
Lykilorð í mentor 
Vanti foreldra ný lykilorð í 
mentor er hægt að fá þau 
send beint af vefsíðu 
mentor.is með því að slá inn 
kennitölu viðkomandi.  
Einnig er hægt að snúa sér 
til ritara skólans.  

Þriðja starfsár Naustaskóla hefst með skólasetningu mánudaginn 22. ágúst.  Undanfarin tvö 

haust höfum við hafið skólastarfið með viðtölum nemenda, foreldra og umsjónarkennara en nú 

munum við breyta til og hafa viðtölin seint í september. Undantekning frá þessu er hvað varðar 

nemendur í 1. bekk þar sem foreldrar hafa nú þegar fengið senda viðtalstíma fyrir 

skólasetningardaginn.  Þessi breyting er gerð að frumkvæði skólaráðs Naustaskóla með það að 

markmiði að viðtölin nýtist enn betur til markmiðssetninga og umræðna um nám nemenda 

þegar skólastarfið er komið nokkuð af stað.  Nánari upplýsingar um skólasetninguna er að finna 

á bls. 2.  Eins og sjá má hér til hliðar hefur fjölgað töluvert hjá okkur frá fyrra ári og reyndar 

fjölgar nemendum alltaf nokkuð umfram það sem áætlanir gera ráð fyrir. Þegar þetta er skrifað 

eru 243 nemendur innritaðir í skólann sem nær nú upp í 9. bekk.  Starfsfólki hefur auðvitað 

fjölgað að sama skapi og eru starfsmenn skólans nú orðnir alls 40 talsins.  Við bjóðum nýja 

nemendur, foreldra og starfsmenn að sjálfsögðu velkomna til samstarfs og væntum þess að eiga 

gott og farsælt samstarf í vetur og um ókomin ár.  

Með von um farsæla skólabyrjun og að lífið verði sem endranær dásamlegt í Naustaskóla 

veturinn 2011-2012.                                                Ágúst Jakobsson, skólastjóri 
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Fréttabréf Naustaskóla 

  Íþróttakennsla 
Ætlunin er að kenna íþróttir 
alfarið úti fyrstu vikurnar 
meðan veður leyfir. Því er 
að sjálfsögðu afar mikilvægt 
að nemendur séu vel 
klæddir til útiveru.    

  Fjöldi nemenda: 

Innritaðir nemendur 
skiptast þannig á árganga: 

1. bekkur: 30 nem. 
2. bekkur: 31 nem. 
3. bekkur: 37 nem. 
4. bekkur: 31 nem. 
5. bekkur: 29 nem. 
6. bekkur: 28 nem. 
7. bekkur: 21 nem. 
8. bekkur: 20 nem. 
9. bekkur: 16 nem.  

Alls 243 nemendur 

  Verkfall? 

Ef svo illa vill til að verkfall 
leikskólakennara skellur á 
þann 22. ágúst mun það 
væntanlega hafa þau áhrif að 
Frístund Naustaskóla 
verður lokuð uns verkfalli 
lýkur og því ekki hægt að 
bjóða upp á síðdegisgæslu 
fyrir nemendur.  

Nýir starfsmenn 

Nokkrir nýir starfsmenn bætast í hópinn í haust.  Nýir kennarar eru Gyða Björk Aradóttir, 

Jóna Hjaltadóttir, Úlfar Björnsson og Valdís Rut Jósavinsdóttir.  Nýir skólaliðar / stuðnings-

fulltrúar eru Auður Guðný Yngvadóttir, Daníel Örn Einarsson og Ingibjörg Ósk Hannesdóttir. 

Þá hafa orðið mannabreytingar í eldhúsi Naustatjarnar þar sem komin eru til starfa Sigurgeir 

Ólafsson matreiðslumaður og Berglind Sigurðardóttir aðstoðarmatráður.  Verið velkomin!   

Undirbúningur starfsmanna 

Síðustu daga hafa starfsmenn skólans verið í óðaönn að undirbúa sig fyrir starfið framundan.  

Auk hefðbundins undirbúnings hafa starfsmenn hlotið margskonar fræðslu sem án efa á eftir að 

nýtast okkur vel í vetur.  Má þar nefna að kennarar sátu námskeið um notkun Numicon 

stærðfræðiefnis, skólaliðar hafa sótt námskeið um samskipti nemenda og starfsfólks, leiki með 

nemendum o.fl., starfsmenn hafa fræðst um sköpun í skólastarfi, vinnu í teymum og svo sátu 

kennarar og stuðningsfulltrúar eins og hálfs dags námskeið um Jákvæðan aga.  Þar fengum við 

fyrirlesara frá Bandaríkjunum, Teresu LaSala, sem við höfum grætt mikið á og erum við nú 

töluvert öruggari en áður um ýmsa þætti stefnunnar og skrefin við 

innleiðingu hennar.   Myndin hér að ofan er einmitt frá námskeiðinu þar 

sem starfsmenn fengu að reyna  á eigin skinni mörg þau verkefna sem 

ætlunin er að vinna með börnunum í vetur.  En þó að 

undirbúningsdögunum sé nú að ljúka og kennsla að hefjast erum við 

hvergi nærri hætt að læra því að næstu vikurnar munum við fá aðstoð frá 

Miðstöð skólaþróunar HA við innleiðingu kennsluaðferðarinnar Orð af 

orði og eflingu stærðfræðikennslu í skólanum.  Þar að auki eru 

starfsmenn svo duglegir að sækja ýmis námskeið og endurmennta sig á 

eigin spýtur.  Við erum því full af þrótti og áhuga og tilbúin í slaginn :)  
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Skólasetning 

Frístund opnar 
(ef ekki kemur til 
verkfalls leikskóla-
kennara) 
 
 

23 
Kennsla hefst skv. 

stundaskrá 

Lasagna, hrísgrjón og 
kartöflur 

24 
Plokkfiskur og rúg-
brauð 

25 

Svínakjöt í súrsætri, 
hrísgrjón og salat 

 

26 

Kartöflumauksúpa og 
brauð 
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28 29 

Soðinn fiskur, 
kartöflur, salat og 
tómatsósa 

30 

Íslensk kjötsúpa 

31 

Fiskur í raspi, salat 
og hrísgrjón 

1. september 

Hakkréttur, 
kartöflustappa og salat  

2 

Grjónagrautur, brauð 
og álegg 

 

 

Naustaskóli - símaskrá 

460 4100 Aðalnúmer  

460 4111 Frístund 

460 4110 Fífilbrekka - leikskóladeild 

460 4101 Skólastjóri beinn sími 

460 4102 Deildarstjóri beinn sími 

460 4106 Námsráðgjafi 

460 4112 Skólahjúkrunarfræðingur 

460 4103 Kaffistofa 

460 4105 Vinnustofa kennara 6.-9.b 

460 4109 Vinnustofa kennara 4.-5.b 

460 4115 Vinnustofa kennara 1.-3.b 

460 4119 Fax 

Skólasetning 

Skólasetning í Naustaskóla verður mánudaginn 22. 
ágúst.  Nemendur mæti á eftirfarandi tímum: 
kl. 10:00 2.-3. bekkur 
kl. 10:30 4.-5. bekkur 
kl. 11:00 6.-7. bekkur 
kl. 11:30 8.-9. bekkur 
Nemendur í 1. bekk og forráðamenn eru 
boðaðir í viðtöl á skólasetningardaginn, tölvupóstur 
með viðtalstímum hefur verið sendur út.   

Á skólasetningunni hitta nemendur umsjónarkennara, fá 
stundaskrá og fræðast um starfið í vetur. Foreldrar eru 
velkomnir og við mælumst sérstaklega til þess að 
foreldrar nýrra nemenda í skólanum fylgi sínum 
börnum. 

Kennsla hefst skv. stundaskrá þriðjudaginn 23. ágúst. 

Skráningar / námsgagnagjald 

Foreldrar eru minntir á að fylla út skráningarform sbr. 
tölvupóst sem sendur var út 8. ágúst sl. Þar er um að ræða 
skráningu úr mat ef nemandinn mun ekki nýta mötuneyti, 
skráningu í ávaxtaáskrift, upplýsingar um tengilið í 
neyðartilfellum o.fl.  Þeir sem eiga eftir að fylla þetta form út 
geta nálgast það á slóðinni: 
http://www.surveymonkey.com/s/skraningar  
Svo minnum við þá sem enn hafa ekki greitt 
námsgagnagjaldið að gera það hið fyrsta eða í síðasta lagi á 
skólasetningardaginn.   Gjaldið er 3600 kr. fyrir nemendur í 
1.-3. bekk en 4000 kr. fyrir nemendur í 4.-9. bekk og greiðist 
inn á reikning 0159-15-200070, kt. 070372-5099.  

Ársskýrsla 2010-2011 

Ársskýrsla skólans fyrir skólaárið 2010-2011 er nú komin á 
vefinn.  Í henni má finna helstu upplýsingar um annað 
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.  

Gleðilegt nýtt skólaár!!Gleðilegt nýtt skólaár!!Gleðilegt nýtt skólaár!!Gleðilegt nýtt skólaár!!    


