
Skóladagatal 2016-17 

Nú er skóladagatal næsta 

árs að byrja að taka á sig 

mynd.  Ljóst er að skóli 

verður settur þann 22. ágúst 

og vetrarfrí verða væntan-

lega 21-24. október og 1.-5. 

mars.  Gott að vita fyrir þá 

sem vilja skipuleggja sig 

lengra fram í tímann...  

Það er að sjálfsögðu árshátíðin sem er mál málanna í marsmánuði en hún verður haldin 17. 

mars næstkomandi. Snið hátíðarinnar verður svipað og undanfarið, stefnt er að því að allir 

nemendur séu virkir þátttakendur, um verður að ræða þrjár sýningar og kaffisölu eftir hverja 

sýningu.  Þetta verður nánar auglýst þegar nær dregur en fyrir þá sem vilja sýna fyrirhyggju 

vekjum við athygli á því að hér fyrir neðan er fyrirkomulag baksturs fyrir hátíðina útskýrt, enda 

gott að hafa tímann fyrir sér í bakstrinum.  

Úr skólanum er annars allt gott að frétta og skólastarfið mallar áfram í ágætum takti. Febrúar 

var viðburðaríkur eins og að var stefnt með hæfileikakeppni, útivistardegi, hundraðdagahátíð 

o.fl.  Framkvæmdum við íþróttahúsið miðar ágætlega og sannarlega tilhlökkun að fá þá viðbót 

við aðstöðuna í haust. Við erum svo að byrja að huga að skipulagi næsta vetrar, 

starfsmannasamtöl að fara af stað og að þeim loknum hugum við að niðurröðun í teymi, 

starfsmannaráðningum og  frekara skipulagi fyrir haustið. Og sólin hækkar á lofti og lífið brosir 

við okkur, dásamlegt að vanda!     Bestu kveðjur úr skólanum,  

       Ágúst Jakobsson, skólastjóri 

  Kæra skólasamfélag  

    3. tölublað, 9. árgangur,  1. mars 2016                         Ábyrgðarmaður: Ágúst Jakobsson 

Fréttabréf Naustaskóla 

Bakstur fyrir árshátíð skólans þann 17. mars  
Eins og undanfarin ár er gert er ráð fyrir að öll heimili komi með einn rétt/köku á kaffihlaðborð 

árshátíðarinnar. Hver árgangur er með ákveðna tegund og hér á eftir má sjá hvað ætlast er til 

að foreldrar í hverjum árgangi komi með.  Þeir sem eiga fleiri en eitt barn í skólanum mega 

velja hvaða árgangi þeir fylgja hvað varðar baksturinn.  Gott er að þeir sem eiga börn með 

fæðuóþol eða ofnæmi leggi til hentugar kökur eða rétti og skrifi innihaldslýsingar 

með.  Skipulagið er annars sem hér segir:  

1.bekkur Marens 

2.bekkur Heitur réttur 

3.bekkur Heitur réttur 

4.bekkur Pönnukökur/skinkuhorn/snúðar/flatkökur með hangikjöti 

5.bekkur Pönnukökur/skinkuhorn/snúðar/flatkökur með hangikjöti 

6.bekkur Skúffukökur 

7.bekkur Muffins 

8.bekkur Terta (annað en marens og skúffukaka) 

9.bekkur Terta (annað en marens og skúffukaka) 

10.bekkur Marens 

Siljan - myndbandasamkeppni 
Barnabókasetur stendur fyrir myndbandasam-

keppni fyrir nemendur í 5.-10. bekk grunnskóla. 

Keppt er í tveimur flokkum, 5.-7.b og 8.-10. b. 

Markmiðið er að hvetja börn og unglinga til að lesa og tjá sig um bækurnar sem 

þau lesa. Með því að gera lestur barna og unglinga sýnilegri og virkja hina ungu 

lesendur til jafningjafræðslu getum við fjölgað lestrarhestunum - fengið fleiri til að 

brokka af stað - og gert lestur að spennandi tómstundaiðju. Ekki veitir af! 

Nemendur geta unnið einir eða í hópi. Fjalla skal um eina barna- eða unglingabók 

að eigin vali í hverju myndbandi. Bókin þarf að hafa komið út á íslensku á árunum 

2014-2015.  Myndböndin skulu vera 2-3 mínútur að lengd. Vista skal myndböndin 

á netinu (til dæmis youtube.com) og senda slóðina og upplýsingar um höfunda til 

barnabokasetur@unak.is  Skilafrestur rennur út 20. mars. Sjá nánar á barnaboka-

setur.is  Öll myndböndin verður því hægt að sjá á netinu. Valin myndbönd verða 

jafnframt tengd við einn fjölsóttasta vef landsins, gegnir.is þar sem þau munu 

koma að góðum notum þegar börn og unglingar leita sér að lesefni. 

Fyrstu verðlaun: 25 þús.  Önnur verðlaun: 15 þús.   Þriðju verðlaun: 10 þús. 

Auk þess fær skólasafnið í skóla sigurvegarans 100 þúsund króna bókaúttekt frá-

Félagi íslenskra bókaútgefenda. 

Innritun fyrir næsta ár 

Þeir sem enn eiga eftir að 

innrita börn í 1. bekk fyrir 

næsta vetur, eða hyggja á 

skólaskipti fyrir börn sín 

þurfa að drífa í skráningum. 

Það er afar mikilvægt fyrir 

skóla bæjarins við 

skipulagningu næsta skólaárs 

að nemendatölur séu eins 

áreiðanlegar og framast er 

kostur.  Skrá skal á 

heimasíðu skóladeildar 

www.skoladeild.akureyri.is  

Breytt fyrirkomulag samræmdra 

prófa 

Menntamálastofnun hefur nú kynnt breytt 

fyrirkomulag á samræmdum prófum sem 

taka mun gildi næsta haust. Prófin verða 

rafræn, þau verða sem fyrr að hausti í 4. og 

7. bekk en verða framvegis að vori í 9. bekk 

í stað 10. bekkjar að hausti eins og verið 

hefur. Það verða því ekki samræmd próf hjá 

10. bekk næsta haust en vorið 2017 taka 

nemendur í bæði 9. og 10. bekk samræmd 

próf í íslensku, stærðfræði og ensku.  

Nánari upplýsingar um þetta má nálgast á 

heimasíðu skólans eða beint á slóðinni:  

http://www.naustaskoli.is/is/frettir/breytt-

fyrirkomulag-samraemdra-profa 

   

http://youtube.com/
mailto:barnabokasetur@unak.is
http://gegni.is/
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Um ástundunareinkunn nemenda og viðbrögð ef misbrestur verður á ástundun 

Nú á dögunum varð nokkuð skyndileg breyting á svokallaðri ástundunareinkunn nemenda í mentorkerfinu en þessi einkunn 

kemur fram í ástundunaryfirliti sem kennarar senda heim til foreldra.  Fram að þeim tíma hafði ástundunareinkunn allra nemenda 

verið 10 en hjá þeim sem höfðu verið að safna stigum vegna fjarvista eða seinkoma lækkaði hún skyndilega. Þetta stafar af því að 

við vorum að tengja einkunnina við reiknuð ástundunarstig eftir ákveðinni forskrift sem er samræmd hjá öllum grunnskólum 

bæjarins.  Hér á eftir er að finna útskýringar á þessu fyrirkomulagi en ef spurningar vakna er um að gera að hafa samband og 

óska nánari skýringa.   

 Nemandi byrjar með ástundunareinkunnina 10 við upphaf skólaárs.  

 Óheimil fjarvist og óstundvísi gefa ákveðinn fjölda punkta sem segir til um ástundunareinkunn við lok skólaárs.  

Stig eru gefin sem hér segir: 

 Óheimil fjarvist í kennslustund gefur 4 punkta.  

 Að mæta of seint gefur 1 punkt. Komi nemandi 20 mínútum of seint eða meira fær hann fjarvist fyrir kennslustundina.   

Tengsl stiga við ástundunareinkunn:  

Umsjónarkennari upplýsir nemanda /foreldra vikulega um punktastöðu þeirra 

með því að senda ástundun til foreldra í gegnum Mentor.is. Ef nemandi/

foreldri gera ekki strax athugasemdir við ástundunarfærsluna skoðast hún 

samþykkt.  Ef stig fara að safnast upp er miðað við eftirfarandi ferli:  

 Ef nemandi er kominn með 10 punkta  eða einkunnina 8 ræðir umsjónar-

kennari við nemandann og gerir athugasemd þegar ástundun er send heim. 

 Ef nemandi er kominn með 14 punkta eða einkunnina 7 er hringt í 

foreldra/forráðamenn og þeir upplýstir og lausna leitað. 

 Ef nemandi er kominn með 18 punkta eða einkunnina 6 eru foreldrar 

boðaðir til fundar með umsjónarkennara og stjórnanda þar sem í sameiningu 

er leitað að leiðum til úrbóta og gert  samkomulag þar um. 

 Ef nemandi fær 22 punkta og er kominn með einkunnina 4 er málinu 

vísað í nemendaverndarráð skólans sem tekur ákvörðun um frekari úrræði.  

 

Punktar Einkunn Punktar Einkunn 

0-2 

3-4 

5-6 

7-8 

9-10 

11-12 

13-14 

15-16 

17-18 

  

10 

9,5 

9,0 

8,5 

8,0 

7,5 

7,0 

6,5 

6,0 

19-20 

21-22 

23-24 

25-26 

27-28 

29-30 

31-32 

33-34 

35-36 

37 og 

fleiri 

5,5 

5,0 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

Hæfileikakeppni nemendaráðs 

Einn af föstu liðunum í skólastarfinu hjá okkur er hæfi-

leikakeppni nemendaráðs sem haldin er á hverju 

ári.  Að þessu sinni var hún haldin föstudaginn 19. 

febrúar og voru átta atriði sem kepptu til úrslita, en í 

verðlaun voru að vanda veglegir vinningar. Að lokum 

fór svo að það var Vilhjálmur Sigurðsson í 5. bekk sem 

fór með sigur af hólmi en hann spilaði á selló. Í 2. sæti 

urðu þær Jóna Birna og Sonja Li í 4. bekk en þær voru 

með dansatriði, og í 3. sæti voru Kolbrún Líf, Þórný 

Sara og Tinna Malín í 4. bekk en þær sungu og spiluðu 

á fiðlu. Aukaverðlaun hlaut svo Amanda Eir í 4. bekk 

fyrir einsöng.  Á meðfylgjandi mynd má sjá sigurvegara 

keppninnar í ár.. 

Þagnarskylda foreldra 

Um leið og við brýnum það fyrir foreldrum við skólann að þeir eru alltaf velkomnir og hvetjum þá til að kíkja 

við í skólanum hvenær sem færi gefst, minnum við á að á sama hátt og starfsmenn skólans eru bundnir 

þagnarskyldu, er mikilvægt að allir gestir gæti þagmælsku utan skólans um allar þær upplýsingar sem þeir 

kunna að öðlast í heimsóknum um önnur börn en þeirra eigin.  Þessi áminning er ekki að gefnu tilefni heldur 

einungis til að minna á að öll berum við ábyrgð í þessum efnum.  
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Starfið á miðstiginu í Naustaskóla 

Á miðstigi Naustaskóla starfa 140 nemendur og 12 starfsmenn. 

Nemendafjöldi skiptist þannig að í 4. bekk eru 43 nemendur, í 5. 

bekk eru 33 nemendur, í 6. bekk eru 29 nemendur og í 7. bekk 

eru 35 nemendur. Umsjónarkennarar eru fjórir í 4.-5.bekk og 

þrír í 6.-7. bekk. Einu sinni í viku fara þessir bekkir saman á sam-

veru á sal. Nemendur fara tvisvar í viku í list– og verkgreinar og 

fær hver nemandi 7 vikur í hverri grein en það eru smíðar, mynd-

mennt, textílmennt, tónmennt/leiklist og heimilisfræði. 

Þemavinnan er töluvert áberandi í starfinu á miðstigi Naustaskóla. 

4.-5. bekkur hefur verið að vinna í Goðafræðiþema að undan-

förnu og taka þau íslenskuna með í þeirri vinnu. Þau eru einnig að 

fara að byrja aftur í PALS en það er eins konar paralestur þar 

sem nemendur vinna saman að því að auka lestrarhæfni sína.          Fyrir áramótin tóku þau törn í PALS og voru miklar framfarir 

hjá nemendum í lestri eftir það átak. Það er einnig áberandi 

að markvisst er verið að þjálfa nemendur í sjálfstæðum vinnu-

brögðum. Í stærðfræðinni er unnið samkvæmt áætlunum. 

Eftir árshátíð munu nemendur í 4. bekk fara að æfa sig fyrir 

Litlu upplestrarkeppnina sem fram fer hér á vordögum. Árs-

hátíðarundirbúningur er nú að fara á fullt en mikil gleði og 

spenna ríkir ávalt hér í kringum þann undirbúning. 

6.-7. bekkur hefur verið að vinna í Evrópuþema en samhliða 

því er að sjálfsögðu verið að hamast við að auka sjálfstæði 

nemenda í vinnubrögðum. Nemendur eru einnig að vinna 

heimildarritgerð en hver nemandi velur sér eitt land í Evrópu 

til að skrifa um og fer þessi vinna fram bæði í skólanum og 

heima.  

Það sem ber hæst um þessar mundir hjá 7. bekk er auðvitað hin 

árlega Reykjaferð þess aldurshóps, sem farin er nú í byrjun mars 

og hefur sú hefð skapast að 6. bekkur fær að gista eina nótt í 

skólanum á meðan að 7. bekkur er á Reykjum. Framundan hjá 

7.bekk er svo þátttaka í Stóru upplestrarkeppninni. 

Það er gaman að sjá hversu öflugt starf fer fram á miðstiginu og 

sjáum við að nemendur okkar ná sífellt betur að tileinka sér sjálf-

stæði í sínum vinnubrögðum en það krefst að sjálfsögðu mikillar 

þjálfunar. Það er því gott til þess að hugsa að við byrjum tiltölu-

lega snemma að þjálfa þau vinnubrögð þannig að nemendur hafi 

tímann fyrir sér að efla sig á því sviði enda er það mikilvægur 

grunnur að frekara námi og störfum í framtíðinni.  

Boðað er til málþings í Hofi miðvikudaginn 9. mars kl. 16:30-19:00 en markmiðið með þinginu er að móta viðmið um 

skjátíma barna og unglinga á Akureyri og þar horft til góðs árangurs af útivistarreglum fyrir sama aldurshóp. Mikilvægt er að hafa í 

huga að þessi viðmið geta gagnast jafnt börnum, unglingum sem og fullorðnum, því flest þekkjum við þá tilfinningu að við eyðum 

óhóflegum tíma við skjá. Dagskráin byggir á kynningu á viðfangsefninu og síðan umræðu þátttakenda í hópum. Gert er ráð fyrir að 

málþingið leggi fram sameiginlega tillögu að viðmiðunum um skjátíma sem fara í kynningu og síðan til loka úrvinnslu hjá Samtaka – 

samtökum foreldrafélaga á Akureyri og Samfélags- og mannréttindaráði, sem standa saman að útgáfu þeirra og kynningu.   

Allir velkomnir - komum saman og mótum samfélagssáttmála um skjátíma.  Skráning á Facebooksíðu verkefnisins. 

Facebook: https://www.facebook.com/vidmid/   Twitter #skjatimi 

https://www.facebook.com/vidmid/


Mars 2016 
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

28.  29.  

Saltfiskur, kartöflur, 

grænmeti og lauksmjör. 

Ávextir  

7. bekkur í 

skólabúðum þessa 

viku 

1.  

Hakkabuff, kartöflur, 

gúrka og kryddjurta-

sósa. Ávextir.   

 

 

Opið hús 8-10b  

2.  

Ofnbakaður fiskur í 

mangósósu, hrísgrjón 

og salatbar. Ávextir.   

 

3 

Steiktur kjúklingur, rós-

marínkartöflur, salat og 

sveppasósa. Ávextir.   

 

6. bekkur gistir í 

skólanum  

4.  

Skyr, brauð, álegg og 

salatbar.   

 

 

 

5.  

6.  7.  

Ofnbakaður fiskur í 

karrýostasósu, hrísgjón 

og gúrka. Ávextir.   

 

 

8.  

Kjötbollur í brúnni 

sósu, kartöflur og 

salatbar. Ávextir.   

  

 

Opið hús 8-10b  

9.  

Steiktur fiskur, kartöfl-

ur, hvítlauksdressing og 

salat. Ávextir.   

 

10.  

Súrsætur grísapott-

réttur, hrísgrjón og 

gulrætur. Ávextir.   

 

 

11.  

Pylsupasta og salatbar. 

Ávextir.   

 

 

12.  

 

 

13.  

 

14.  

Fiskur í blaðlaukssósu, 

kryddgrjón og salat. 

Ávextir.   

 

15.  

Slátur, kartöflur, rófur 

og jafningur. Ávextir.   

 

 

Opið hús 8-10b  

16.  

Fiskibollur, kartöflur, 

salsasósa og salatbar. 

Ávextir.   

 

Skólahreysti 

17.  

Steiktur grísahnakki, 

kartöflur, steikt græn-

meti og piparsósa.  

Ávextir. 

ÁRSHÁTÍÐ Naustaskóla 

- nánar auglýst síðar.. 

18.  

Hrísgrjónagrautur, 

slátur og salatbar.     

Ávextir.   

 

Snakk– og bíódagur 

(skóla lýkur kl. 12:00) 

19.  

 

20.  

 

21.  

Páskafrí - Frístund 

opin 

(Kjötbúðingur, kartöflur, 

gúrka, rauðkál og    

piparsósa. Ávextir.)   

22.  

Páskafrí - Frístund 

opin 

(Fiskur í tikkamalasósu, 

hrísgrjón og paprika. 

Ávextir.)   

23.  

Páskafrí - Frístund 

opin 

(Páskalamb, steiktar 

kartöflur, salat og 

kryddjurtasósa. Ávextir)   

24.  

 

SKÍRDAGUR  

 

 

 

25.  

 

FÖSTUDAGURINN LANGI 

26.  

 

27.  

 

28.  

 

ANNAR Í PÁSKUM 

 

 

29.  

Íslensk kjötsúpa og 

salatbar. Ávextir.   

 

Smiðjuskil hjá 2.-3.b.  

30.  

Grænmetisbuff, 

hrísgrjón, salat og 

gúrkudressing. Ávextir.  

 

31.  

Soðinn fiskur, kartöflur, 

soðnar gulrætur og 

tómatsósa. Ávextir.  

 

 

1. apríl 

Hvítlauksristaður humar, 

nautalundir, bernes og 

súkkulaðikaka. Ávextir.  

 

Möppuskil 

2.  
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Naustaskóli við Hólmatún, 600 Akureyri 

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

 Muna: Árshátíð Naustaskóla verður 17. mars - nánar auglýst síðar á heimasíðu og með 

tölvupóstum.. 

18. mars er hinn árlegi snakk– og bíódagur og þá lýkur skóla kl. 12:00 hjá öllum nemendum 

Páskafrí 21. –28. mars. Kennsla hefst að nýju skv. stundaskrá þriðjudaginn 29. mars.  


