
Innkaup námsgagna 

Á fundi skólaráðs á 
dögunum var ákveðið að 
skólinn muni annast innkaup 
á námsgögnum fyrir 
nemendur, nema því sem 
segja má að tilheyri 
pennaveskjum þeirra s.s. 
skriffærum, litum o.þ.h. Við 
birtum leiðbeiningar vegna 
innkaupa á heimasíðu 
skólans í sumar og í haust 
verður svo rukkað inn gjald 
fyrir námsgögnin.  

 Skólastarfið núna síðustu vikuna einkennist af útiveru og óhefðbundnari verkefnum, á 

fimmtudag efnum við svo til vorhátíðar í samvinnu við Foreldrafélagið og Hverfisnefnd 

Naustahverfis og skólaslit verða föstudaginn 4. júní.   Fyrsta starfsári Naustaskóla er semsagt að 

ljúka, sem er merkilegt því það er eins og það hafi verið í gær sem við hófum skólastarfið. Þetta 

hefur verið skemmtilegur og viðburðaríkur vetur, skólinn okkar hefur stigið sín fyrstu skref og 

framtíðin er björt ef við bara látum okkur þykja vænt um hann og styðjum hann áfram til góðra 

verka.  Fyrir mína hönd og annarra starfsmanna þakka ég fyrir veturinn og hlakka til að hitta 

ykkur öll aftur í haust, eftir dásamlegt líf í sumar auðvitað!  Sumarkveðjur, Ágúst Jakobsson 

  Kæra skólasamfélag  
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Fréttabréf Naustaskóla 

Laus störf 

Laus eru til umsóknar störf 
skólaliða.  Umsóknarfrestur 
er til 10. júní. Sjá heimasíðu 
skólans.  

  Frístund 

Síðasti opnunardagur 
Frístundar í vor er 4. júní. Í 
ágúst verða foreldrar 
beðnir um að ganga frá 
dvalarsamningum fyrir 
næsta vetur og Frístund 
tekur að nýju til starfa á 
skólasetningardaginn, 23. 
ágúst.  

Skólaslit 

Fyrsta starfsári Naustaskóla 
verður slitið föstudaginn 4. 
júní.  Allir nemendur mæta 
kl. 13:00 á sín heimasvæði, 
hitta umsjónarkennara, taka 
á móti námsmati, 
skólastjóri segir nokkur orð 
og svo halda nemendur út í 
sumarið.  Foreldrar eru að 
sjálfsögðu einnig hjartanlega 
velkomnir á skólaslitin. 

Vorhátíð Naustahverfis 2010 
 

Hátíðin hefst kl. 16:15 í Naustaborgum með “brekkusöng” 
 

Dagskrá í Naustaborgum kl. 16:15-18:00 

• Þrautabraut 

• Andlitsmálning 

• Stultur, kastveggur o.fl. 

• Trúðar 

• Naustahverfismót í Kubbi 

• Boccia 

• Leikir 

• Sápukúlublástur 

• Flugdrekar 

• Grillaðar pylsur 

 
Söngvakeppni foreldra og barna (feðgar/mæðgur/feðgin/mæðgin) í sal skólans  
kl. 18:00 - Foreldrar og börn á öllum aldri geta skráð sig til keppni (það er einfaldlega gert með 
því að finna lag sem báðir aðilar kunna,  og mæta á æfingu í skólanum einhvern tímann milli 17:00 
og 18:00) 
 
Ball fyrir nemendur í 1.-3. bekk kl. 18:30-19:45 (200 kr. aðgangseyrir)  

Ball fyrir nemendur í 4.-7. bekk kl. 20:00-22:00 (200 kr. aðgangseyrir)   

Opið hús í Naustaskóla frá kl. 17:30 

• Kaffihús á neðri hæð skólans 

ο Kaffi / safi / mjólk og vöfflur 
ο Fullorðnir 300 kr. 
ο 6-16 ára 200 kr. 

• Tombóla – 50 kr. miðinn 

• Föndurborð 

• Spákona 

• Draugahús 

• Sýningar á verkum nemenda 

Skólabyrjun í haust 

Skólastarf í haust hefst með 
viðtölum umsj.kennara við 
foreldra og nemendur.  
Viðtalsboðanir berast í 
tölvupósti um miðjan ágúst. 

Umsjónarkennarar næsta vetur 

1. bekkur: Lilja og Freydís 

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

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

6.-7. bekkur: Ása og Þóra Ýr 

8. bekkur: Karl 

Skipting umsjónarkennara á árganga verður eins 
og sést hér að ofan. Við röðum nemendum hins 
vegar ekki niður á umsjónarkennara fyrr en í 
ágústmánuði.   

Allir velkomnir!! 

Bless og takk! 

Tveir starfsmenn hverfa á braut eftir 
veturinn, það eru Hjördís Óladóttir og 
Marcela Andrea Ceron.  Við hin þökkum 
þeim fyrir samfylgdina og frábærlega unnin 
störf í vetur um leið og við óskum þeim 
velfarnaðar í framtíðinni!   

Þeim nemendum sem hætta í skólanum 
þökkum við einnig fyrir samstarfið og 
óskum þeim alls hins besta.  Vonandi fara 
allir með fullt af góðum minningum úr 
Naustaskóla.   



 

 


