
Skólafatnaður 

Þeir sem enn eiga eftir að 
sækja pantanir eru beðnir 
um að gera það fyrir 11. 
desember, eftir þann tíma 
byrjum við að selja ósóttar 
pantanir.  

Þá er komið að því að skólasamfélagið breytist í jólasamfélag því árstíminn setur að sjálfsögðu 

sitt mark á skólastarfið í desember. Við setjum okkur í jólagírinn, syngjum jólalög, lesum 

jólasögur, búum okkur til huggulegar stundir og höldum heimanáminu í lágmarki en höldum þó 

auðvitað líka áfram að læra.  Miðvikudaginn 9. til föstudaginn 11. des höfum við jólaþemadaga 

þar sem nemendur vinna saman í hópum óháð aldri að ýmsum jólatengdum verkefnum. 

Skóladeginum lýkur kl. 13:40 hjá öllum nemendum þessa þrjá daga. Það verða engir sérstakir 

prófadagar hjá okkur enda erum við ekkert mjög upptekin af prófum, en þau verða þó eitt og 

eitt í desember eins og á öðrum tímum ársins.  Á næstu dögum sendum við út tölvupóst til 

foreldra og biðjum um þátttöku í mati á starfi nemenda i vetur, það fer fram á vefnum 

mentor.is og framkvæmdin verður nánar útskýrð í tölvupóstinum.  Á foreldradegi 8. janúar 

setjast svo foreldrar, nemendur og umsjónarkennari saman og meta stöðuna. Litlu jól í 

Naustaskóla verða haldin í fyrsta sinn 18. desember og verða þau með hefðbundnu sniði, 

nemendur byrja á að eiga góða stund með kennurum sínum en svo komum við saman við 

jólatréð, syngjum, leikum og dönsum.  Við höfum ákveðið að hafa ekki lukkupakka á litlu 

jólunum eins og víða tíðkast en hvetja nemendur þess í stað til að mæta með smápeninga í 

desember sem við söfnum saman og gefum til góðs málefnis.  Skólatími nemenda á litlujólunum 

18. desember verður kl. 9:30-12:00  en skólinn opnar eins og venjulega kl. 7:45 að morgni og 

Frístund opnar kl. 12 fyrir þá sem þar eru skráðir.  Með bestu kveðjum úr skólanum og von um 

að desembermánuður verði okkur öllum ánægjulegur.   Ágúst Jakobsson 

  Kæra skólasamfélag  

    7. tölublað, 2. árgangur,  2. desember 2009                  Ábyrgðarmaður: Ágúst Jakobsson 

Fréttabréf Naustaskóla 

Nemendaráð 

Fyrsta nemendaráð 
Naustaskóla hefur nú verið 
kjörið. Fulltrúar í 
nemendaráði eru þau 
Hrannar Þór (formaður) og 
Birna María úr 7. bekk, Erna 
úr 6. bekk, Hermann úr 5. 
bekk og Freyr úr 4. 
bekk.  Til vara voru kjörin 
Kristófer 7. bekk, Daníel 6. 
bekk, Sandra og Ugla 5. 
bekk og Katrín 4. bekk.   

Lumar þú á 

verðmætum? 

Rétt er að benda á að 

skólinn getur oft nýtt sér 

ýmislegt sem til fellur eða til 

er á heimilum og ekki nýtist 

þar.  Þetta getur t.d. verið 

ýmiskonar efniviður, garn, 

efnisbútar, tau eða léreft, 

krukkur, plastdósir, pappír, 

málning, pappahólkar, 

föndurefni hvers konar og 

margt fleira.  Við tökum 

glöð á móti ýmsum efnivið 

af þessu tagi sem má koma 

til starfsmanna skólans. Þá 

minnum við á að enn er 

töluvert pláss á bókasafni 

skólans....... 

Samræmd próf 2009 

Nú hafa borist niðurstöður úr samræmdu prófunum sem 
lögð voru fyrir 4. og 7. bekk í september. Við leitumst við 
að nýta niðurstöður prófanna til að skoða stöðu 
einstaklinga og hópanna og leita úrbóta 
þar sem þeirra er þörf. Hér til hliðar 
má sjá meðaltalstölur fyrir Naustaskóla 
bornar saman við meðaltal landsins, 
Akureyrar og kjördæmisins. Þarna er 
um að ræða svokallaðar normaldreifðar 
einkunnir þar sem landsmeðaltalið er 
stillt á 30.  

  4. bekkur 7. bekkur 

  Stæ Ísl Stæ Ísl 

Landið 30,0 30,0 30,0 30,0 

Akureyrarbær 29,1 30,7 28,5 29,7 

Kjördæmið 30,1 30,2 28,3 29,9 

Naustaskóli 28,9 32,2 24,3 27,5 

Bekkjafulltrúar 

Bekkjafulltrúar hafa verið tilnefndir í öllum námshópum 

skólans og má sjá nöfn þeirra hér til hliðar. Bekkjafulltrúar 

og stjórn Foreldrafélagsins funduðu á dögunum og var þar 

ákveðið að stefna að einu bekkjarkvöldi í hverjum hóp fyrir 

jól.  Á heimasíðu skólans má nú nálgast fundargerðir 

Foreldrafélagsins, nöfn og netföng bekkjafulltrúa og 

stjórnar, verkaskiptingu o.fl.   Slóðin er: 

http://naustaskoli.is/page/foreldrar 

Nafn Bekkur 

Helga Jónasdóttir 1.b 

Ingibjörg Þorvaldsdóttir 1.b 

Aðalbjörg Guðný Árnadóttir 1.b 

Anna Rut Jónsdóttir 2-3.b 

Sunna Guðmundsdóttir 2-3.b 

Guðni B. Guðmundsson 2-3.b 

Fjóla Björk Karlsdóttir 2-3.b 

Ásdís Birgisdóttir 2-3.b 

Herdís Anna Friðfinnsdóttir 4-5.b 

Hanna Birna Sigurbjörnsdóttir 4-5.b 

Valgerður Dögg Jónsdóttir 4-5.b 

Sigríður Magnúsdóttir 6-7.b 

Guðbjörg Ósk Hjartardóttir 6-7.b 

Jóhanna Sigmarsdóttir 6-7.b 

Hefur þú kíkt á heimasíðu skólans nýlega?  Það var margt um að vera hjá okkur í nóvember sem greint er frá 

á heimasíðunni, t.d. heimsóknir rithöfundar og ráðherra, eldvarnarvika hjá 3. bekk, rýmingaræfing, 

vígsluhátíð, hrekkjavökuball, lokahátíð þemaverkefnis hjá 4.-5. bekk, samverustundir, ballettkennsla og 

margt fleira...                                            www.naustaskoli.is  



Desember 2009 
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

29 30 

Soðinn fiskur, 

kartöflur, grænmeti 

og feiti 

1 

Hakk og spaghetti, 

salat 

 

 

 2 

Steiktur fiskur m/ 

kartöflum, sósu og 

salati 

 

3 

Saxbauti m/ 

kartöflumús, rauðkáli 

og sósu 

 

4 

Makkarónusúpa, 

brauð og álegg 

5 

6 7 

Soðinn fiskur m/

rófum, kartöflum og 

tómatsósu 

8 

Steiktar kjötbollur m/

sósu, kartöflum og 

salati 

 

9 

Plokkfiskur m/ rúg-

brauði  

Jólaþemadagar 

Jólasveinahúfudagur 

10 

Kjúklingur v/ 

hrísgrjónum, sósu og 

salati 

Jólaþemadagar 

11 

Skyr, brauð og álegg 

Jólaþemadagar 

 

Stekkjastaur 

12 

 

 

 

Giljagaur 

13 

 

 

 

Stúfur 

14 

Soðinn fiskur m/ 

kartöflum, tómötum 

og agúrkum 

 

Þvörusleikir 

15 

Slátur m/kartöflum 

jafningi og rófum 

 

Pottaskefill 

 

16 

Soðnar fiskibollur 

m/kartöflum og sósu 

 

Askasleikir 

17 

Hrísgrjónagrautur, 

brauð og álegg 

 

Hurðaskellir 

18 

Jólamatur :)  

Litlu jólin 

9:30-12:00 

Skyrgámur 

19 

 

 

 

Bjúgnakrækir 

20 

 

 

 

Gluggga-

gægir 

21 

Jólafrí - Frístund 

opin 

(fiskur) 

Gáttaþefur 

22 

Jólafrí - Frístund opin 

(gúllas) 

 

Ketkrókur 

23 

Jólafrí - Frístund 

opin 

(grautur) 

Kertasníkir 

24 

Aðfangadagur 

 

25 

Jóladagur 

26 

 

27 28 

Jólafrí - Frístund 

opin 

(fiskur) 

29 

Jólafrí - Frístund opin 

(skyr) 

30 

Jólafrí - Frístund 

opin 

(steiktur fiskur) 

31 

Gamlársdagur 

1 

Nýársdagur 

2 

Fréttabréf Naustaskóla                                       2. desember 2009

 

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

Kennsla að loknu jólaleyfi hefst þriðjudaginn 5. janúar.  Athugið að mánudaginn 

4. janúar er starfsdagur og þann dag er Frístund einnig lokuð.   

    Gleðileg jól! 


