
Aprílmánuður er frekar rýr í roðinu í skólanum enda er hann páskamánuðurinn þetta árið.  

Annars gengur bara allt sinn vanagang hjá okkur, farið er að síga verulega á seinni hlutann á 

þessu skólaári og undirbúningur fyrir það næsta hafinn.  Þessa stundina eru 227 nemendur 

innritaðir í skólann fyrir næsta vetur og hér til hliðar má sjá hvernig þeir skiptast á árganga.  

Ráðnir verða þrír nýir kennarar að skólanum og verða þau störf auglýst fyrr en varir.  Ekki er 

búið að ganga frá skipan kennara í teymi fyrir næsta vetur en sú vinna er í gangi og verður 

skipan teyma vonandi kynnt í byrjun maí.  Gert er ráð fyrir að í 1. bekk verði tveir 

umsjónarkennarar, í 2.-3. bekk verði fjórir umsjónarkennarar, í 4.-5. bekk verði fjórir 

umsjónarkennarar, í 6.-7. bekk verði þrír umsjónarkennarar og í 8.-9. bekk verði tveir 

umsjónarkennarar.  Svo er að sjálfsögðu gaman að geta þess að þriðjudaginn 5. apríl verða 

opnuð tilboð í uppsteypu og utanhúsfrágangi á síðari áfanga skólahúsnæðisins og ef allt fer að 

óskum ættum við að sjá framkvæmdir fara á fullt á allra næstu vikum. Við lifum sannarlega á 

spennandi tímum og lífið er allt hið dásamlegasta!    

          Bestu kveðjur úr skólanum!       Ágúst skólastjóri 

  Kæra skólasamfélag 

    4. tölublað, 4. árgangur,  3. apríl 2011                    Ábyrgðarmaður: Ágúst Jakobsson 

Fréttabréf Naustaskóla 

Stóra upplestrarkeppnin 

Lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar 2011 var haldin miðvikudaginn 23. mars 
síðastliðinn.  Keppnin var haldin í sal Menntaskólans að viðstöddu fjölmenni. Þarna voru mættir 
til leiks fulltrúar 7. bekkinga úr öllum grunnskólunum á Akureyri. Fyrir hönd Naustaskóla kepptu 
þeir Magnús Geir og Jakob Gísli  en keppendur voru alls 17 í ár og stóðu þeir sig allir með 
miklum sóma. Sigurvegarar þetta árið voru Fannar Már Jóhannsson nemandi í Lundarskóla í 1. 
sæti, Kristrún Jóhannesdóttir Síðuskóla í 2. sæti og Urður Andradóttir úr Lundarskóla 3. sæti. 

Innritaðir nemendur 

fyrir haustið 2011: 

1. bekkur: 28 nemendur 

2. bekkur: 29 nemendur 

3. bekkur: 35 nemendur 

4. bekkur: 30 nemendur 

5. bekkur: 30 nemendur 

6. bekkur: 23 nemendur 

7. bekkur: 18 nemendur 

8. bekkur: 17 nemendur 

9. bekkur: 17 nemendur 

Alls:  227 nemendur 

Bingóbúnaður 
Foreldrafélagið færði 
skólanum góða gjöf á 
dögunum en það er 
bingóvél ásamt 200 bingó-
spjöldum sem enginn vafi er 
á að eiga eftir að nýtast vel í 
skóla– og foreldrastarfinu 
um ókomin ár.  Foreldrar í 
6.-7. bekk ætla að ríða á 
vaðið með notkunina og 
halda páskaeggjabingó 
fimmtudaginn 7. apríl... 
 

1. apríl ! 
Margir voru gabbaðir í tilefni 1. apríl í Naustaskóla.  Allflestir nemendur skólans létu glepjast af 
tilkynningum um "páskaeggjaleit" og var mikið leitað á skólalóðinni í hádeginu.  Starfsmenn féllu 
sumir fyrir fundarboði sem þeir fengu í tölvupósti og var einnig birt á heimasíðu skólans en þar 
var að finna svohljóðandi tilkynningu: 
"Fram eru komnar mjög róttækar hugmyndir um sameiningu Naustaskóla, Naustatjarnar og Kjarnalundar, sem miða 
að því að búa til algjörlega einstaka stofnun á landsvísu í tilraunaskyni.  Þessar hugmyndir ganga út á mun meiri 
aldursblöndun en við höfum áður reynt, þar sem allt starf í stofnuninni mun fara fram í aldursblönduðum hópum 
með mjög breiðu bili, þar sem hugmyndin er að hinir eldri annist og fræði hina yngri - og öfugt, auk þess sem ætlunin 
er að ná fram gríðarlegum sparnaði í starfsmannahaldi.  Af þessu tilefni er boðað til kynningarfundar í Naustaskóla 
föstudaginn 1. apríl kl. 15:00 á sal skólans. Til fundarins mæta fulltrúar bæjarstjórnar og ráðgjafafyrirtækisins pWC 
sem hefur unnið að útfærslu tillagnanna. Allir velkomnir!" 

Útivistardagurinn 

Þann 23. mars var útivistar-
dagur hjá okkur í Nausta-
skóla og allir nemendur 
skólans skelltu sér upp í 
Hlíðarfjall og renndu sér af 
mikilli list.  Dagurinn tókst 
vel enda var veðrið hreint 
prýðilegt.  Nemendur 
okkar voru til hreinnar 
fyrirmyndar og ljóst að það 
er margt um hæfileika-
manninn á þessu sviði 
meðal nemenda og 
starfsmanna Naustaskóla. 
Nokkrar myndir frá 
deginum má sjá á 
heimasíðunni..... 

Samtökin Heimili og skóli auglýsa:  

Foreldraverðlaun Heimilis og skóla – landssamtaka foreldra, verða afhent í 16. sinn við athöfn 
í  Þjóðmenningarhúsinu þriðjudaginn 24. maí næstkomandi.   Óskað er eftir tilnefningum til 
Foreldraverðlauna 2011 frá einstaklingum, félögum eða hópum sem vilja vekja athygli á vel unnum 
verkefnum, sem stuðla að eflingu á skólastarfi og jákvæðu samstarfi heimila, skóla og 
samfélagsins.  Með afhendingu verðlaunanna er vakin eftirtekt á því fjölbreytta starfi sem fer fram 
innan leik- grunn- og framhaldsskóla og stuðlar að því að efla jákvætt og öflugt samstarf heimila, 
skóla og samfélagsins.   Fólk er hvatt til að líta eftir og tilnefna verðug verkefni í sínu 
nærumhverfi.  Tilnefningar sendist á rafrænan hátt með því að fylla út eyðublað á heimasíðu 
Heimilis og skóla www.heimiliogskoli.is. Síðasti skiladagur tilnefninga er fimmtudagur 28. apríl. 
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 4 
Soðinn fiskur m/ 
kartöflum, salati og 
tómatfeiti 

5 
Stroganoff, salat og 
kartöflustappa 
 
Félagsmiðstöð opið 
hús 7.-8. b. 19:30-
21:30 

6 
Steiktur fiskur, 
kartöflur, salat og 
sósa 
 
 
 

7 
Súrsætur svínapott-
réttur, hrísgrjón og 
salat 
 

 
4/5. b. samveruatriði 

Páskabingó hjá 6.-7. 
bekk kl. 19:30 

8 
Makkarónugrautur, 
brauð og álegg 
 
 
 

9 

10 11 
Soðinn fiskur m/ 
kartöflum og soðnu 
grænmeti 
 
7. bekkur fer í 
skólabúðir 

12 
Íslensk kjetsúpa í öllu 
sínu veldi :) 
 
 
Félagsmiðstöð opið 
hús 8. b. 19:30-21:30 

13 
Fiskréttur í karri, 
hrísgrjón og salat 
 
 

14 
Grísasnitzel, kartöflur, 
sósa og grænar 
 
 
 
 

15 
Skyr, brauð og álegg 
 
  

 
Páskafrí hefst 

16 
 
 
 
 

17 
 

18 
Páskafrí 
Fristund opin 
 
(Nætursaltaður   
þorskur, kartöflur, 
rófur og feiti) 
 

19 
Páskafrí 
Fristund opin 
 
(Lasagne, blandað 
salat) 
 
 

20 
Páskafrí 
Fristund opin 
 
(Ofnbakaður þorskur, 
kartöflur og tilheyr-
andi) 
 

21 
Skírdagur  
 
 

22 
Föstudagurinn langi 

23 
 

24 
 

25 
Annar í páskum 
 
 
 

26 
Starfsdagur,  
Frístund opin eftir 
hádegi.  
 
 
 

27 
Gratíneraður          
paprikufiskur, 
hrísgrjón og salat 
 
Kennsla hefst að 
loknu páskaleyfi 
 

28 
Bollur í brúnni, 
kartöflur og salat 
 
 
6.-7. b. samveruatriði 
 
 

29 
Hrísgrjónagrautur, 
brauð og álegg 
 
 
 
 
 

30 
 

1. maí 
 

2 
 
 

3 
 
Félagsmiðstöð opið 
hús 7.-8. b. 19:30-
21:30 

4 
 

5 
 
 
 
 

6 
 

 

Fréttabréf Naustaskóla                                              apríl 2011

 

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

Munið: Páskafrí nemenda hefst föstudaginn 15. apríl.   
Þriðjudagurinn 26. apríl er starfsdagur, þá er Frístund lokuð fyrir hádegi.  
Kennsla að loknu páskaleyfi hefst skv. stundaskrá miðvikudaginn 27. apríl.  

Gleðilega páska !! 


