
Nýir starfsmenn 

Nú um mánaðamótin 

bættust tveir nýir 

starfsmenn í hópinn hjá 

okkur.  Það eru þau Andri 

Hjörvar Albertsson, 

stuðningsfulltrúi í 1. bekk og 

Helga Valdís Andersen, 

stuðningsfulltrúi í 2.-3. bekk.  

Við bjóðum þau velkomin til 

starfa! 

Við byrjum desembermánuð á samverustund að morgni 1. desember þar sem við tökum m.a. 

saman árangur lestrarátaksins sem við hófum á degi íslenskrar tungu þann 16. nóvember sl. en 

það er skemmst frá því að segja að nemendahópurinn hefur lesið gríðarmikið undanfarnar 

vikur. En þó að átakinu ljúki formlega er auðvitað ætlunin að hamra járnið meðan það er heitt 

og halda áfram að efla lestrarfærnina en það gerist helst með daglegri þjálfun.  Þar óskum við 

eftir kröftugum stuðningi foreldra með eftirfylgd og hvatningu!  Annars er útlit fyrir 

hefðbundinn desembermánuð, við sendum heim matsmöppur, höfum þemadag, syngjum 

jólalögin og endum á hátiðlegri stund á litlujólunum áður en kærkomið jólafríið tekur við.    

Með ósk um góða og notalega aðventu og síðan gleðilega hátíð okkur öllum til handa!                                          

       Ágúst Jakobsson, skólastjóri 

  Kæra skólasamfélag  

    11. tölublað, 8. árgangur,  1. desember 2015                   Ábyrgðarmaður: Ágúst Jakobsson 

Fréttabréf Naustaskóla 

Litlu jólin 
Litlu jólin í Naustaskóla verða föstudaginn 18. desember.  Að þeim 

loknum fara nemendur í jólafrí.  

Á litlu jólunum mæta allir nemendur kl. 8:30 og 

skóladeginum lýkur kl. 11:00.   

Frístund verður opin á litlujóladaginn kl. 7:45-16:15. 

Kennsla að loknu jólaleyfi hefst skv. stundaskrá þriðjudaginn 5. janúar.   

Jóladagatal á vefnum 

Við minnum á jóladagatal 

Samgöngustofu sem bæði 

gaman og gagnlegt getur 

verið fyrir nemendur að 

kíkja á, sjá nánar á 

www.umferd.is  

Rithöfundar, leiksýning og tónleikar  
Það er töluvert um heimsóknir hjá okkur þessa dagana, í 

síðustu viku kom Ævar vísindamaður og las úr nýrri bók 

sinni fyrir 4.-7. bekk.  Fyrir nokkru kom Arnar Már Arn-

grímsson og las fyrir unglingastigið úr bókinni Sölvasaga 

unglings og þann 4. des eigum við von á Villa vísindamanni til 

okkar.  Þar að auki hefur svo Menningarfélag Akureyrar 

boðið 2.-5. bekk að sjá sýninguna um Grýlu í Samkomu-

húsinu og 1. bekk er boðið á tónleika í Hofi.  Semsagt nóg 

um að vera..   Myndin til hliðar er frá heimsókn Ævars 

vísindamanns þar sem nemendur hlustuðu af athygli.. 

Frístund milli jóla og 

nýárs 

Nú eru þrír virkir dagar 

milli jóla og nýárs.  Þeir 

foreldrar sem óska eftir að 

nýta sér þjónustu 

Frístundar þessa daga (28. –

30. desember) eru beðnir 

um að senda Hrafnhildi 

forstöðumanni tölvupóst 

fyrir 15. desember.   

Netfangið er  

hrafnhildurst@akmennt.is   

Framkvæmdir við 

íþróttahús/forstofu 

Nú eru framkvæmdir innan-

húss í íþróttahúsinu í fullum 

gangi og þar með einnig 

framkvæmdir við nýja for-

stofu/fatahengi og salerni 

við inngang 2.-5. bekkjar.  

Sá inngangur verður því 

lokaður eitthvað fram yfir 

áramótin og nemendur 

þurfa að ganga um 

aðalinngang skólans meðan 

á þessu stendur.  

Góður árangur Legó - liðsins 

Þann 14. nóvember fór fram hin árlega 

"First Lego League" keppni í Háskóla-

bíói.  Fjórða árið í röð átti Naustaskóli 

lið í keppninni og að vanda var okkar 

fólk skólanum til mikils sóma.  Gerðu 

þau góða ferð suður og lönduðu 

verðlaunum fyrir besta rannsóknar-

verkefnið en að auki fengu þau til-

nefningu fyrir bestu hönnun á vél-

menni.  Þetta er gríðarlega vel að 

verki staðið enda fer keppnin harðnandi og í þetta skiptið voru 22 lið í keppninni.  Á 

meðfylgjandi mynd má sjá liðið ásamt Magnúsi liðsstjóra sem hefur haft veg og vanda af 

þjálfuninni.  Til hamingju!  



 

Desember 2015 
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

 30. nóv 

Spaghettifiskur og 

salat. Ávextir.   

 

Smiðjuskil hjá 4.-7.b.  

Möppuskil í vikunni 

1. des. 

Kjötbollur, kartöflur, 

brún sósa og gúrka. 

Ávextir.  

Fullveldisdagurinn 

Opið hús 8-10b  

  

2 

Steiktur fiskur, kúskús, 

hvítlauksdressing og 

salatbar. Ávextir.   

 

3 

Súrsætur grísapott-

réttur, hrísgrjón og 

salat. Ávextir.   

 

4 

Pepperonipasta og 

salatbar. Ávextir.   

 

Árshátíðarball      

unglingastigs 

5 

6 7 

Fiskibollur, hrísgrjón, 

karrýsósa og salat. 

Ávextir.  

 

8 

Soðið slátur, kartöflur, 

rófur og jafningur.   

 

 

Opið hús 8-10b  

 

9 

Ofnbakaður fiskur í 

blaðlaukssósu, hrís-

grjón og salatbar.     

Ávextir.   

Jólahúfudagur 

Þemadagur 

10 

Grænmetisbuff, 

kartöflur, gúrka og 

pipardressing. Ávextir.   

 

11 

Skyr, brauð og álegg. 

Salatbar. Ávextir.  

 

 

12 

 

 

 

13 

 

14 

Ofnbakaður fiskur í 

piparostasósu, hýðis-

hrísgrjón og gúrka. 

Ávextir.   

 

15 

Svikinn héri, kartöflur, 

paprika og brún sósa. 

Ávextir.   

Opið hús 8-10b  

 

 

16 

Fiskipottréttur, 

hrísgrjón og salatbar. 

Ávextir.   

 

17 

Jólamatur með öllu 

tilheyrandi. Ávextir.   

 

18 

Litlu jólin 

(Stuttur dagur hjá 

nemendum, Frístund 

opin frá 7:45)  

(Blómkálssúpa, brauð og 

salatbar. Ávextir) 

19 

 

20 

 

21 

Frí en Frístund opin 

(Fiskbúðingur, kart-

öflur, gúrka og heit 

tómatsósa. Ávextir.) 

 

 

22 

Frí en Frístund opin 

(Íslensk kjötsúpa og 

rósmarínbrauð. Ávextir) 

 

 

23 

Frí en Frístund opin 

(Soðinn fiskur, 

kartöflur, grænmeti og 

lauksmjör. Ávextir.) 

 

24 

 

 

Aðfangadagur 

 

 

25 

 

 

Jóladagur 

 

 

26 

 

 

Annar í jólum 

27 28 

 

Frí en Frístund opin 

(Plokkfiskur, rúgbrauð 

og salat. Ávextir) 

29 

 

Frí en Frístund opin 

(Lasagna, hvítlauks-

brauð og paprika.    

Ávextir.) 

30 

 

Frí en Frístund opin 

(Steiktur fiskur í raspi, 

kartöflur, gúrka og 

tómatkrydddressing) 

31 

 

 

Gamlársdagur 

1 

 

 

Nýársdagur 

 

 

2 

 

Fréttabréf Naustaskóla                                         desember 2015

Naustaskóli við Hólmatún, 600 Akureyri 

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

   Muna:  Litlu jólin eru 18. des, jólafrí hefst að þeim loknum (Ath. tímasetningar litlu jóla á forsíðu) 

Foreldrar sem óska eftir þjónustu Frístundar milli jóla og nýárs þurfa að skrá börn sín (sjá forsíðu) 

Mánudagurinn 4. janúar er starfsdagur en Frístund er opin þann dag.   
Kennsla að loknu jólaleyfi hefst svo skv. stundaskrá þriðjudaginn 5. janúar.  


