
Mentor - lykilorð 
Við minnum á að foreldrar 
geta sjálfir útvegað sér 
lykilorð að mentorkerfinu á 
vefnum www.mentor.is. 
Foreldrar nýnema sem ekki 
eru komnir með lykilorð 
geta því útvegað sér þau þar 
eða haft samband við ritara 
skólans.  

Forföll og leyfi 
Foreldrar geta sjálfir skráð 
inn forföll barna sinna á 
mentorvefnum. Athugið 
hins vegar að sú skráning er 
eingöngu ætluð til að skrá 
veikindaforföll, vinsamlegast 
hafið samband við skólann 
símleiðis eða með 
tölvupósti til að óska eftir 
leyfum fyrir nemendur. 
Nauðsynlegt er að 
veikindaforföll séu tilkynnt 
inn í mentor eða með 
símtali að morgni, hvern 
þann dag sem nemandi er 
forfallaður. 

Skólastarf í Naustaskóla er nú hafið af fullum krafti og er ekki annað að sjá en það fari vel af 

stað. Þá er gaman að geta þess að nú höfum við náð því marki að nákvæmlega 200 nemendur 

eru skráðir í skólann!  Að þessu sinni settu framkvæmdir og húsnæðismál tiltölulega lítið mark 

á undirbúning skólastarfsins. Þó að reyndar hafi aðeins þurft að breyta og laga hjá okkur voru 

það smámunir miðað við það sem við höfum áður kynnst í þeim efnum. Starfsfólk skólans nýtti 

hins vegar aðdraganda skólasetningar að þessu sinni til að fræðast og undirbúa sig á 

margvíslegan hátt fyrir starfið sem framundan er. Má þar nefna að starfsmenn hafa setið 

námskeið og fræðslufundi um námsmat, notkun Numicon stærðfræðinámsgagna, 

kennsluaðferðirnar Byrjendalæsi og Orð af orði, notkun Mentorkerfisins, útieldun, kynjafræði, 

lýðræði í skólastarfi, jákvæðan aga, tölvunotkun, hópefli og sjálfsstyrkingu o.fl.  Við starfsfólkið 

erum spennt fyrir vetrinum og erum sannfærð um að hann verði bæði skemmtilegur og 

árangursríkur, enda er jú lífið alltaf dásamlegt hjá okkur í Naustaskóla !                                             

        Ágúst Jakobsson 

  Kæra skólasamfélag  

    8. tölublað, 3. árgangur,  1. september 2010                    Ábyrgðarmaður: Ágúst Jakobsson 

Fréttabréf Naustaskóla 

Íþróttakennsla í sept. 

Ætlunin er að kenna 
íþróttir alfarið úti í 
septembermánuði, a.m.k. 
meðan veður leyfir. 
Nemendur þurfa því að 
vera klæddir eftir veðri. 
Tilkynnt verður með 
tölvupósti ef kennslan flyst í 
íþróttahús fyrr.   

Skólafærninámskeið 

Nú í haust munum við í fyrsta sinn bjóða upp á svokallað skólafærninámskeið sem er 
sérstaklega ætlað fyrir foreldra þeirra barna sem eru að hefja sitt grunnskólanám.  Ætlunin er 
að námskeið af þessu tagi verði haldin árlega fyrir foreldra nýnema en markmiðið með þeim er 
að fræða foreldra um skólann okkar og grunnskólakerfið almennt, hvað það þýðir að eiga barn 
í grunnskóla, hvað þurfi helst að hafa í huga, hvaða þjónusta og aðstoð er í boði o.s.frv. 
Námskeiðið þetta árið verður haldið miðvikudaginn 22. september kl. 17:30-20:00 
Dagskrá þess verður sem hér segir:  

• Að byrja í grunnskóla - hvað þýðir það fyrir börnin okkar? 

• Grunnskólakerfið á Íslandi - yfirlit og upplýsingar 

• Naustaskóli / starfshættir / agastefna / kennsluaðferðir o.fl.  

• Samskipti heimila og skóla / upplýsingamiðlun - mentorkerfið o.fl. 

• Foreldrafélag / skólaráð / stoðþjónusta 
Ætlast er til að fulltrúar allra nemenda í 1. bekk mæti á námskeiðið en aðrir eru að sjálfsögðu 
einnig velkomnir.  Boðið verður upp á barnagæslu meðan á námskeiði stendur og 
léttan málsverð fyrir þátttakendur og börn.  

Skólafatnaður - ATH 

Þeir sem ekki eru búnir að 
panta skólapeysur/boli en 
hafa áhuga á því geta haft 
samband við ritara í síðasta 
lagi 3. september.  Við 
auglýsum 
svo þegar 
fötin eru 
komin í hús 
og tilbúin til 
afgreiðslu.  

Aðalfundur Foreldrafélagsins 

Að minnsta kosti einn fulltrúi frá hverju heimili þarf að mæta á fundinn! 
Auk hefðbundinna aðalfundarstarfa verða hagnýtar upplýsingar fyrir foreldra og umræður í 
smærri hópum m.a. um foreldrasamning Heimilis og skóla. Samkvæmt lögum Foreldrafélags 
Naustaskóla skal aðalfundur haldinn árlega í maí.  Síðastliðið vor fór hins vegar svo að mæting á 
aðalfundinn var svo slök að ákveðið var að fresta honum til haustsins og bera þá jafnframt upp 
tillögu að lagabreytingu sem fæli í sér að aðalfundir verði haldnir að hausti.   
Hér með er því boðað til framhaldsaðalfundar Foreldrafélags Naustaskóla 
mánudaginn 13. september kl. 20:00-21:30  Á dagskrá verða venjuleg aðalfundarstörf, 
þ.á.m. tillaga að framangreindri lagabreytingu og kjör fulltrúa foreldra í skólaráð, tilnefning 
bekkjarfulltrúa, umræður um foreldrastarf í hverjum árgangi/námshópi og umræður um 
foreldrasamning Heimila og skóla.   Þeir sem vilja gefa kost á sér sem bekkjarfulltrúar eru beðnir 
um að senda póst til vaka@mentor.is.  Afar mikilvægt er að við mótum frá upphafi þá hefð að 
foreldrar mæti á fundi Foreldrafélagsins og taki virkan þátt í starfinu.  Því leggjum við mikla 
áherslu á að allir nemendur skólans eigi fulltrúa á aðalfundinum!  



Samverustundir 
Á fimmtudögum í vetur 
munu árgangar skólans 
skiptast á um að vera með 
atriði.  Á baksíðu 
fréttabréfsíns má sjá hvernig 
þessar uppákomur raðast á 
daga.  

Fatamarkaður RKÍ 
Við minnum á fatamarkað RKÍ en 
þar er hægt að fá notaðar 
skólatöskur og ýmiskonar fatnað 
á börn og unglinga. 
Fatamarkaðurinn er til húsa í 
Gamla Lundi, á horni 
Skógarlundar og Þingvallastrætis. 
Opnunartími er frá kl. 9 til 16 
virka daga. Ýmislegt er einnig að 
fá hjá nytjamarkaði 
Hjálpræðishersins, Hertex, við 
Hjalteyrargötu 2. Opnunartími 
þar er á þriðjudögum og 
föstudögum kl. 10 - 18. 
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Útikennsla  

Samkvæmt stefnu skólans ætlum við í haust og vetur að fikra okkur áfram með útikennslu og nýta til þess m.a. hið stórgóða 
útivistarsvæði sem við höfum hér rétt við hlið okkar í Naustaborgum.  Við höfum fengið liðsauka í þetta verkefni í vetur, þar er 
um að ræða Snorra Bergþórsson, sem leiddi m.a. útiskólastarf í Lundarskóla sl. skólaár.  Snorri verður í hlutastarfi hjá okkur í 
vetur, að hluta sem íþróttakennari en að hluta sem “útiskólastjóri” en hann mun einnig kenna áfram við Lundarskóla.  Í 
Naustaborgum má segja að orðin sé til útiskólastofa, búið er að ryðja rjóður og göngustíga, búa til eldstæði o.fl. og munu a.m.k. 
þrír skólar samnýta þessa aðstöðu í vetur, þ.e. Naustaskóli, Naustatjörn og Lundarskóli. Fyrirkomulagið hjá okkur verður á þann 
hátt að nú í septembermánuði skiptast árgangar og kennarar skólans á að fara upp í Naustaborgir, kynna sér aðstöðuna og 
hvernig hægt er að nýta hana til kennslu og leikja.  Í framhaldinu mun svo 
Snorri taka á móti minni nemendahópum í Naustaborgum í samráði við 
aðra kennara skólans, auk þess sem þeir munu einnig nýta einnig svæðið 
á eigin spýtur.  Auk þessa munum við að sjálfsögðu halda áfram að kenna 
íþróttir að hluta til úti og nýta önnur tækifæri sem gefast til útiveru og 
vettvangsferða þannig að það er sannarlega útlit fyrir að útivist verði 
veglegur hluti skólastarfsins í vetur.  

Viðurkenningar skólanefndar 

Laugardaginn 5. júní sl. veitti skólanefnd Akureyrarbæjar í fyrsta sinn 
viðurkenningar til nokkurra nemenda og starfsmanna, en veiting viðurkenninga 
með þessum hætti er í samræmi við skólastefnu bæjarins.  Óskað hafði verið 
eftir tilnefningum frá starfsmönnum, foreldrum og stofnunum, valnefnd fór svo 
yfir tilnefningarnar og voru að lokum sjö nemendur og átta starfsmenn 
heiðraðir fyrir framúrskarandi frammistöðu. Meðal þeirra sem hlutu 
viðurkenningu var Reynir Franz Valsson sem var að ljúka 2. bekk í 
Naustaskóla.  Við óskum honum og öðrum verðlaunahöfum innilega til 
hamingju!  

Örfáir eiga enn eftir að greiða námsgagnagjald vetrarins sem er 2800 kr. fyrir 
nemendur í 1.-3. bekk en 4000 kr. fyrir nemendur í 4.-8. bekk.  Vinsamlegast 
greiðið sem allra fyrst!  

                Reikningsnúmerið er 1105-15-200070  kt. 070372-5099 

Jákvæður agi 

Í vetur höldum við áfram að innleiða uppeldisstefnuna okkar sem nefnist 
Jákvæður agi.  Síðastliðið vor fóru tveir starfsmenn skólans, Ágúst og 
Sigurlaug, ásamt fulltrúum frá Naustatjörn, Glerárskóla og Hrafnagilsskóla 
til Bandaríkjanna á fjögurra daga námskeið um aðferðina en þessir skólar 
vinna saman að innleiðingu hennar.  Þeir starfsmenn skólanna sem fóru 
utan, alls átta manna hópur, stóð svo sameiginlega fyrir fræðslu til annarra starfsmanna skólanna nú á haustdögum og mun áfram 
vinna saman að verkefninu, hafa samráð, vinna að þýðingum og staðfæringu á fræðsluefni, veita ráðgjöf o.s.frv. Fyrirhuguð er 
fræðsla og kynningar til foreldra þegar líður á haustið en þangað til má fræðast dálítið um efnið á vefsíðu skólans, á slóðinni 

http://www.naustaskoli.is/page/jakvaedur_agi  

Hverfisnefnd - fundargerðir 

Við vekjum athygli á að á vefsíðu skólans er að finna tengil inn á síðu Hverfisnefndar 

Naustahverfis þar sem finna má upplýsingar um nefndina og fundargerðir hennar.  



Fréttabréf Naustaskóla                                                      Bls. 3

Námsráðgjafi 

Við skólann starfar nú Aðalheiður Skúladóttir náms- og starfsráðgjafi í 40% 
starfi.  Skrifstofa náms- og starfsráðgjafa er á annari hæð. Allir nemendur og 
foreldrar eru hvattir til að nýta sér þjónustu náms- og starfsráðgjafa. Hægt er 
að bóka tíma í gegnum síma 4604100 eða senda tölvupóst á allas@akmennt.is 

Helstu verkefni náms- og starfsráðgjafa eru: 

• Að standa vörð um velferð nemenda og starfa í þágu þeirra. 

• Leita lausna í málum nemenda. 

• Að vera trúnaðarmaður og málsvari nemenda. 

• Gæta þess að nemendur búi við jafnrétti og að 
jafnréttis sé gætt gagnvart þeim innan skólans. 

• Móttaka nýrra nemenda. 

• Leiðsögn um nám og skipulag. 

• Bæta vinnubrögð og námstækni. 

• Aðstoða nemendur við að átta sig á hvar áhugasvið þeirra liggja. 

• Stuðningur og ráðgjöf vegna erfiðleika í námi eða utan þess. 

• Hjálpa nemendum að leita sér aðstoðar jafnt  innan sem utan skóla. 

• Sinna fyrirbyggjandi starfi með fræðslu. 

Námsráðgjafi er bundinn þagnarskyldu um einkamál nemenda, að 
undanskyldum ákvæðum í lögum um barnavernd nr. 80/2002.  

Ársskýrsla Naustaskóla 2009-2010 

Á vef skólans er nú aðgengileg ársskýrsla 
skólans fyrir skólaárið 2009-2010.  Í henni má 
finna helstu upplýsingar um fyrsta 
starfsár skólans en 
auk þess inniheldur 
hún gróft mat á því 
hvernig til tókst og 
nokkrar tillögur um 
hvernig gera má enn 
betur í framtíðinni.   

6. bekkur í siglingu 

Föstudaginn 10. september næstkomandi munu nemendur í 6. bekk fara í 
vettvangsferð á sjó á bátnum Húna II. Í ferðinni munu nemendur kynnast 
sjávarútveginum og fræðast um lífríkið í sjó, ásamt sögufræðslu um bátinn og 
ströndina. Sjávarlíffræðingur miðlar til þeirra á líflegan hátt fræðslu um lífríki 
sjávar, sérkenni Eyjafjarðarins og sýnir þeim þurrkaðar sjávarlífverur. Rennt er 
fyrir fisk og gert að honum með tilheyrandi fróðleik. Að lokum er aflinn 
grillaður og smakkaður  um borð. Nemendur fá fræðsluefni afhent sem miðlar 
fróðleik um hollustuna úr hafinu og þann fjölbreytileika sem matarkistan hafið 
býður uppá. Fiskispjald verður einnig afhent til að hengja upp í skólastofu þar 
sem það minnir á hollustuna úr hafinu og það sem þau upplifðu í ferðinni. 

Kynningar og fræðsla fyrir foreldra 

Fimmtudagurinn 30. september er merktur á skóladagatalinu okkar sem “kynningar/samráð”. Hugmyndin er að þessi dagur sé 
nýttur til samráðs við foreldra og kynningar á skólastarfinu. Þennan dag verður frí í skólanum hjá nemendum en Frístund opin 
fyrir nemendur í 1.-4. bekk sem þar eru skráðir.  Foreldrum í 2.-8. bekk er boðið að mæta í skólann þennan dag kl. 8 að morgni. 
Þar munu umsjónarkennarar taka á móti þeim og fræða þá um skólastarfið, m.a. kennsluaðferðirnar Byrjendalæsi og Orð af orði, 
fyrirkomulag námsmats, það verður kynning á Jákvæðum aga o.fl.  Áætlað er að þetta taki um klukkustund og hvetjum við 
foreldra eindregið til að mæta til að fá kynningu á skólastarfinu og koma sínum sjónarmiðum á framfæri.  Þennan dag býðst 
foreldrum einnig að fá viðtöl við umsjónarkennara. Þeir sem þess óska eru beðnir um að hafa samband við viðkomandi kennara 
með tölvupósti eða símleiðis til að ákveða tímann. Að öðru leyti verður dagurinn nýttur til umræðna, stefnumótunar og 
undirbúnings innan skólans.   Athugið að hægt er að taka börnin með í skólann þann tíma sem kynningin stendur þó þau verði 
ekki í Frístund meira þann daginn, ekki þarf að skrá það sérstaklega.  (Ástæðan fyrir því að foreldrar í 1. bekk eru ekki sérstaklega 
boðaðir þennan dag er að ætlast er til að þeir mæti á skólafærninámskeið þar sem að hluta til verður um sömu kynningar að ræða) 

 

Haustboðinn óljúfi 

Fréttir berast nú af því að lús hafi stungið sér 
niður í a.m.k. einum grunnskóla bæjarins.  Við 
höfum ekki orðið vör við hana í Naustaskóla 
enn sem komið er en rétt er að 
foreldrar séu á varðbergi og láti 
skólann tafarlaust vita ef vart 
verður við lús.  

Gangbrautavarsla 
Enn er töluvert mörgum vikum óráðstafað á 
gangbrautinni í vetur. Ef þú hefur áhuga á að 
leggja þitt af mörkum til að tryggja öryggi 
barnanna okkar á leið í skólann, þá 
vinsamlegast sendu línu á agust@akureyri.is 

Afmælisboð 
Við mælumst eindregið til þess að boðum í 

afmæli sé haldið utan skólans. Þá hafa komið 

upp hugleiðingar um það hvort ekki sé “í takt 

við tímann” að draga úr hinum fjölmennu 

afmælisveislum sem hafa lengi tíðkast en setja 

stefnuna frekar á hófstillt boð með nánustu 

fjölskyldu og vinum? Leiða má að því líkur að 

víða sé töluverður tilkostnaður við fjölmennar 

veislur og gjafir, enda hefur verið ákveðinn 

þrýstingur á þessa hluti en spurning hvort 

þetta sé allt saman nauðsynlegt....??? 

Ertu að taka til? 

Við gleðjumst alltaf mjög þegar foreldrar koma færandi hendi með hluti sem er 
orðið ofaukið á heimilunum.  Nú langar okkur t.d. í meira af púsluspilum, 
kubbum og hvers kyns leikföngum í Frístund og á kennslusvæði neðri 
hæðarinnar.  Svo er náttúrulega enn dálítið pláss á bókasafninu... :) 



September 2010 
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

 30 

 

Útivistardagurinn 

31 

 

1 

Tandori fiskur með 
hrísgrjónum og salati 

 

2 

Bacon-pasta m/
fersku salati og hvít-
lauksbrauði 

2/3.b í berjaferð 

4/5.b í Naustaborgum 

3 

Makkarónugrautur, 
brauð og álegg 

 

4 

5 6 

Soðinn fiskur m/ 
kartöflum, rófum og 
tómatsósu 

7 

Matarmikil blóm-
kálssúpa m/ hvít-
lauksbrauði 
 

6/7.b í Naustaborgum 

8 

Gulrótarfiskur, 
hrísgrjón og salat 

 

Alþjóðadagur læsis 

9 

Hakk og spaghetti m/ 
fersku salati 

 

8b. samveruatriði 

10 

Skyr, brauð og álegg 

 

6.b í siglingu með Húna  

 

11 

 

 

 

 

12 

 

13 

Soðinn fiskur m/ 
tómötum, gúrkum, 
kartöflum og laukfeiti 

Aðalfundur        

Foreldrafélagsins 

14 

Grænmetisbuff, 
kartöflur, salat og 
sósa 

8.b í Naustaborgum 

15 

Tómatfiskur, 
hrísgrjón og salat 

 

16 

Svínapottréttur, 
kartöflur og salat 

6/7.b samveruatr. 

2/3.b í Naustaborgir 

17 

Hrísgrjónagrautur, 
brauð og álegg 

18 

 

19 

 

20 
Soðinn fiskur m/ 
kartöflum, salati og 
tómatfeiti 

21 

Matarmikil papriku-
súpa m/ hvítlauks-
brauði 

22 

Karrýfiskur, 
hrísgrjón og salat 

Skólafærninám-

skeið foreldra 1.b. 

23 

Spaghettí Bolognese 
m/ fersku salati 

Samræmd próf í 4. og 

7. bekk (ísl) 

2/3b. samveruatriði 

24 

Makkarónugrautur, 
brauð og álegg 

Samræmd próf í 4. og 

7. bekk (stæ) 

25 

 

26 27 

Soðinn fiskur m/ 
kartöflum og soðnu 
grænmeti 

28 

Slátur, rófur, kartöflur 
og uppstúf 

29 

Ofnbakaður græn-
metisfiskur, 
hrísgrjón, salat 

30 

Kynningar/ sam-

ráðsdagur 

Frístund opin   

(Grýta m/ kartöflum) 

1. október 

Starfsdagur -  

Frístund lokuð! 

 

Fréttabréf Naustaskóla                                         september 2010

 

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

   Muna:          Aðalfundur Foreldrafélagsins verður haldinn mánudaginn 13. september kl. 20:00-21:30 

Skólafærninámskeið fyrir foreldra nýnema verður miðvikudaginn 22. sept. kl. 17:30-20:00 

Kynningar- og samráðsdagur verður 30. sept (sjá bls. 3) - nánar auglýst síðar! 

Föstudaginn 1. október er starfsdagur hjá öllum starfsmönnum, frí hjá nemendum og Frístund lokuð 


