
Skóladagatal 2015-16 

Nú er skóladagatal næsta 
árs að byrja að taka á sig 
mynd.  Ljóst er að skóli 
verður settur þann 21. ágúst 
og vetrarfrí verða 23.-26. 
október og 10.-14. febrúar.  
Þá er einnig í bígerð að 
safna starfsdögum kennara 
saman kringum sumardaginn 
fyrsta vegna námsferðar 
starfsmanna þannig að 
nemendur verði í fríi 19.-24. 
apríl.  Þetta er kannski gott 
að vita fyrir þá sem vilja 
skipuleggja sig langt fram í 
tímann....  

Marsmánuður er núna framundan og þar ber hæst fasta liði eins og hina árlegu skólabúðaferð 
7. bekkjar, nemendadaginn, Skólahreysti, stóru upplestrarkeppnina, og svo kemur náttúrulega 
sjálft páskafríið í lok mánaðarins.  Svo er sólin farin að hækka á lofti og fyrr en varir hefur vorið 
tekið öll völd.  Það fór illa fyrir áætluðum útivistardegi okkar í Hlíðarfjalli um daginn en eins og 
allir vita neyddumst við til að fresta honum.  Við höfum núna fengið úthlutuðum degi í fjallinu 
þann 20. mars en ef veðurútlit verður mjög gott gæti líka gerst að við fáum að grípa tækifærið 
11. eða 13. mars en þá auglýsum við það með tveggja daga fyrirvara eða svo.  Nú eru að hefjast 
framkvæmdir við starfsmannaálmu skólans og á hún að vera tilbúin fyrir haustið.  Einnig er búið 
að bjóða út framkvæmdir við íþróttahúsið en þar á framkvæmdum að vera lokið eftir rúmt ár 
eða í apríl 2016.  Það er því útlit fyrir að í lok næsta skólaárs verði skólahúsnæðið loks orðið 
fullklárað, þá er bara eftir að ljúka við lóðina og þá verður aðstaðan okkar svo gott sem 
fullkomin..!  Allt kemur þetta smátt og smátt enda lífið auðvitað dásamlegt sem endranær. 
    Bestu kveðjur úr skólanum, Ágúst Jakobsson, skólastjóri 

  Kæra skólasamfélag 

    3. tölublað, 8. árgangur,  1. mars 2015                         Ábyrgðarmaður: Ágúst Jakobsson 

Fréttabréf Naustaskóla 

Stóra upplestrarkeppnin í 7. bekk 

Hin árlega upplestrarkeppni 7. bekkjar var haldin á sal skólans 

þann 25. febrúar.  Þar kepptu nemendur í upplestri og 

framsögn fyrir framan dómnefnd sem hafði það vandasama 

hlutverk að velja tvo fulltrúa skólans, og einn til vara, til að 

keppa á lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar á Akureyri, 

sem haldin verður þann 11. mars nk. í sal 

Menntaskólans.  Nemendur stóðu sig að venju afskaplega vel 

en að lokum urðu það þau Íris Orradóttir og Arnór Ísak 

Haddsson sem urðu fyrir valinu sem fulltrúar okkar, en 

Sigurður Bogi Ólafsson er varamaður.  Við erum stolt af þessum glæsilegu fulltrúum okkar, 

óskum þeim til hamingju með árangurinn og góðs gengis í keppninni framundan.  

Að fylgja málum farsællega eftir – fjögur þrep  
1. Eigðu vinsamlegar samræður þar sem allir fá að koma sínum sjónarmiðum og líðan á framfæri.  
2. Safnaðu saman hugmyndum að lausnum, veljið síðan eina lausn sem allir geta sætt sig við.  
3. Ákveðið tímamörk (alveg upp á mínútu).  
4. Hafðu skilning á því að barnið virði kannski ekki tímamörkin en stattu við þinn hlut 
samningsins og minntu á samkomulagið.  
● ● ●   

Að fylgja málum farsællega eftir - fjórar ábendingar  
1. Hafðu fyrirmæli einföld og gagnorð: ,,Ég tek eftir því að þú hefur ekki sett glasið þitt í 
uppþvottavélina. Ég vil biðja þig að gera það núna.“  
2. Ef þú mætir mótbárum, spurðu barnið: ,,Hvert var samkomulag okkar?“  
3. Ef barnið mótmælir enn, þá er gott að þegja og nota orðlaus samskipti. Bentu á úrið þitt. 
Brostu. Faðmaðu barnið og bentu aftur á klukkuna þína.  
4. Þegar barnið fellst á að standa við samkomulagið (þó að það sé sýnilega mjög pirrað), 
þakkar þú því fyrir að standa við samkomulagið.  
● ● ●   

Að fylgja málum farsællega eftir - fjórar gildrur  
1. Að ganga frá því sem vísu að börn hafi sömu þarfir og forgangsmál og fullorðnir.  
2. Að gleyma sér í því að dæma og gagnrýna fremur en að taka á málinu.  
3. Að gera ekki samning sem felur í sér tímamörk.  
4. Að bera ekki virðingu og reisn gagnvart sjálfum þér og barninu.  

Fataþemadagar 

Nemendaráð hefur í krafti 
embættis síns fyrirskipað að 
í fyrstu viku mars skuli vera 
fataþemadagar þannig að 
hvern dag vikunnar er mælst 
til þess að sem allra flestir 
samræmi klæðaburð sinn.  
Yfirlit yfir æskilegan 
klæðnað má nálgast á 
dagatalinu á baksíðu 
fréttabréfsins.  



Mars 2015 
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

1.  2.  
Fiskibúðingur, kartöflur, 
rifnar rófur og heit 
tómatsósa. Ávextir.  

 

Náttfatadagur 

3.  
Íslensk kjötsúpa.   
Salatbar. Ávextir.  

 

Ofurhetjudagur 

Opið hús 8-10b  

4.  
Spínatbuff, hrísgrjón, 
salat og grísk jógúrt-
dressing. Ávextir.  

Rokkdagur 

Böll fyrir 1.-3. bekk og 
4. –7. bekk 

5.  
Soðinn fiskur, kartöflur, 
grænmeti og lauksmjör. 
Salatbar. Ávextir.  

 

80´s dagur 

6.   
Nautagúllas, hrísgrjón 
og paprika. Ávextir.  

 
 

Kynvíxlidagur (dragur) 

7. 

8. 9. 
Plokkfiskur og 
rúgbrauð. Ávextir.  

 

Smiðjuskil hjá 2.-3.b.  

10.  
Lasagna, kryddgrjón og 
gúrka. Ávextir.  

  
 
Opið hús 8-10b  
 

11. 
Steiktur fiskur í raspi, 
kartöflur og piparsósa. 
Salatbar. Ávextir.  

Skólahreysti 

 

12. 
Hamborgari og kartöflu-
bátar. Ávextir.   

 

 

 

13. 
Hrísgrjónagrautur og 
slátur.  Salatbar. Ávextir.  
 

Nemendadagurinn 
(skóla lýkur kl. 12:00) 

14. 

 

 

15.  

 

16.  
Hakk, spaghetti, gúrka. 
Ávextir.   

 

17.  
Soðinn fiskur, 
kartöflur, rófur og 
tómatsósa. Salatbar.   

Opið hús 8-10b  
 
 

18.  
Steiktur grísahnakki, 
kartöflur, maísbaunir, 
paprika og brún sósa. 
Ávextir.   

 

19.  
Ofnbakaður fiskur í 
karrýostasósu, hrísgrjón 
og salat. Ávextir.  

Opið hús 5.-7.b kl. 
14:30-16:00 

20.  
Blómkálssúpa og brauð. 
Salatbar.   

 

Útivistardagur í 
Hlíðarfjalli???? 

21.  

Páskaeggja-
bingó 

22.  

 

23. .  
Soðinn fiskur, 
grænmeti, kartöflur og 
smjör. Ávextir.   

 

7. bekkur í 
skólabúðum þessa 
viku 

24.  
Hakkabuff, kartöflur, 
paprika og lauksósa. 
Ávextir.   

 

Opið hús 8-10b  
 

25.  
Ofnbakaður fiskur í 
piparostasósu, 
hrísgrjón og salatbar. 
Ávextir.   

 

 

26.  
Steiktur kjúklingur, 
kartöflur, salat og 
sveppasósa. Ávextir.   
 

 

 

27.  
Skyr, brauð og álegg. 
Ávextir. Salatbar.   
 

 

Gulur dagur 

28.  

 

29.  

 

30. 
Páskafrí - Frístund 
opin 

(Steiktur fiskur, bygg, 
paprika og mango-
dressing. Ávextir) 

31.  
Páskafrí - Frístund 
opin 

(Kjötbollur í brúnni 
sósu, kartöflur og 
gúrka. Ávextir)   

1. apríl 
Páskafrí - Frístund 
opin 

(Fiskur Björkeby, 
hrísgrjón, rifnar 
gulrætur og blaðlauks-
sósa. Ávextir) 

2.  
 

Skírdagur 

 

 

3.  
 

Föstudagurinn langi 
 

 

6.  

 

Fréttabréf Naustaskóla                                            mars 2015

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

 Böll fyrir yngsta stig og miðstig...!!!  Miðvikudaginn 4. mars munu nemendur í 7. bekk halda tvö böll til 

fjáröflunar fyrir væntanlega skólabúðaferð þeirra.  
Böllin verða haldin sem hér segir:    Fyrir 1.-3. bekk kl. 17:00-18:30.  Aðgangseyrir 500 kr. Popp og safi innifalið.  
Fyrir 4.-7. bekk kl. 19:00-21:00. Aðgangseyrir 500 kr. og sjoppan opin.   

Páskafrí nemenda hefst föstudaginn 

27. mars og kennsla að loknu 

páskafríi hefst þriðjudaginn 7. apríl.  


