
Það er ekki um að villast, það er strax kominn desember með öllu sínu umstangi :) Við 

merkjum það glögglega í desembermánuði að það er spenna í lofti hjá börnunum okkar og það 

er um að gera að setja ekki allt úr skorðum alveg strax þó jólin nálgist!  Við reynum því að 

mestu að halda okkar striki í skólanum en hleypum auðvitað jólagleðinni að í hófsömum 

skömmtum.  Dagana 6.-8. desember breytum við aðeins til og blöndum öllum nemendum 

skólans upp í hópa og vinnum að ýmsum verkefnum sem tengjast “umhyggju og samvinnu” í 

takt við stefnu skólans. Má reyndar búast við að það verði einhver jólakeimur af nokkrum 

viðfangsefnanna en það verður m.a. dansað, föndrað, sungið og dekrað við sál og líkama. Þessa 

daga lýkur skóladegi allra nemenda kl. 13:15.  Svo eru nú kennararnir vísir til að vera með 

einhver jólaleg viðfangsefni á takteinunum öðru hverju, þetta eru svoddan voðaleg jólabörn..  

Litlu jólin verða svo þann 17. desember og jólafrí hefst að þeim loknum og stendur til 4. janúar 

(sjá baksíðu) Eins og í fyrra hvetjum við til þess að sem flestir mæti með smávægilega 

peningaupphæð síðustu vikuna í desember sem við söfnum svo saman og gefum til góðs 

málefnis. Þetta gerum við í stað þess að verja fjármunum í lukkupakka eða jólakort, en þetta er 

að sjálfsögðu engin skylda. Svo vonum við bara að allir eigi í vændum ánægjulega aðventu og 

gleðilega hátíð!                              ÁFJ 

  Kæra skólasamfélag 

    11. tölublað, 3. árgangur,  1. desember 2010                    Ábyrgðarmaður: Ágúst Jakobsson 

Fréttabréf Naustaskóla 

Foreldranámskeið um Jákvæðan aga 

Ákveðið hefur verið að bjóða upp á foreldranámskeið um jákvæðan aga í 
janúarmánuði.  Um verður að ræða tveggja kvölda námskeið sem haldið er í 
samstarfi Naustaskóla, Naustatjarnar, Glerárskóla og Hrafnagilsskóla og mun 
það verða opið foreldrum úr öllum skólunum.  Á námskeiðinu verður 
hugmyndafræði stefnunnar miðlað til foreldra og kynntar leiðir til að hagnýta 
aðferðir jákvæðs aga í uppeldinu heima fyrir.  Til að kanna áhuga biðjum við áhugasama um að 
forskrá sig með því að smella á slóðina http://www.surveymonkey.com/s/VDHFXLT en síðan 
verður haft samband við hina áhugasömu í byrjun janúar.   

Leiðsagnarmat 

Nú í byrjun desember 
opnum við fyrir svokallað 
leiðsagnarmat, þ.e.a.s. við 
biðjum foreldra um að 
setjast með börnum sínum 
við tölvu, fara inn á 
mentor.is og leggja 
sameiginlega mat á hvernig 
hefur gengið það sem af er 
vetri.  Kennarar meta svo á 
sama hátt og sameiginlegt 
mat beggja aðila verður 
opið á mentor þegar því er 
lokið fyrir jól.  Mælst er til 
þess að foreldrar hafi lokið 
innslætti í síðasta lagi 15. 
desember.  Leiðbeiningar 
varðandi þetta má nálgast á 
heimasíðu skólans eða beint 
á slóðinni: 
http://www.naustaskoli.is/
news/leidsagnarmat/ 

Um félagsstarf nemenda 

Gert er ráð fyrir því að með tíð og tíma verði starfrækt félagsmiðstöð í Naustaskóla.  Núna 
fyrstu árin þurfa unglingarnir okkar hins vegar að mestu leyti að sækja slíka þjónustu til annarra 
félagsmiðstöðva í bænum.  8. bekkur fór í heimsókn um daginn og kynnti sér aðstöðuna í 
félagsmiðstöðinni Tróju í Rósenborg (gamla Barnaskólanum) en hún stendur þeim opin sem og 
aðrar félagsmiðstöðvar í bænum.  Frá og með áramótum eru félagsmiðstöðvarnar einnig opnar 
fyrir 7. bekkinga eitt kvöld í viku. Nú um áramótin verður svo starfsmanni bætt við í hlutastarf 
hjá Tróju sem mun m.a. hafa það hlutverk að annast tengsl við Naustaskóla, sjá um mánaðarleg 
opin hús fyrir miðstig skólans o.fl. Að sjálfsögðu spila svo bekkjarkvöld á vegum foreldranna stórt 
hlutverk í félagsstarfi barnanna okkar.   Upplýsingar um félagsmiðstöðina Tróju má nálgast á 
heimasíðu skólans undir hlekknum Nemendur.  Þar er nú einnig að finna fundargerðir 
nemendaráðs skólans of.l.  

Frá Foreldrafélaginu 

Nú fyrir skömmu voru 
sendar rukkanir fyrir 
félagsgjaldi Foreldrafélagsins 
í heimabanka. Um er að 
ræða 2000 krónur á 
fjölskyldu.  Við hvetjum fólk 
eindregið til að greiða 
gjaldið í heimabönkum en 
einnig er hægt að leggja inn 
á reikning félagsins,  
0565-26-460110    
kt. 460110-1140 
 
Þá eru þeir foreldrafulltrúar 
sem enn eiga eftir að standa 
fyrir bekkjarkvöldum hvattir 
til að drífa í því fyrir jól.  
Það skipulag sem sett var 
upp varðandi bekkjarkvöld 
má nálgast á heimasíðu 
skólans undir hlekknum 
Foreldrar eða beint á 
slóðinni: 
http://www.naustaskoli.is/
page/foreldrastarf_vetrarins 
 

Góðar gjafir 

Enn berast okkur ánægjulegar sendingar og þær ekki allar af minni gerðinni.  Má þar nefna að í 
haust höfum við m.a. fengið tvö borðtennisborð, fótboltaspil og pool-borð í húsið auk ýmissa 
minni sendinga sem koma sér vel.  Við erum náttúrulega hvergi nærri södd og getum alveg bætt 
við okkur föndurefni, bókum, borðspilum, leiföngum og fleiru sem búast má við að verði yfirfall af 
á ýmsum heimilum um jólin :)    



Desember 2010 
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

 29 
Soðinn fiskur m/ 
kartöflum og soðnu 
grænmeti 
 

30 
Matarmikil vetrarsúpa 
með hvítlauksbrauði 
 
 

1 
Plokkfiskur, 
kartöflur, rúgbrauð 
og smjörvi 
 
Foreldraheimsóknir 
hjá 2. og 3. bekk 
Bekkjarkvöld hjá 3.b. 

2 
Hakk og spaghetti m/ 
blönduðu salati 
 
2/3.b samveruatriði 
Þjóðbúningakynning  
 

 

3 
Blómkálssúpa, brauð 
og álegg 

4 

5 6 
Nætursaltaður    
þorskur, kartöflur, 
rófur og feiti 
 
Umhyggju- og sam-
vinnuþema hefst 
Skóladegi lýkur 13:15 

7 
Gullash í brúnni, 
kartöflur og salat 
 
Umhyggju- og           
samvinnuþema  
Skóladegi lýkur 13:15 

8 
Tandoori fiskur, 
hrísgrjón og salat 
 
Jólasveinahúfudagur 
Umhyggju- og        
samvinnuþema 
Skóladegi lýkur 13:15 

9 
Óskamatur 6.-7. 
bekkjar 
 
8. b. samveruatriði 
 
 

10 
Hrísgrjónagrautur, 
brauð og álegg 
 
  
 
 

11 
 
 
 
 

12 
 

13 
Soðinn fiskur m/ 
tómötum, gúrkum, 
kartöflum og laukfeiti 
 
 

14 
Matarmikil jólasúpa 
m/ grófu baguette 
 
 
 

15 
Steiktur fiskur, 
kartöflur, salat og 
sósa 
 

16 
Jólaveisla !! :) 
 
6/7..b. samveruatriði 
(Útisamverustund??) 

17 
Litlu jólin 
(Stuttur dagur hjá 
nemendum, tímasetn-
ingar og fyrirkomulag 
nánar auglýst síðar)  
Frístund opin frá kl. 
7:45 

18 
 

19 
 

20 
Frí en Frístund opin 
 
Soðinn fiskur m/ 
kartöflum, salati og 
tómatfeiti 

21 
Frí en Frístund opin 
 
Slátur, rófur, kartöflur 
og uppstúfur 

22 
Frí en Frístund opin 
 
Grænmetisfiskur, 
hrísgrjón og salat 
 

23 
Frí en Frístund opin 
 
Makkarónusúpa, brauð 
og álegg 
 
 

24 
Aðfangadagur 
 

25 
Jóladagur 

26 
Annar í 
jólum 

27 
Frí en Frístund opin 
 
Soðinn fiskur m/ 
kartöflum og soðnu 
grænmeti 

28 
Frí en Frístund opin 
 
Eitthvað gott með 
tilheyrandi :)  

29 
Frí en Frístund opin 
 
Ofnbakaður fiskur, 
hrísgrjón og sósa 

30 
Frí en Frístund opin 
 
Lasagna, stappa og 
salat 
 

31 
Gamlársdagur 
 

 

Fréttabréf Naustaskóla                                           desember 2010

 

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

Muna:    Jólafrí nemenda hefst að loknum litlu jólum þann 17. desember. 
Frístund er opin virka daga í jólafríinu fyrir þá sem þar eru skráðir.   

Mánudaginn 3. janúar er starfsdagur og þann dag er Frístund lokuð. 

Kennsla að loknu jólaleyfi hefst skv. stundaskrá þriðjudaginn 4. janúar.  

Gleðileg jól!!
Gleðileg jól!!
Gleðileg jól!!
Gleðileg jól!!    


