í mati þar sem að hann á að tákna framúrskarandi hæfni eða 
frammistöðu.  Bókstafurinn B táknar góða hæfni eða frammistöðu og ber að taka sem góðum 
vitnisburði. 
Við minnum svo á að nánari upplýsingar má finna í verkefnabókum nemenda á mentor, s.s. niðurstöður úr ýmsum könnunum og 
prófum.  Gera má ráð fyrir nokkuð breyttu fyrirkomulagi á námsmati hjá okkur næsta vetur en á næstu vikum er von á nánari leið-
beiningum frá menntamálaráðuneytinu um námsmat með hliðsjón af nýrri aðalnámskrá.  Í sumar og haust munum við fara í saumana 
á námsmatsfyrirkomulaginu hjá okkur og birta nýjar upplýsingar varðandi það í upphafi nýs skólaárs.   

Kvarði Námssvið Lykilhæfni 

A Framúrskarandi hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af 
hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs 

Framúrskarandi hæfni með hliðsjón af viðmiðum 
um lykilhæfni 

B Góð hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfnivið-
miðum námsgreinar eða námssviðs 

Góð hæfni með hliðsjón af viðmiðum um lykilhæfni 

C Sæmileg hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfni-
viðmiðum námsgreinar eða námssviðs 

Sæmileg hæfni með hliðsjón af viðmiðum um lykil-
hæfni 

D Hæfni og frammistöðu í námi ábótavant með hliðsjón af 
hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs 

Hæfni með hliðsjón af viðmiðum um lykilhæfni 
ábótavant 




