
Skólafatnaður 

Við eigum von á að seinni 
pöntunin af skólafatnaðinum 
komi í hús á allra næstu 
dögum.  Við sendum út 
tilkynningu í tölvupósti 
þegar við getum hafið 
afgreiðslu á fatnaðinum. 

Veikindi og forföll hafa sett sinn svip á skólastarfið hjá okkur eins og annars staðar að 

undanförnu. Við tökum því bara með jafnaðargeði og vonum að flensan fari frekar mjúkum 

höndum um okkur.  Annars gengur lífið sinn vanagang og er vonandi að nóvember verði 

einmitt bara dálítið rólegur og góður mánuður sem nýtist vel til starfs og leikja hjá nemendum.  

Af einstökum viðburðum mánaðarins hjá nemendum má nefna að kosið verður í nemendaráð 

hjá 4.-7. bekk og haldið hrekkjavökuball sem 7. bekkur stendur fyrir. Það er fyrsta ballið sem 

við höldum í skólanum og tekst vonandi vel til. Kynning fyrir foreldra 1.-3. bekkja á 

kennsluaðferðinni byrjendalæsi verður haldin 10. nóvember nk. kl. 17:30 og er vonandi að sem 

flestir sjái sér fært að mæta þar.  Á skóladagatalinu höfðum við tímasett árshátíð í nóvember en 

við ætlum að ýta henni fram yfir áramótin.  Í staðinn er loks komið að því að vígja skólann í lok 

mánaðarsins, en sú uppákoma verður nánar auglýst síðar.  Um miðjan mánuðinn hefst 

spennandi verkefni í 4. og 5. bekk í samstarfi við Skólaþróunarsvið H.A.  Er þar um að ræða 

verkefnið “Fágæti og furðuverk” en það er ætlað til lestrarhvatningar og verður kynnt fyrir 

foreldrum þessara árganga um leið og þeim verður sýnd uppskera þemaverkefnis um 

himingeiminn.  Þá má geta þess að Frístund og Fífilbrekka eru smátt og smátt að auka samstarf 

sitt og færast nemendaskipti þar á milli sífellt í aukana.  Það er semsagt nóg um að vera í 

skólanum okkar og ekki annað að sjá en lífið verði áfram dásamlegt, a.m.k. næsta mánuðinn..!! 

        Ágúst Jakobsson 
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Fréttabréf Naustaskóla 

Foreldrafélag Naustaskóla stofnað 

Á fundi þann 29. október sl. var Foreldrafélag Naustaskóla stofnað.  Markmið félagsins er að: 
• vera samstarfsvettvangur foreldra sem eiga börn í skólanum. 
• efla og tryggja gott samstarf foreldra og starfsfólks skólans. 
• styðja heimili og skóla við að skapa nemendum góð uppeldis- og menntunarskilyrði. 
• koma á framfæri sjónarmiðum foreldra varðandi skóla- og uppeldismál. 
• standa vörð um réttindi barna til mennta og aukins þroska. 

Í stjórn félagsins voru kjörnir eftirtaldir: 
 Ásdís Arnardóttir 
 Elísa Tryggvadóttir 
 Hrafnhildur Örlygsdóttir 
 Jón Stefán Baldursson 
 Vaka Óttarsdóttir 
Stjórnin mun skipta með sér verkum á fyrsta fundi sínum. 
Varamenn í stjórn voru kjörnir Heiðrún Ósk Steindórsdóttir og Erla Rán Kjartansdóttir 
Á stofnfundinum var samþykkt félagsgjald fyrir veturinn 2009-2010, það er 2000 kr. á heimili og 
verður innheimt síðar í vetur.   

Þriðjudaginn 3. nóvember kl. 17-19 verður hrekkjavökuball í skólanum fyrir 1.-6. bekk  

Það er 7. bekkur sem heldur ballið og er það liður í fjáröflun þeirra fyrir ferð í Skólabúðir 

í vor. Aðgangseyrir er 500 kr. og er drykkur innifalinn í þeirri fjárhæð. Veitt verða 

verðlaun fyrir besta búninginn, á staðnum verður draugahús, sjoppa, farið í leiki o.fl.  

Gangbrautavarsla 

Þeir sem búsettir eru vestan 
Kjarnagötu eru eindregið 
hvattir til að ræða við börn 
sín um að þau noti 
gangbrautina á móts við 
skólann til að komast yfir 
götuna, þar sem þar er 
gangbrautavarsla á 
morgnana.  Nokkuð ber á 
að krakkarnir skjóti sér yfir 
götuna annars staðar, en af 
því að orðið er dimmt á 
morgnana er það mjög 
varasamt.  Þá er rétt að 
minna á að endurskinsmerki 
eru sjálfsögð öryggistæki í 
skammdeginu! 

Um afmælisboð 

Við mælumst eindregið til 

þess að boðum í afmæli sé 

haldið utan skólans. Þá hafa 

komið upp hugleiðingar um 

það hvort ekki sé “í takt við 

tímann” að draga úr hinum 

fjölmennu afmælisveislum 

sem hafa lengi tíðkast en 

setja stefnuna frekar á 

hófstillt boð með nánustu 

fjölskyldu og vinum?  Leiða 

má að því líkur að víða sé 

töluverður tilkostnaður við 

fjölmennar veislur og gjafir, 

enda hefur verið ákveðinn 

þrýstingur á þessa hluti en 

spurning hvort þetta sé allt 

saman nauðsynlegt....??? 
Upplýsingar um byrjendalæsi má nálgast á slóðinni; http://unak.is/?d=17&m=page&f=viewPage&id=576 

Upplýsingar um “Fágæti og furðuverk má nálgast á slóðinni; http://unak.is/?d=17&m=news&f=viewItem&id=727 



Nóvember 2009 
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

1 2 

Soðinn fiskur, 

kartöflur, græn-

meti og laukfeiti 

3 

Bjúgu m/kartöflum 

og jafningi 
 

Hrekkjavökuball kl. 

17-19 

 4 

Plokkfiskur m/

kartöflum, rúg-

brauði og smjöri 

5 

Hakkað buff með 

kartöflumús, græn-

meti, salati og sósu 

Kosið í nemendaráð 

6 

Makkarónusúpa, 

brauð og álegg 

7 

8 9 

Soðinn fiskur m/

rófum, kartöflum 

og tómatsósu 

10 

Biximatur m/salati 

Kynning á        

byrjendalæsi kl. 

17:30-18:30 

11 

Steiktur fiskur m/ 

kartöflum, sósu og 

salati 

12 

Steik m/brúnuðum 

kartöflum, grænmeti 

og sósu 

13  

Skyr, brauð og 

álegg 

Uppskeruhátíð 

þemaverkefnis í 

4.-5.b. kl. 8:15 

14 

15 16 

Soðinn fiskur m/ 

kartöflum, 

tómötum og 

agúrkum 

17 

Slátur m/kartöflum 

jafningi og rófum 

18 

Steiktar fiskibollur 

m/kartöflum, sósu 

og salati 

19 

Snitzel m/steiktum 

kartöflum, grænmeti 

og salati 

20 

Hrísgrjónagrautur, 

brauð og álegg 

21 

22 23 

Soðinn fiskur m/ 

kartöflum, rúg-

brauði, tómatsósu 

og smjöri 

24 

Svikinn héri m/

kartöflumús, salati 

og sósu 

25 

Ostafiskur m/

hrísgrjónum, sósu 

og salati 

26 

Steik m/steiktum 

kartöflum, grænmeti 

og salati 

 

27 

Grænmetissúpa, 

brauð og álegg 

28 

Vígsluhátíð! 

29 30 

Soðinn fiskur m/ 

kartöflum, græn-

meti og feiti 

1. des 

Hakk og spaghetti 

2. 

Steiktur fiskur m/

kartöflum, salati 

og sósu 

3 

Saxbauti m/

kartöflumús, rauðkáli 

og sósu 

4 

Makkarónusúpa, 

brauð og álegg 

5 
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Naustaskóli við Hólmatún, 600 Akureyri 
www.naustaskoli.is   -   naustaskoli@akureyri.is   -   Sími 460-4100   -   Frístund sími 460-4111 

Vígsluhátíð húsnæðis Naustaskóla er fyrirhuguð laugardaginn 28. nóvember nk.    

Dagskrá verður nánar auglýst síðar.  

Foreldrar í 1.-3. bekk, munið kynningu á byrjendalæsi 10. nóv kl. 17:30 


