
Skólafatnaður 

Vegna fjölmargra fyrirspurna 
ætlum við að setja af stað 
aðra pöntun á 
skólapeysunum og bolunum. 
Hægt er að máta og panta 
hjá ritara skólans og er 
frestur til þess til 
föstudagsins 9. október.  

Einnig bendum við á að frá 
þeim tíma munum við selja 
ósóttar pantanir úr síðustu 
sendingu..!! 

Tíminn líður hratt og nú hefur skólinn okkar starfað í fimm heilar vikur!  Starfið er 

smátt og smátt að slípast til eftir því sem við lærum á umhverfið og hvert annað en 

það tekur að sjálfsögðu nokkurn tíma, enda að mörgu að hyggja þegar um 200 manns 

hefja störf í nýju umhverfi og með nýjum félögum. Næstu vikurnar höldum við áfram 

að feta okkur í rólegheitunum áfram í samræmi við stefnuna okkar, má þar nefna að 

unnið er með kennsluaðferðina Byrjendalæsi í yngri bekkjunum, við erum að virkja 

agastefnuna okkar, m.a. með aukinni notkun bekkjafunda, við förum að móta 

umhverfisstefnu og sækja um Grænfánann, móta stefnu vegna námsmats o.fl. Á 

kynningardegi þann 9. október (sjá neðar) gefst foreldrum tækifæri til að fá innsýn í 

þessa hluti og fleiri varðandi skólastarfið og hvetjum við eindregið til þess að það 

tækifæri verði nýtt, en minnum á að auk þess eru foreldrar að sjálfsögðu alltaf 

velkomnir í skólann.  T.d. má benda á samverustundirnar á þriðjudags- og 

fimmtudagsmorgnum, þá syngja nemendur saman og þeir eru nú að byrja að skiptast á 

að vera með atriði og uppákomur sem gaman er að fylgjast með.  

Enn er unnið að frágangi húss og lóðar en það truflar okkur ekki stórkostlega, við  

erum líka orðin ýmsu vön í þeim efnum.  Vonast er til að framkvæmdum ljúki innan 

skamms og verður þá skólinn loks formlega vígður, enda stefnir allt í að þetta verði 

hið prýðilegasta hús.  Meira máli skiptir þó að starfið fer vel af stað og ég hef fulla trú 

á að okkur komi til með að líða vel í leik og starfi í Naustaskóla.   

 Svo er lífið náttúrulega bara dásamlegt!   Ágúst Jakobsson 
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Fréttabréf Naustaskóla 

Kynning á skólanum fyrir foreldra 

Föstudaginn 9. október er einn af þremur dögum á skóladagatalinu okkar sem merktir eru sem 
“samráð/mat”.  Hugmyndin er að þessir dagar verði nýttir til samráðs við foreldra, skila á 
námsmati og mati á skólastarfinu almennt.  Fyrsta daginn, 9. okt,  ætlum við að nýta til að kynna 
skólastarfið aðeins fyrir foreldrum.  Þennan dag verður frí í skólanum hjá nemendum en 
Frístund opin fyrir nemendur í 1.-4. bekk sem þar eru skráðir.  Foreldrum er boðið að mæta í 
skólann þennan dag kl. 8 að morgni og setja sig aðeins í spor nemenda. Þeir byrja á að hitta 
“umsjónarkennarann sinn”, mæta svo á stutta samveru og hitta skólastjórnendur og fara svo á 
heimasvæðið með sínu kennarateymi.  Áætlað er að þetta taki um klukkustund og hvetjum við 

foreldra eindregið til að mæta til að fá 
kynningu á skólastarfinu og koma sínum 
sjónarmiðum á framfæri.  Þennan dag býðst 
foreldrum einnig að fá viðtöl við 
umsjónarkennara. Þeir sem þess óska eru 
beðnir um að hafa samband við viðkomandi 
kennara með tölvupósti eða símleiðis til að 
ákveða tímann. Að öðru leyti verður 
dagurinn nýttur til umræðna, stefnumótunar 
og undirbúnings innan skólans. 

Athugið að hægt er að taka börn með í 
skólann þann tíma sem kynningin stendur 
þó þau verði ekki í Frístund meira þann 
daginn, ekki þarf að skrá það sérstaklega.    

GSM / MP3 

Að sjálfsögðu ber töluvert á 
því að nemendur eru með 
síma og tónlistarspilara með 
sér í skólanum.  Við leyfum 
notkun þessara tækja utan 
kennslustunda svo lengi sem 
þau trufla ekki, en bendum á 
að nemendur verða sjálfir 
að bera ábyrgð á tækjunum. 
Ef tækin valda truflunum 
geta nemendur átt það á 
hættu að skólinn taki þau í 
vörslu þar til foreldrar sækja 
þau :)   

Foreldrafélag 

Naustaskóla 

Skv. grunnskólalögum skal 

starfa foreldrafélag við hvern 

grunnskóla, sem hefur það 

hlutverk að styðja við 

skólastarfið, stuðla að velferð 

nemenda og efla tengsl 

heimila og skóla.  Skólastjóri 

er ábyrgur fyrir stofnun 

foreldrafélagsins.  Boðað er 

til stofnfundar Foreldrafélags 

Naustaskóla 29. október nk. 

og rétt að áhugasamir um 

stjórnarsetu fari að undirbúa 

kosningabaráttu sína....!!  

Nánar auglýst síðar.  



Október 2009 
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

27 28 29 30 1 

Hakkað buff með 

kartöflumús og sósu 

2 

Hrísgrjónagrautur, 

brauð og álegg 

3 

4 5 

Soðinn fiskur m/

kartöflum, rúg-

brauði og smjöri 

6 

Kjötsúpa 

7 

Plokkfiskur m/

kartöflum, rúg-

brauði og smjöri 

8 

Pizza m/ salati 

9  Námskynning / 

viðtöl 

Frí hjá nemendum en 

Frístund opin 

Kakósúpa, brauð og 

álegg 

10 

11 12 

Soðinn fiskur m/ 

kartöflum, rúg-

brauði og smjöri 

13 

Lasagna m/ salati 

Aðalfundur hverfis-

nefndar Nausta- 

hverfis kl. 20:00 í 

Naustaskóla 

14 

Steiktur fiskur m/ 

kartöflum, sósu og 

salati 

15 

Lambasteik m/ 

kartöflum, sósu og 

grænmeti 

16 

Grænmetissúpa, 

brauð og álegg 

17 

18 19 

Soðinn fiskur m/ 

kartöflum, rúg-

brauði og smjöri 

20 

Hakk og spaghetti, 

salat 

21 

Steiktar fiskibollur 

m/ kartöflum, 

súrsætri sósu og 

salati 

22 

Snitsel m/ salati, 

kartöflum og græn-

meti 

 

23 

Skyr, brauð og 

álegg 

24 

25 26 Haustfrí 

Frí hjá nemendum en 

Frístund opin 

Soðinn fiskur m/ 

kartöflum, rúgbrauði og 

smjöri 

27 Haustfrí 

Frí hjá nemendum en 

Frístund opin 

Slátur m/ kartöflum, 

rófum og jafningi 

28 

Broccoly fiskur 

m/ kartöflum, 

sósu og salati 

29 

Kjúklingur m/     

frönskum, sósu og 

salati 

Stofnfundur Foreldra-

félags kl. 20:00 

30 

Makkarónusúpa, 

brauð og álegg 

31 

Fréttabréf Naustaskóla                                       1. október  2009

 

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

   

Munið kynningardaginn 9. október, frí hjá nemendum en “skóli” hjá foreldrum kl. 8-9 

um morguninn!! 

Haustfrí hjá nemendum 26. og 27. október! 


