
Göngum í skólann! 
Afar algengt virðist vera að 
nemendum sé ekið í 
skólann, jafnvel þó að þeir 
búi skammt frá og 
gönguleiðir séu greiðar.  Við 
viljum eindregið hvetja til 
þess að nemendur gangi í 
skólann, bæði er þar um að 
ræða holla og hressandi 
hreyfingu en auk þess 
dregur þá úr óþarfa umferð 
á bílastæði skólans og í 
nágrenni hans.... 

Fyrsta árshátíð skólans verður 4. mars og setur hún auðvitað mikinn svip á fyrstu vikuna enda 

æfingar í hverju horni hjá okkur. Við erum smátt og smátt að skapa hefðir og venjur, ein af 

þeim er að halda árshátíð þar sem markmiðið er að allir taki þátt á einhvern hátt og sem allra 

flestir stígi á svið á hverju ári.  7. bekkur stendur fyrir kaffisölu á hátiðinni og þau bregða sér 

svo í skólabúðaferð undir lok mánaðarins. Annars gerum við ráð fyrir að lífið gangi sinn 

vanagang í marsmánuði en hann endar svo með páskafríinu góða. Fyrirhugað er að nemendum 

skólans verði boðið á skíði í mánuðinum en ekki er enn ljóst hvaða dag það gæti orðið, það 

verður auglýst áður en að því kemur. Kennarar skólans koma til með að sækja námskeið í H.A. 

næstu vikur þar sem við vinnum að því að skerpa sameiginlega sýn okkar á kennslu og nám 

nemenda undir formerkjum fjölbreytni og einstaklingsmiðunar.  Þar verður rædd og skoðuð 

hugmyndafræði og hugtök sem liggja að baki einstaklingsmiðaðrar kennslu og lærdóms-

samfélags. Í öðru lagi verður sjónum beint að þáttum sem einkenna þessa hugmyndafræði, s.s. 

skýrri markmiðssetningu og viðmiðum um árangur og samþættingu náms og kennslu og í þriðja 

lagi fjallað um kennsluaðferðir sem falla undir fyrrgreinda hugmyndafræði. Allt miðar þetta 

auðvitað að því að móta starf sem setur nemandann og þroska hans í öndvegi enda er skólinn 

jú gerður fyrir börnin okkar.  Semsagt, allt útlit fyrir dásamlegan marsmánuð!   

                                                                  Ágúst Jakobsson 
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Fréttabréf Naustaskóla 

Skóladagatal 2010/11 

Skóladagatal næsta vetrar 
er nú í vinnslu.  Rétt er að 
vekja athygli á að fyrirhugað 
er að hafa vetrarfrí næsta 
vetur dagana 23.-27. 
október og 9.-13. mars.  
Skóli hefst með viðtölum 
23. ágúst. Óhætt ætti að 
vera að taka mið af þessum 
upplýsingum þegar gerðar 
eru áætlanir fyrir 
fjölskylduna..... 

ATH: Bólusetningarátak gegn svínainflúensu 

Heilbrigðisyfirvöld hvetja landsmenn eindregið til þess að láta bólusetja sig gegn svínainflúensu 
og verjast á þann hátt nýju áhlaupi veikinnar sem búast má við síðar á þessu ári eða því næsta. 
Bólusetning er besta vörnin gegn svínainflúensunni. Nánari upplýsingar um inflúensuna er að 
finna á vef sóttvarnarlæknis, www. influensa.is Sóttvarnarlæknir hvetur starfsfólk heilsugæslna í 
landinu til að bólusetja í skólum og hefur Heilsugæslustöðin á Akureyri ákveðið að bjóða upp á 
bólusetningu fyrir nemendur í grunnskólum. Ekki er nauðsynlegt að fá upplýst samþykki for-
eldra fyrir þessari bólusetningu en foreldrum er gefinn kostur á að hafna bólusetningu fyrir 
börn sín. Þá eru foreldar þeirra barna sem hafa verið bólusett með Pandemrix, bóluefni gegn 
svínainflúensu, beðnir um að láta skólahjúkrunarfræðing vita. Vinsamlegast hafið skriflegt sam-
band við skólahjúkunarfræðinga, með bréfi eða tölvupósti fyrir 7. mars 2010.  Netfang skóla-
hjúkrunarfræðings er isi@akmennt.is Hafi boði um bólusetningu ekki verið hafnað munu 
skólahjúkrunarfræðingar og skólalæknar, í samstarfi við starfsfólk skólanna, bólusetja á 
tímabilinu 10. – 19. mars 2010. Nánari dagsetning á bólusetningum verður auglýst með tölvu-
pósti til foreldra/forráðamanna og á heimasíðu skólans. 

                           Heilsugæslan á Akureyri 

Árshátíð Naustaskóla 
Árshátíð Naustaskóla verður haldin fimmtudaginn 4. mars. 
Sýning hjá 1.-3. bekk verður kl. 16:15 en sýning hjá 4.-7. bekk 
verður kl. 17:15. Sýningarnar verða í salnum á efri hæð skólans.  
Á eftir hvorri sýningu verða seldar kaffiveitingar á neðri hæð 
skólans til styrktar skólabúðaferð 7. bekkjar, 
verð fyrir fullorðna er 500 kr. en fyrir börn 300 kr. 
Athugið að ekki er hægt að greiða með greiðslukortum. 

  Allir velkomnir, sjáumst í hátíðarskapi! 

Árgjald Foreldrafélags 
Foreldrar munið árgjald 
Foreldrafélagsins, 2000 kr. á 
heimili.  Reikningsnúmerið 
er 0565-26-460110                
kt. 460110-1140 

Félagsstarf nemenda 

Frá og með síðustu 
áramótum eiga nemendur 
7. bekkjar aðgang að 
félagsmiðstöðinni Tróju 
sem er til húsa í Rósenborg 
(Gamla Barnaskólanum). 
Við eigum svo í viðræðum 
við tómstundayfirvöld um 
að komið verði á fót 
mánaðarlegum opnum 
húsum fyrir nemendur á 
miðstigi í skólanum en ekki 
er enn ljóst hvenær það 
getur hafist, vonandi þó 
fyrir vorið... 



Mars 2010 
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

 1 

Soðinn fiskur m/ 

kartöflum, Agúrkur, 

tómatar og feiti. 

2 

Hakk og spaghetti. 

Salat. 

3  

Plokkfiskur m/ 

kartöflum, rúgbrauði 

og smjörva. 

4 

Gullash m/ kartöflumús 

og grænmeti. 

 

ÁRSHÁTÍÐ !! 
(Sjá forsíðu) 

5 

Grænmetissúpa, 

brauð og álegg 

 

 

6 

7 8 

Soðinn fiskur m/ 

kartöflum, grænmeti 

og feiti.  

Fundur hjá foreldr. 
6. b. kl. 20:00 

9 

Biximatur m/ salati. 

 

Læknisskoðun hjá 4. 
bekk kl. 9:00 

10 

Ostafiskur m/ 

hrísgrjónum, salati 

og súrsætri sósu. 

 

11 

Steik m/ steiktum 

kartöflum, grænmeti, 

salat og sósa. 

Upplestrarkeppni 7. b. 
kl. 9:45. 

12 

Skyr, brauð og álegg 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

Soðinn fiskur m/ 

kartöflum, rófum og 

tómatsósu. 

 

 

16 

Lasagna m/ salati. 

 

17 

Steiktar fiskibollur 

m/ kartöflum og 

sósu. 

Stóra uppl.keppni 
7.b. úrslitakeppni 

18 

Snitzel, steiktar 

kartöflur og grænmeti. 

19 

Makkarónusúpa, 

brauð og álegg. 

20 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

22 

Soðinn fiskur m/ 

kartöflum og 

tómatsósu.  

7. b. í skólabúðum 
þessa viku 

23 

Slátur m/ kartöflum, 

jafningi og rófum 

24 

Steiktur fiskur m/ 

kartöflum, sósu og 

salati. 

25 

Kjúklingur m/ 

hrísgrjónum, salati og 

sósu 

 

26 

Hrísgrjónagrautur, 

brauð og álegg 

 

Páskafrí hefst 

27 

 

28 29.  

Páskafrí -  

Frístund opin 

Soðinn fiskur m/ 

kartöflum, agúrkum, 

30. 

Páskafrí -  

Frístund opin 

Steiktar kjötbollur m/ 

rauðkáli og sósu. 

31. 

Páskafrí -  

Frístund opin 

Broccolyfiskur m/ 

kartöflum og salati. 

1. apríl   

Skírdagur  

2. apríl 

Föstudagurinn langi 

3. apríl 

Fréttabréf Naustaskóla                                       1. mars 2010 

 

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

• 26. mars - páskaleyfi nemenda hefst 

• 29.-31.mars - páskafrí en Frístund opin 

• 6. apríl - starfsdagur, Frístund lokuð 

• 7. apríl - Samráðsdagur, Frístund opin,  viðtalsboðanir sendar fyrir páskafrí 

• 8. apríl - kennsla hefst skv. stundaskrá 


