
Kólnar í veðri ! 
Nú er greinilega byrjað að 

hausta hjá okkur og það 

þýðir að huga þarf að betri 

klæðnaði en hægt hefur 

verið að komast af með 

hingað til.  

Nú gildir 

að búa sig 

eftir veðri, 

muna eftir 

húfum og 

vettlingum 

og það 

getur jafnvel verið gott að 

hafa aukasokka og jafnvel 

fleira með sér í töskunni.. 

Tíminn æðir áfram og skyndilega eru búin 16% af skólaárinu!  Eins gott að halda vel á spilum og 

nýta tímann því fyrr en varir eru komin jól..  Eins og jafnan setja frídagar sinn svip á október en 

þar er um að ræða fasta liði eins og starfsdag vegna haustþings kennara, viðtalsdag og hið 

hefðbundna vetrarfrí í lok mánaðar. Við minnum á “opnu vikuna” 12.-16. okt en þá eru 

foreldrar sérstaklega hvattir til að gera sér ferð í skólann og fylgjast með, en eru þess utan 

auðvitað hjartanlega velkomnir líka.  Það er ekki nein sérstök dagskrá í opnu vikunni en 

hugmyndin þvert á móti að hægt sé að fylgjast með því hvernig venjulegt skólastarf fer fram í 

dagsins önn. Við minnum á að á heimasíðu skólans má nálgast starfsáætlanir kennsluteyma, en 

einnig starfsáætlun skólans í heild þar sem má fræðast um stefnu, starfshætti, helstu 

áhersluþætti vetrarins o.fl.  Þessar upplýsingar er að finna undir hlekknum skólinn / 

skólanámskrá.  Með bestu kveðjum úr skólanum og von um öflugt starf og dásamlegt líf að 

vanda hjá okkur í október.                                   Ágúst Jakobsson, skólastjóri 
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Norræna skólahlaupið 

Síðastliðinn mánudag tókum við þátt 

í Norræna skólahlaupinu.  Allir 

nemendur skólans þustu út og 

sprettu úr spori.  Viðurkenningar 

verða svo veittar fyrir þátttökuna 

þegar lengra líður á haustið..  

Lúsin - verum á verði! 

Lúsin er enn að stinga sér 

niður og er gríðarlega 

mikilvægt að allir séu sam-

taka um að kemba reglulega 

og samviskusamlega.  Þessa 

dagana er rétt að kemba 

daglega til 

öryggis en svo 

verðum við lík-

lega að horfa til 

þess að vikuleg 

kembing sé einfaldlega 

komin til að vera sem hluti 

af fjölskyldulífinu til fram-

búðar…. 

Greiðsluseðlar um mánaðamótin 

sept-okt 

Nú um mánaðamótin eru innheimt gjöld 

hjá sumum foreldrum nokkuð hærri en í 

meðalmánuði.  Skýringin á þessu er sú að 

um þessi mánaðamót innheimtum við gjald 

fyrir ávaxta– og mjólkuráskriftir 

haustannarinnar - en það gjald er bara 

innheimt einu sinni á önn.   

Nemendaráð 

Þann 11. september var kjördagur í Naustaskóla.  Að loknum kynningum og ræðum þeirra fram-

bjóðenda sem vildu stíga á stokk, gengu nemendur til atkvæðagreiðslu og  kusu sér fulltrúa í 

nemendaráð 2015-2016.   Hér má sjá hverjir náðu kjöri í þetta sinn (varamenn í sviga) 

10.b. Ari Orrason og Ágúst Már Steinþórsson (Andreas Snær Unason) 

9.b. Guðný Birta Pálsdóttir (Ólafur Anton Gunnarsson) 

8.b. Haraldur Bolli Heimisson (Sigurður Bogi Ólafsson) 

7.b. Baldur Ásgeirsson (Jóna Margrét Arnarsdóttir) 

6.b. Sigurður Hrafn Ingólfsson (Björgvin Máni Bjarnason) 

5.b. Viktor Sigurðarson (Diljá María Jóhannsdóttir) 

4.b. Dagbjartur Búi Davíðsson (Kristbjörg Eva Magnadóttir) 

Vegna fótboltarútu og Frístundar 

Þann 6. október nk. hefst akstur fótboltarútu KA og má búast við að margir 

nemendur í 1.-4. bekk muni nýta sér þá þjónustu.  Rétt er að benda á að ef nemendur 

mæta aftur í Frístund að lokinni æfingu þá þarf að borga dvalargjald eins og nemandi 

hafi verið í Frístund allan tímann.  Ef foreldrar ætla að breyta vistunartímanum biðjum 

við um að það sé gert sem fyrst.  Nú er búið að senda heim greiðsluseðla fyrir 

Frístund í október, en vegna þessara sérstöku aðstæðna munum við veita foreldrum 

sveigjanleika til að stytta 

vistunartímann ef vill, og fá 

breytinguna dregna frá gjaldi 

næsta mánaðar.   



 

Október2015 
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Hakkréttur, kartöflu-

stappa og gúrka.  

Ávextir.  

 

29 

Soðinn fiskur, 

rófur, kartöflur, 

tómatsósa og 

salatbar. Ávextir.  

 

Opið hús 8-10b  

30 

Lambasnitsel, kart-

öflusalat, salat og 

sveppasósa. Ávextir.  

 

Fótboltamót 8.-10.b 

 

1 

Fiskur Björkeby, hrís-

grjón og sólskins-

dressing. Ávextir.  

 

 

2 

Starfsdagur /        

Haustþing kennara 

Frístund opin  

(Brokkolisúpa, brauð 

og salatbar. Ávextir) 

3 

4 5 

Soðinn fiskur, 

kartöflur, soðið 

grænmeti og lauk-

smjör. Ávextir.  

 

6 

Hakkabuff, kart-

öflur, gúrka og 

brún sósa. Ávextir.  

Opið hús 8-10b  

7 

Fiskur í karrýosta-

sósu, hrísgrjón og 

salatbar. Ávextir.  

 

8 

Kjúklingur, steiktar 

kartöflur, salat og 

tómatdressing.     

Ávextir.   

 

9 

Skyr, brauð, álegg og 

salatbar. Ávextir.  

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

12 

Ofnbakaður fiskur í 

blaðlaukssósu, hrís-

grjón og salat.      

OPIN VIKA 

Smiðjuskil hjá 4.-7.b. 

13 

Kjötbollur í brúnni 

sósu, kartöflur og 

gúrka. Ávextir.  

Opið hús 8-10b  

Möppuskil í vikunni 

14 

Steiktur steinbítur, 

hrísgrjón, piparosta-

sósa og salatbar. 

Ávextir.  

15 

Ítalskur grísapott-

réttur, kartöflur og 

rifnar gulrætur.  

 

Bleikur dagur 

16 

Skinkupasta og salat-

bar. Ávextir.  

 

17 

 

18 

 

19 

Snakkfiskur, krydd-

grjón, gúrka og    

salsadressing.      

Ávextir.  

 

20 

Soðið slátur, kart-

öflur, rófur og 

jafningur. Ávextir.   

Opið hús 8-10b  

21 

Fiskibollur, hrísgrjón, 

kryddjurtasósa og 

salatbar. Ávextir.  

22 

Viðtalsdagur  

- Frístund opin 

(Spínatbuff, kartöflur, 

salat og mangósósa. 

Ávextir) 

23 

VETRARFRÍ 

- Frístund opin 

(Makkarónusúpa og 

slátur. Ávextir) 

 

24 

 

25 26 

VETRARFRÍ 

- Frístund opin 

(Kjötbúðingur, kart-

öflur, rifnar rófur og 

piparsósa) 

27 

Ofnbakaður lax, 

hrísgrjón, appel-

sínusósa og salat-

bar. Ávextir.  

Smiðjuskil 2.-3.b 

28 

Steikt lambakjöt, 

kartöflur, salat og 

sósa. Ávextir.   

Bangsavika 

29 

Fiskipottréttur, hrís-

grjón og gúrka.       

Ávextir.   

30 

Broccoliostasúpa, 

brauð og salatbar. 

Ávextir.  

Hrekkjavökuball 

31 

Fréttabréf Naustaskóla                                         október  2015

Naustaskóli við Hólmatún, 600 Akureyri 

www.naustaskoli.is   -   naustaskoli@akureyri.is   -   Sími 460-4100   -   Frístund sími 460-4111 

Muna:   
Starfsdagur 2. október - Frístund er opin þann dag.      
Opin vika 12.-16. október - foreldrar sérstaklega hvattir til að heimsækja skólann.  
Viðtalsdagur fimmtudaginn 22. október, foreldrar og nemendur mæta til viðtals við umsjónar-
kennara, foreldrar bóka tíma á mentor.is - nánar auglýst síðar  
Vetrarfrí 23.-26. október - Frístund opin.   


