
Október var aldeilis viðburðaríkur í skólanum, meðal þess sem dreif á dagana var drekaþema á 

yngra stigi, rýmingaræfing, heimsókn rithöfundar, kjör nemendaráðs, hæfileikakepni 

sinfóníutónleikar, bleikur dagur, náttfatadagur, bangsadagur og margt margt fleira.  Það er því 

sannarlega alltaf líf og fjör hjá okkur, og svo erum við náttúrulega alltaf að læra líka!  Fullorðna 

fólkið er líka alltaf að læra og meðal þess sem við gerðum í síðasta mánuði var að sitja 

námskeið um forvarnir gegn ofbeldi gegn börnum. Svo erum við sífellt að velta fyrir okkur 

starfsháttum okkar og hvað við þurfum að gera til að búa til sem allra bestan skóla.   

Nóvember verður að mestu “sléttur og felldur” nema hvað fyrsti föstudagurinn (5. nóv) er 

samráðs– og matsdagur (sjá baksíðu) en það er síðasti dagurinn fram að litlu jólum þar sem 

ekki er um að ræða skólatíma skv. stundaskrá.   En jú, það ekki um að villast að það er kominn 

vetur og desember verður kominn fyrr en varir :)  Svona er nú lífið dásamlegt!                  ÁFJ 

  Kæra skólasamfélag 

    10. tölublað, 3. árgangur,  1. nóvember 2010                    Ábyrgðarmaður: Ágúst Jakobsson 

Fréttabréf Naustaskóla 

Frá Foreldrafélaginu 

Kæru foreldrar/forráðamenn barna í Naustaskóla. 
 
Á fundi Foreldrafélags Naustaskóla í haust var ákveðið að félagsgjaldið fyrir skólaárið 2010-2011 
yrði það sama og í fyrra, 2000 krónur á fjölskyldu (eitt gjald fyrir öll börn í sömu fjölskyldu).  
Rukkun verður send í heimabanka mæðra barnanna en einnig er hægt að leggja inn á reikning 
félagsins í heimabanka, banka eða í sparisjóðum og er reikningsnúmerið 0565-26-460110           
kt. 460110-1140  
Tekjum félagsins er varið í þágu barnanna okkar svo sem í skemmtanir, fræðslufyrirlestra, til að 
styrkja ferðir, til kaupa á búnaði og fleira og því mikilvægt að sem flestir greiði félagsgjaldið. 
Athugið að greiðsla í Foreldrafélagið er valfrjáls. 
Nánari uppslýsingar veitir Inga gjaldkeri félagsins í síma 8219316 eða í tölvupósti á 
isturlu@gmail.com                                                   Foreldrafélag Naustaskóla  
�  

Nemendaráð 

Á dögunum var kosið nýtt 
nemendaráð fyrir skólann. 
Eftir æsispennandi 
kosningabaráttu og kjörfund 
þar sem fluttar voru 
fjölmargar framboðsræður, 
voru eftirfarandi nemendur 
kjörnir: 
Hrannar Þór Rósarsson 8. 
bekk - formaður 
Tumi Hrafn Kúld 8. bekk 
Brynjar Helgason 7. bekk 
Ugla Snorradóttir 6. bekk 
Freyr Jónsson 5. bekk 
Bjarney Jónsdóttir 4. bekk 

Áframhald byggingarframkvæmda við skólann 

Á stjórnarfundi hjá Fasteignum Akureyrarbæjar föstudaginn 15. október sl. var eftirfarandi bókað 
í fyrsta lið fundarins þar sem rætt var um Naustaskóla: "Rætt um verkáætlun fyrir skólann. Stjórn 
Fasteigna Akureyrarbæjar samþykkir að hafist verði handa við framkvæmdir á 2. áfanga við Naustaskóla 

á árinu 2011."   Enn er unnið að útfærslu á því hvernig 
framkvæmdin verður skipulögð en gert er ráð fyrir að 
byggingartíminn geti orðið 4 ár. Stefnt er að því að 
steypa upp allt húsið á árinu 2011 en innrétta það svo í 
nokkrum áföngum. Rætt hefur verið um að skólinn fái 
aukið húsnæði, þ.e. unglingast igsálmu og 
verkgreinastofur til afnota haustið 2012.  

Kynningarfundur um 

jákvæðan aga 

Þriðjudaginn 9. nóvember 
kl. 20:00-21:00 er foreldrum 
boðið til kynningar á 
uppeldisstefnu okkar í sal 
skólans. Fjallað verður um 
hugmyndafræði stefnunnar, 
framkvæmd hennar í 
skólanum og nokkur hagnýt 
ráð við uppeldi.  Fyrirhugað 
er að halda námskeið fyrir 
foreldra á næstu vikum. Ekki 
er búið að tímasetja nám-
skeiðið en upplagt er fyrir 
áhugasama að byrja á að 
mæta á fundinn og skoða 
hvort þetta sé ekki eitthvað 
sem er þess virði að kíkja á..  

 

 

 

Góðar gjafir 

Við fengum góða heimsókn um daginn þegar fulltrúar frá Stjörnuskoðunarfélagi 
Seltjarnarness komu færandi hendi og gáfu okkur tvo stjörnusjónauka til notkunar í skólanum.  8. 
bekkur veitti sjónaukunum viðtöku og erum við auðvitað afskaplega þakklát fyrir þessa góðu gjöf!  
Svo gaf Foreldrafélagið okkur líka fótboltaspil um daginn sem kemur sannarlega í góðar þarfir.  
Mikið vill meira og við biðjum ykkur endilega að hafa okkur í huga ef þið eruð að taka til og 
þurfið að losna við leikföng, spil, bækur, hannyrðaefni, liti, málningu, pappír.......  



Nóvember 2010 
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

 1 
Soðinn fiskur m/ 
kartöflum og soðnu 
grænmeti 

2 
Matarmikil blóm-
kálssúpa m/ hvít-
lauksbrauði 
 
2/3.b samveruatriði 

3 
Tómatfiskur m/ 
hrísgrjónum og salati 
 

4 
Spaghetti Bolognese 
m/ blönduðu salati 
 
6/7.b samveruatriði 
 

Aðalfundur Hverfis-
nefndar Naustahverfis 
kl. 20:00 

5 
Samráðs– og      
matsdagur  -  
Frí en Frístund opin 
 
(Makkarónugrautur, 
brauð og álegg) 

6 

7 
Bingó  
o.fl. til 
styrktar 
Sævari 
Darra og 
fjölskyldu 

8 
Soðinn fiskur m/ 
kartöflum, rófum og 
tómatsósu 

9 
Grænmetisbuff, 
kartöflur, salat og 
sósa 
 
Kynningarfundur um 
jákvæðan aga 

10 
Gulrótarfiskur, 
hrísgrjón og salat 
 
 

11 
Pottréttur, kartöflur 
og salat 
 
4/5.b. samveruatriði 
 
Bekkjarkvöld hjá 4.b.  

12 
Skyr, brauð og álegg 
 
  

 
 

13 
 
 
 
 

14 
 

15 
Soðinn fiskur m/ 
tómötum, gúrkum, 
kartöflum og laukfeiti 
 
Bókavika 

16 
Íslensk kjötsúpa að 
hætti meistaranna :)  
 
 
Dagur ísl. tungu 

17 
Óskamatur 8. bekkjar 
 

18 
Pasta Carbonara, 
blandað salat 
 
2/3.b. samveruatriði 

19 
Hrísgrjónagrautur, 
brauð og álegg 
 
 

20 
 

21 
 

22 
Soðinn fiskur m/ 
kartöflum, salati og 
tómatfeiti 

23 
Slátur, rófur, kartöflur 
og uppstúfur 

24 
Karrýfiskur, 
hrísgrjón og salat 
 

25 
Eitthvað gott með 
tilheyrandi meðlæti :)  
 
Starfsmenn með sam-
veruatriði 

26 
Makkarónugrautur, 
brauð og álegg 
 

27 
 

28 29 
Soðinn fiskur m/ 
kartöflum og soðnu 
grænmeti 

30 
Matarmikil vetrarsúpa 
m/ hvítlauksbrauði 

1. desember 
Fullveldisdagurinn 

2 
 

3.  
 

 

Fréttabréf Naustaskóla                                           nóvember 2010

 

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

   Muna:          Föstudaginn 5. nóvember er frí hjá nemendum vegna samráðs– og matsdags.  
Frístund er opin þennan dag fyrir þá sem þar eru skráðir, þeir foreldrar sem nýta sér ekki þjónustu 
frístundar að öllu jöfnu þurfa að hafa samband við forstöðumann Frístundar ef þeir óska eftir vist í 
Frístund þennan dag.  Þeir foreldrar sem óska eftir viðtölum þann 5. nóv. snúi sér til 
umsjónarkennara sem fyrst.  


