
Ný lykilorð í mentor 
Hingað til hafa foreldrar 
þurft að snúa sér til skólans 
til að fá send ný lykilorð að 
mentorkerfinu ef þau hafa 
tapast, en nú er hægt að fá 
þau send beint af vefsíðu 
mentor.is með því að slá inn 
kennitölu viðkomandi. 

Það er sannarlega ótrúlegt til þess að hugsa að fyrir réttu ári síðan var Naustaskóli ekki til.  

Húsið var enn í byggingu og átti töluvert í land, hvað búnað varðar átti skólinn enn ekki svo 

mikið sem eina bréfaklemmu! Búið var að ráða nokkra starfsmenn en þeir voru eiginlega bara 

andlit á heimasíðunni, stefna og starfshættir sömuleiðis bara nokkur orð á blaði, margir 

nemendur og foreldrar nokkuð óákveðnir um hvernig ætti að taka þessum nýja skóla og vísast 

sumir kvíðnir fyrir því hvernig til myndi takast.  Á þessu ári hefur því mikið vatn runnið til 

sjávar, orðinn er til skóli með öllu sem honum fylgir, með ákveðnum brag og sérkennum.  Þar 

hafa margir lagt sitt af mörkum og langar mig hér sérstaklega að þakka foreldrum fyrir þá 

jákvæðni og það traust sem þeir hafa sýnt við mótun þessa nýja skóla.  Í könnun sem lögð var 

fyrir foreldra á dögunum kemur glöggt fram að foreldrar eru yfirhöfuð ánægðir með hvernig til 

hefur tekist og vænta greinilega mikils af skólanum okkar.  Þar er hins vegar líka að finna  skýrar 

vísbendingar um atriði sem þarfnast úrbóta og margar góðar athugasemdir og ábendingar sem 

við tökum til handargagns.  Við erum auðvitað bara rétt að byrja og væntum þess öll að 

sameiginlega getum við búið til frábæran skóla, og það gerum við með því að hjálpast að og 

hlusta hvert á annað.  Og til að taka af allan vafa er rétt að taka fram að lífið er svo sannarlega 

dásamlegt!                                                        Ágúst Jakobsson 
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Fréttabréf Naustaskóla 

Forskráning í Frístund 
Á dögunum var sendur út 
tölvupóstur þar sem 
foreldrar í verðandi 1.-4. 
bekk voru beðnir um að 
gefa upplýsingar um hvort 
þeir hyggjast nýta vistun í 
Frístund fyrir börn sín 
næsta vetur.  Við biðjum þá 
sem enn eiga eftir að svara 
því að bregðast við sem 
allra fyrst.  

Íþróttakennsla í maí 

Við ætlum að nýta 
tækifærin og kenna íþróttir 
sem mest úti í maí þegar 
veður leyfir.  Við biðjum 
um að nemendur mæti með 
íþróttaföt eins og venjulega 
á “inniíþróttadögum” en að 
þeir séu einnig klæddir eftir 
veðri og við því búnir að 
íþróttirnar séu kenndar úti.   

Nýir starfsmenn 

Nú hafa verið ráðnir fjórir nýir starfsmenn að skólanum fyrir næsta vetur.  Það eru Aðalheiður 
Skúladóttir, Freydís Þorvaldsdóttir, Hafdís Björg Bjarnadóttir og Yrsa Hörn 
Helgadóttir.  Aðalheiður kemur frá Lundarskóla þar sem hún hefur starfað lengi sem kennari, 
hún verður námsráðgjafi hjá okkur en mun einnig kenna 6.-7. bekk næsta vetur.  Freydís kemur 
líka úr Lundarskóla eftir langan kennsluferil þar, hún verður umsjónarkennari í 1. bekk næsta 
vetur. Hafdís Björg starfar nú í Síðuskóla en hefur að baki fjölbreytta reynslu af skólastarfi, hún 
er þroskaþjálfi og mun starfa að mestu með 1. bekk næsta vetur. Yrsa Hörn kemur frá 
Þelamerkurskóla, hún er sérkennari með fjölbreytta reynslu að baki og mun starfa sem 
umsjónarkennari í 2.-3. bekk næsta vetur. Við bjóðum þær velkomnar í hópinn og væntum 
mikils af samstarfinu við þær um ókomna tíð. 

Val í 8. bekk 

Nemendur í 8. bekk fá að 
velja um nokkrar 
námsgreinar næsta vetur. 
Þau fá valblöð send heim 
með sér þriðjudaginn 4. maí 
og þurfa að skila þeim aftur 
í síðasta lagi föstudaginn 7. 
maí.  Nemendur og 
foreldrar geta leitað 
upplýsinga og ráðgjafar hjá 
skólastjóra ef spurningar 
vakna vegna valsins.. 

Mynd af heimasvæði 4.-5. bekkjar fyrir sléttu ári síðan !! 

Foreldrar munið árgjald Foreldrafélagsins, 2000 kr. á heimili.  Enn eiga nokkrir eftir að greiða! 
Reikningsnúmerið er 0565-26-460110  kt. 460110-1140 

Útivistartíminn 

Frá og með 1. maí lengist 

útivistartími skv. lögum, þá mega 

börn 12 ára og yngri vera úti til 

kl. 22 en 13-16 ára mega vera úti 

til kl. 24.  Rétt er þó að taka fram 

að foreldrar ráða að sjálfsögðu 

útivistartíma sinna barna, og 

sjálfsagt að muna að flest börn og 

unglingar þurfa að minnsta kosti  

10 tíma svefn!! 
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Skólanefnd óskar eftir tilnefningum til viðurkenninga 

Samkvæmt skólastefnu Akureyrarbæjar skal árlega, veita þeim einstaklingum eða stofnunum sem skarað hafa fram úr í skólastarfi 
viðurkenningar. Markmiðið er að vekja sérstaka athygli á því sem vel er gert og hvetja þá sem fyrir valinu verða til þess að halda 
áfram því góða starfi sem þeir eru að vinna og jafnvel gera enn betur. Viðurkenning er einnig staðfesting á að viðkomandi skóli/
kennari/nemandi er fyrirmynd annarra á því sviði sem viðurkenning nær til. 

Skólanefnd mun frá árinu 2010 veita einstaklingum og/eða stofnunum sem skarað hafa fram úr í eftirtöldum tveimur flokkum 
viðurkenningar, við hátíðlega athöfn. Skólanefnd ákveður fjölda viðurkenninga ár hvert að fenginni tillögu valnefndar. 

Skólar/Kennarahópar/Kennari 

Foreldrar, nemendur, kennarar, skólar og bæjarstofnanir geta tilnefnt verkefni í skóla til viðurkenningar. Tilnefna má 
nýbreytniverkefni um hvaðeina í skólastarfi sem unnið hefur verið að á yfirstandandi skólaári, nemendavinnu, vinnu hópa eða 
einstaklinga, upplýsingamiðlun, stefnumótun og skipulag, starf eins kennara eða samvinnu þeirra, verkefni í almennri kennslu, 
sérgreinum eða sérkennslu, framlag annars starfsfólks skólans, forvarnarstarf, félagsstarf eða foreldrasamstarf. 

Nemendur    

Skólar setja sér reglur um það hvaða nemendur þeir tilnefna til viðurkenninga og senda til valnefndar. Tilnefningar eru óháðar 
aldri. Viðurkenningu má veita fyrir góðan námsárangur, góðar framfarir í námi, virkni í félagsstarfi, að vera jákvæð fyrirmynd, sýna 
frumkvæði eða leiðtogahæfileika, frábæra frammistöðu í íþróttum eða listum, listsköpun eða tjáningu í skólastarfi, félagslega 
færni, samskiptahæfni og framlag til að bæta eða auðga bekkjaranda/skólaanda, nýsköpun og/eða hönnun.  
(Óskað er eftir að tilnefningar vegna nemenda Naustaskóla berist til skólastjóra, nefnd innan skólans velur síðan tilnefningar til 
að senda áfram til skólanefndar) 

Þessi samþykkt nær til allra leik-, grunn- og tónlistarskóla sem Akureyrarbær rekur eða styrkir. Valnefnd verður skipuð einum 
fulltrúa úr skólanefnd, einu foreldri sem tilnefnt er af Samtaka og foreldrum leikskólabarna og einum fulltrúa frá 
Skólaþróunarsviði HA. Fræðslustjóri er starfsmaður valnefndar. 

Tilnefningar skulu hafa borist í síðasta lagi 9. maí. Tilnefningum vegna skóla, kennara eða verkefna skal skilað inn til skólanefndar 
með þar til gerðu formi á vefslóðinni  

http://www.surveymonkey.com/s/starfsmannavidurkenningar 

Tilnefningar vegna nemenda í Naustaskóla sendist með tölvupósti til agust@akureyri.is fyrir 6. maí.  

Foreldraverðlaun Heimilis og skóla 

Foreldraverðlaun Heimilis og skóla – landssamtaka foreldra, verða afhent í 15. sinn við hátíðlega athöfn í  Þjóðmenningarhúsinu 
þriðjudaginn 1. júní kl. 15:00.   
Heimili og skóli – landssamtök foreldra óska eftir tilnefningum til Foreldraverðlauna 2010 frá einstaklingum, félögum eða hópum 
sem vilja vekja athygli á vel unnum verkefnum, sem stuðla að eflingu skólastarfs og jákvæðu samstarfi heimila, skóla og 
samfélagsins. 

Með afhendingu verðlaunanna er vakin athygli á því gróskumikla starfi sem fer fram innan leik- grunn- og framhaldsskóla og þeim 
mörgu verkefnum sem stuðla að öflugu og jákvæðu samstarfi heimila, skóla og samfélagsins.   

Fólk er hvatt til að láta málið til sín taka og líta eftir verðugum verkefnum í sínu nærumhverfi. 

Tilnefningar sendist á rafrænan hátt með því að fylla út eyðublað á heimasíðu Heimilis og skóla www.heimiliogskoli.is. Síðasti 
skiladagur tilnefninga er mánudagurinn 10. maí. 

Umsjónarkennarar næsta vetur 

Skipting umsjónarkennara á árganga næsta vetur verður væntanlega 
sem hér segir.  Við gerum hins vegar ekki ráð fyrir að raða 
nemendum niður á umsjónarkennara fyrr en í ágústmánuði.  Enn er 
að detta inn ein og ein nemendaskráning fyrir næsta vetur og er nú 
útlit fyrir að 192 nemendur komi til starfa hjá okkur í haust. 

1. bekkur: Lilja og Freydís 

2.-3. bekkur: Brynja, Halla, Inga Lilja og Yrsa 

4.-5. bekkur: Heimir, Hjördís og Sigurlaug 

6.-7. bekkur: Ása og Gunnþór 

8. bekkur: Karl Mynd frá samvinnuprófi í 6.-7. bekk 
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Íþróttakennsla næsta vetur 

Næsta vetur gerum við ráð fyrir 
svipuðu fyrirkomulagi á 
íþróttakennslunni nema að 1.-3. 
bekkur fer í Íþróttahúsið við 
Laugagötu en 4.-8. bekkur fer sem 
fyrr einu sinni í viku í KA-heimilið. 
Örlygur sér áfram um 
íþróttakennsluna en honum til 
halds og trausts munum við líka fá 
Snorra Bergþórsson lánaðan úr 
Lundarskóla til að kenna nokkra 
tíma, hann mun líka aðstoða okkur 
við að efla útikennslu hjá okkur en 
hann hefur leitt það starf hjá 
Lundarskóla í vetur.  

skólabyrjun 2010 

 

Könnun meðal foreldra 

Eins og flestum er kunnugt lögðum við nú á dögunum 
fyrir könnun þar sem beðið var um upplýsingar og 
viðhorf foreldra til ýmislegs sem varðar skólann og 
skólastarfið.  Við eigum enn eftir að rýna töluvert í 
könnunina og þær ábendingar sem hún innifelur en við 
fyrstu sýn eru niðurstöðurnar að flestu leyti 
ásættanlegar. Niðurstöður sumra spurninganna getum 
við metið með hliðsjón af könnunum sem lagðar hafa 
verið fyrir í öðrum skólum en á öðrum sviðum höfum 
við minni samanburð. Langflestir foreldrar virðast í 
heildina tekið ánægðir með skólann, þannig virðist 
styrkleiki hjá okkur að við hlustum á sjónarmið 
foreldra, skólinn komi til móts við þarfir barnanna og 
viðfangsefni í náminu sýnast áhugaverð fyrir nemendur.  
Framkoma og viðmót starfsmanna þykir almennt gott, 
foreldrar upplifa sig velkomna í skólann, metnaður 
kennara þykir mikill og mikil ánægja mælist með 
ákveðna þætti eins og mötuneytið, Frístund, innkaup á 
námsgögnum o.fl.   Hins vegar gefur könnunin líka 
skýrar vísbendingar um þætti sem við þurfum að bæta 
hjá okkur.  Þar er líklega mikilvægasta atriðið að við þurfum að stíga mun ákveðnari skref til samvinnu og samráðs við foreldra. 
Þannig upplifir töluverður hluti foreldra sig ekki sem þátttakanda í ákvörðunum sem varða nám barnanna og óskar ákveðinn 
meirihluti eftir að fá að vera virkari þátttakandi í náminu. Það er einnig greinilegur veikleiki hjá okkur að við veitum ekki 
nægilegar upplýsingar og endurgjöf um nám og námsstöðu nemenda.  Þá þurfum við að vera duglegri að hafa samband við 
heimilin, líka þegar vel gengur hjá nemendum!  Á sama tíma og langflestir foreldrar telja að börnum þeirra líði vel í skólanum er 
líka nokkur hópur á öndverðum meiði, og það er auðvitað ekki gott!   Framundan er því vinna hjá okkur við að móta tillögur að 
aðgerðum til að bæta þessi og fleiri atriði með hjálp og í samvinnu við foreldra og væntum áframhaldandi hvatningar og aðhalds 
til góðra verka.   Heildarniðurstöður könnunarinnar má nálgast á heimasíðu skólans.  

Risaeðluþema í 2.-3. bekk 

Nemendur í 2.-3. bekk hafa undanfarið unnið þemavinnu þar 
sem risaeðlur eru í forgrunninum en að sjálfsögðu fléttast 
einnig ýmiskonar fróðleikur og færniþjálfun inn í námið.  Þetta 
hefur verið hin fjölbreyttasta vinna þar sem krakkarnir hafa 

lesið, teiknað, föndrað, 
reiknað, mælt og málað úti og 
inni og allir virðast hafa 
skemmt sér hið besta.  
Myndirnar sem eru hér á 
síðunni eru einmitt frá þessari 
vinnu.  Þær má nálgast á 
heimasíðu skólans ásamt fleiri 
myndum frá þessu verkefni og 
mörgum öðrum sem unnið 
hefur verið að undanfarið... 

Tapað - 

fundið 

Við höfum nú 

bætt við nýjum hlekk á 

heimasíðunni þar sem við ætlum 

að prófa að setja inn upplýsingar 

um óskilamuni, einnig geta 

foreldra auglýst þar eftir töpuðum 

munum.   
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Soðinn fiskur m/ 
kartöflum, rófum og 
laukfeiti 

 

4  

Hakkað buff m/ 
kartöflumús og græn-
meti 

5  

Plokkfiskur m/ 
kartöflum, rúgbrauði 
og smjöri 

6 

Pizza m/ salati 

7 

Skyr, brauð og álegg 

 

8 

9 10 

Soðinn fiskur m/ 
grænmeti, kartöflum 
og tómatfeiti 

11 

Steiktar kjötbollur m/ 
kartöflumús, rauðkál 
og sósa 

 

12 

Ostafiskur m/ 
hrísgrjónum, salati 
og súrsætri sósu 

13 

Uppstigningardagur 

FRÍ 

14 

Starfsdagur -  

Frí en Frístund opin 

(Makkarónusúpa, 
brauð og álegg) 

15 

 

 

 

 

16 

 

17 

Soðinn fiskur m/ 
kartöflum, rúgbrauði, 
smjörva og 
tómatsósu 

 

18 

Slátur m/ kartöflum, 
rófum og jafningi 

 

19 

Steiktur fiskur m/ 
kartöflum, sósu og 
salati 

 

20 

Kjúklingur m/ 
hrísgrjónum, salati og 
karrýsósu 

21 

Grænmetissúpa, 
brauð og álegg 

22 

 

23 

 

24 
Annar í hvítasunnu 
FRÍ 

25 

Lasagna m/ salati 

26 

Soðnar fiskibollur 
m/salati og karrý-
sósu 

27 

Snitzel m/ steiktum 
kartöflum og grænmeti 

 

28 

Hrísgrjónagrautur, 
brauð og álegg 

 

29 

 

30 31 

Soðinn fiskur m/ 
kartöflum og rófum 

1. júní 

“Óvænt ánægja” 

2. júní 

“Óvænt ánægja 2” 

3. júní  

Vorhátíð 

Nánar auglýst síðar 

 

4. júní  

Skólaslit  

Nánar auglýst síðar 

 

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

Föstudaginn 14. maí er starfsdagur en Frístund verður opin þann dag.  

Síðasti dagur sem Frístund er opin í vor er skólaslitadagurinn, 4. júní.  
Búast má við að töluvert verði um útiveru og “öðruvísi skólastarf” síðari hluta maí. Við auglýsum 

það nánar þegar nær dregur.  

 


