
Þá hefur árið 2016 heilsað og við í Naustaskóla lítum að sjálfsögðu björtum augum fram á 

veginn.  Ein af fyrirsjáanlegum tíðindum ársins verða þau að við munum taka íþróttahús skólans 

í notkun næsta haust en það verður sannarlega bylting í aðstöðu hjá okkur.  Á árinu verður því 

skólahúsnæðið fullbyggt og frágengið sem eru afar ánægjuleg tímamót.  Það eru hins vegar 

töluverð vonbrigði að bæjarstjórn ákvað að fresta fyrihuguðum framkvæmdum við skólalóðina 

til ársins 2017 og mun því einnig næsti vetur líða áður en lóðin verður frágengin. Þetta er 

óþægilegt því nemendafjöldi eykst og stefnir yfir 390 nemendur næsta haust, hins vegar er þetta 

einfaldlega veruleiki sem við búum við og leitumst við að gera okkar besta úr.    

Í innra starfinu höldum við áfram á sömu braut og vinnum að framgangi okkar góðu stefnu.  

Áhersla verður á að laga námsmat í skólanum að ákvæðum aðalnámskrár og hugmyndin er að 

virkja nýja kynslóð mentorkerfisins frá og með næsta hausti, en það mun gefa bæði foreldrum 

og nemendum betri yfirsýn yfir nám og námsmat.    

Með bestu áramótakveðju og von um áframhaldandi gott samstarf og árangursríkt skólastarf á 

því herrans ári 2016!     Ágúst Jakobsson, skólastjóri 
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Fréttabréf Naustaskóla 

Frístundastyrkur Akureyrarbæjar 2016 

Akureyrarbær veitir styrk til allra barna og unglinga á Akureyri til 

niðurgreiðslu þátttökugjalda hjá íþrótta-, tómstunda- og æskulýðs-

félögum á Akureyri.  Árið 2016 gildir styrkurinn fyrir börn fædd árið 

1999 til og með 2010.  Frístundastyrkurinn gildir frá 1. janúar til 31. 

desember ár hvert. Frístundastyrkurinn árið 2016 er kr. 16.000.-  

Frístundastyrkurinn er notaður í gegnum heimasíður íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsfélaga.  

Íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsfélögin veita aðstoð og upplýsingar um skráningu, greiðslu og 

notkun frístundastyrks hjá hverju félagi fyrir sig.  Upplýsingar má einnig finna á www.rosenborg.is  

Gjaldskrárbreytingar 

Samhliða afgreiðslu fjárhagsáætlunar ársins 2016  samþykkti bæjarstjórn breytingar á gjaldskrá 

mötuneyta og Frístunda sem taka gildi frá og með 1. janúar, en gjaldskrárnar hækka um 4% frá 

þeim tíma. Verð í mötuneyti og Frístund eru nú sem hér segir:  
 

Mötuneyti: 

 Stök máltíð: 573 kr. máltíðin Annaráskrift: 427 kr. máltíðin 

 Annaráskrift á mjólk: 3.028 kr. Annaráskrift á ávöxtum: 6.922 kr. 
 

Skólavistun (Frístund): 

Skráningargjald 7.140 kr. (innifalið 20 klst vistun)  Hver klukkustund eftir fyrstu 20 klst: 357 kr. 

Síðdegishressing pr. dag: 135 kr. Fjölskylduafsláttur dvalargjalds er aukinn á þann hátt að nú 

reiknast 30% afsláttur á annað barn en 100% afsláttur frá og með þriðja barni (var áður 60% á 

þriðja barn og 100% á fjórða barn).  Til að njóta fjölskylduafsláttar þurfa börnin að vera skráð á 

kennitölu sama forráðamanns og með sameiginlegt lögheimili.   
 

ATH: Gengið er út frá því að þeir sem voru í ávaxta– og mólkuráskrift á haustönninni munu 

halda því áfram á vorönn. Við munum innheimta þau gjöld í byrjun febrúar þannig að ef um ein-

hverjar breytingar er að ræða þarf að tilkynna þær sem allra fyrst..  

Starfsmannamál 

Nú um áramót koma tveir 

nýir starfsmenn í hópinn.  

Það eru þau Harpa Hilmars– 

dóttir skólaliði og Emilía 

Guðjónsdóttir sem mun 

leysa af tímabundið sem 

kennari í 2.-3. bekk.  Hins 

vegar hættir störfum hjá 

okkur Helga Kolbeinsdóttir 

sem var ráðin tímabundið 

inn í Frístund í haust. Við 

bjóðum þær Hörpu og 

Emilíu velkomnar í hópinn og  

þökkum Helgu kærlega fyrir 

samstarfið!   

Ný heimasíða 

Í tilefni af nýja árinu höfum 

við sett í loftið nýja 

heimasíðu skólans en sem 

fyrr er vefslóðin 

www.naustaskoli.is   

Vefurinn er nú aðgengilegri 

með hinum ýmsu snjall-

tækjum og vonumst við til 

að síðan verði bæði fallegri, 

þægilegri og aðgengilegri en 

fyrr.   Við erum hins vegar 

enn að vinna í vefnum og 

það er eitt og annað sem á 

eftir að laga og uppfæra, en 

allar ábendingar og 

athugasemdir eru vel 

þegnar. Endilega skoðið!  

Er jólalús á ferðinni??? 

Það er afskaplega góður siður 

svona eftir frí að kíkja í hár 

barnanna og athuga hvort þar 

sé nokkuð að finna einhver 

óvelkomin kvikindi. Oftar en 

ekki koma 

slík mál upp 

í skólanum 

að loknum 

fríum og því 

langbest ef 

hægt er að 

finna dýrin 

áður en þau 

ná að dreifa sér um í marg-

menninu í skólanum!! 

http://www.rosenborg.is
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3. 4. 

 

Starfsdagur 

Frístund opin 

 

5.  

Soðinn fiskur, kartöflur, 

rófur og tómatsósa, 

salatbar. Ávextir.   

Kennsla hefst skv. 

stundaskrá 

Opið hús 8-10b  

6.  

Steikt lambakjöt, 

kartöflur, salat og brún 

sósa. Ávextir.   

 

 

7.  

Ofnbakaður fiskur í 

karrýostasósu, hrísgrjón 

og gúrka. Ávextir.   

 

 

8.  

Brokkoliostasúpa. Brauð 

og salatbar. Ávextir.  

 

Rafmagnslaus 

morgunn 

9.  

 

 

 

10.  

 

11. 

Soðinn fiskur, 

kartöflur, grænmeti og 

brætt smjör. Ávextir. .  

 

Smiðjuskil hjá 2.-3.b 

12.  

Hakkabuff, kartöflur, 

gúrka og lauksósa. 

Ávextir.   

 

Opið hús 8-10b  

 

13.  

Ofnbakaður fiskur í 

ostasósu, hrísgrjón og 

salatbar. Ávextir.   

 

14.  

Steiktur kjúklingur, 

kartöflur og tómat-

dressing. Ávextir.   

15.  

Skyr, brauð, álegg og 

salatbar. Ávextir.  

 

 

 

16. 

 

17.  

 

18.  

Ofnbakaður salsa-

fiskur, kúskús og salat. 

Ávextir.   

19.  

Kjötbollur, spaghetti og 

gúrka. Ávextir.   

 

Opið hús 8-10b  

 

20.  

Steiktur steinbítur, 

kartöflur, paprika, 

gúrkudressing og salat-

bar. Ávextir.   

 

 

21.  

Lambapottréttur, hrís-

grjón og rifnar gulrætur. 

Ávextir.  

 

 

22.  

Hrísgrjónagrautur og 

slátur. Ávextir.  

 

Bóndadagur 

 

23.  

24.  

 

25.  

VIÐTALSDAGUR 

(Frístund opin) 

(Gratineraður fiskur, 

bankabygg og gúrka. 

Ávextir.)  

26.  

VIÐTALSDAGUR 

(Frístund opin) 

(Soðið slátur, kartöflur, 

rófur og jafningur. 

Ávextir. ) 

27.  

Fiskibollur, kartöflur, 

paprika, graslauks-

dressing og salatbar. 

Ávextir.   

28.  

Spínatbuff, hrísgrjón, 

rifnar gulrætur, hvítkál 

og graslauksdressing. 

Ávextir.   

 

29.  

Skinkupasta og salatbar. 

Ávextir.   

 

Appelsínugulur dagur 

 

30. 

 

Fréttabréf Naustaskóla                                         janúar 2016 

Naustaskóli við Hólmatún, 600 Akureyri 

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

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

Viðtalsdagar verða 25.-26. janúar, foreldrar munu fá nánari upplýsingar um 

viðtölin um miðjan mánuðinn.      Gleðilegt nýtt ár! 

Við minnum á endurskinsmerkin og að allir þurfa að klæða sig 

vel! Nú er dimmasti og kaldasti tími ársins og því nauðsynlegt að 

allir séu vel sýnilegir í myrkrinu.  Þá er nauðsynlegt 

að muna alltaf eftir húfum, vettlingum og öðrum 

hlífðarfatnaði og gott að hafa aukasett af t.d. 

vettlingum og sokkum með í töskunni!   

Það er útlit fyrir að framkvæmdir við 

norðurinnganginn sem við lokuðum seint í 

nóvember standi yfir enn um sinn og óvíst 

hvenær þeim lýkur.  Nemendur í 2.-10. 

bekk ganga því áfram allir um aðalinngang 

skólans þar til annað verður auglýst.  


