
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 en ekki 
leyfisbeiðnir.  Nauðsynlegt 
er að veikindaforföll séu 
tilkynnt inn í mentor eða 
með símtali að morgni, 
hvern þann dag sem 
nemandi er forfallaður.  
Umsjónarkennarar og ritari 
veita leyfi til 1-2 daga en ef 
um beiðni til lengri tíma er 
að ræða eru foreldrar 
beðnir um að hafa samband 
við skólastjóra eða 
deildarstjóra.  

Skólastarfið er nú komið vel af stað og er þetta afskaplega ánægjuleg skólabyrjun hjá okkur. 

Ekki er annað að sjá en að bæði börn og fullorðnir mæti vel stemmdir til leiks og fyrstu 

dagarnir gefa góð fyrirheit um árangursríkt skólaár. En við erum auðvitað bara rétt að byrja 

skólaárið, það verður mikið um að vera hjá okkur í september og ekki síst er töluverðrar 

þátttöku vænst af foreldrum með morgunfundum, skólafærninámskeiði, aðalfundi 

Foreldrafélagsins og svo viðtölum í lok mánaðarins.  Það er afar mikilvægt að við fáum góða 

mætingu á þessa viðburði, þannig verða allir vel með á nótunum og auk þess fá börnin okkar þá 

skýr skilaboð um að þeirra daglega starf í skólanum skipti miklu máli. Við öll sem að skólanum 

stöndum þurfum að vera samstíga í því að halda áfram að byggja upp góðan og öflugan skóla og 

styðja hvert annað í því verki.  Þannig verður lífið án efa dásamlegt í Naustaskóla enn sem fyrr! 

       Ágúst Jakobsson, skólastjóri 

  Kæra skólasamfélag 

    8. tölublað, 4. árgangur,  1. september 2011                    Ábyrgðarmaður: Ágúst Jakobsson 

Fréttabréf Naustaskóla 

Farartæki nemenda 

Nemendum er heimilt að 
koma á reiðhjólum í 
skólann frá 7 ára 
aldri. Hjólin eru alfarið á 
ábyrgð nemenda og 
forráðamanna þeirra, einnig 
er það á ábyrgð foreldranna 
að nemendur noti 
öryggishjálm. Umferð 
reiðhjóla á skólalóðinni á 
skólatíma er ekki leyfð en 
við ætlum að gera tilraun 
með að leyfa notkun þeirra 
á ófrágengnu svæði norðan 
skólans. Leyfilegt er að nota 
línuskauta, hlaupahjól og 
hjólabretti á göngustígum 
lóðarinnar en þau tæki eru 
einnig á ábyrgð nemenda og 
forráðamanna sem og 
notkun nauðsynlegs 

hlífðarbúnaðar. 

Skólafærninámskeið 

Skólafærninámskeið er sérstaklega ætlað fyrir foreldra þeirra barna sem eru að hefja sitt 
grunnskólanám.  Námskeið af þessu tagi eru 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 semsagt haldið  

miðvikudaginn 7. 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.  

Starfsáætlun Naustaskóla fyrir starfsárið 2011-2012 er komin út.  Starfsáætlun er gefin út 
árlega og er henni ætlað að gefa upplýsingar um skólann, áherslur og markmið með 
skólastarfinu, skipulag og helstu verkefni skólaársins, fyrirkomulag kennslu, venjur og siði í 
skólanum o.fl. Ritið er aðgengilegt á heimasíðu skólans en einnig er hægt að óska eftir að fá það 
útprentað.  

Morgunfundir 

Í næstu viku, dagana 5.-9. september, verða morgunfundir fyrir foreldra.  Þar er um að ræða 
kynningu fyrir foreldra á starfi barnanna í skólanum, helstu kennsluaðferðum sem notaðar eru, 
stefnu varðandi heimanám og hlutverk foreldra í þeim efnum, framsetningu námsmats o.fl. auk 
þess sem tækifæri gefast til umræðna og fyrirspurna.  Fundirnir verða kl. 8:10-9:10 að morgni, 
nemendur mæta einnig á sama tíma og venjulega þessa daga.  Fundirnir verða sem hér segir:    

• 2.-3. bekkur miðvikudaginn 7. september kl. 8:10 

• 4.-5. bekkur föstudaginn 9. september kl. 8:10 

• 6.-7. bekkur þriðjudaginn 6. september kl. 8:10 

• 8.-9. bekkur mánudaginn 5. september kl. 8:10 

                                   Mikilvægt er að fulltrúar frá öllum nemendum mæti á fundina!   
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Um heimanám 

Stefna skólans er að heimanám verði mjög hóflegt og í samráði við forráðamenn nemenda.  Áhersla er lögð á að ætíð sé skýrt 
markmið með heimanáminu og að heimanámið styðji við þau markmið sem í gangi eru í kennslunni hverju sinni. Heimanám á 
aldrei rétt á sér eingöngu heimanámsins vegna. 

Markmið með heimanámi geta verið að æfa lestrarfærni nemenda, að þjálfa enn frekar og rifja upp atriði sem lögð hafa verið inn 
í skólanum og að veita foreldrum tækifæri til að taka þátt og fylgjast með námi barna sinna. Hjá eldri nemendum getur einnig 
verið um að ræða að þróa námsvitund og sjálfstæði í vinnubrögðum og að nemendur öðlist smátt og smátt færni í að undirbúa 
sig undir skólann.  Í undantekningartilfellum getur verið um að ræða að nemendur ljúki við ákveðin verkefni sem sem ekki tókst 
að ljúka í skólanum, en í þeim tilfellum skal ætíð haft samráð við foreldra. 

Lestur á alltaf að vera hluti af heimanámi barna, sérstaklega er þetta mikilvægt meðan þau eru að ná tökum á lestrinum. Gert er 
ráð fyrir að allir nemendur lesi heima daglega í stutta stund. Mikilvægt er að einhver fullorðinn hlusti og ræði textann við barnið 
til að efla skilning þess á textanum. Rannsóknir sýna að áhugi fullorðinna á heimalestri barnanna skilar sér í aukinni lestrarfærni 
nemandans.  

Rétt er að hafa í huga að heimanám er hægt að vinna á fjölbreyttan hátt líkt og leitast er við að gera í námi barnanna innan 
skólans. Sem dæmi má nefna að þegar verið er að vinna með talningu í stærðfræði getur barnið þjálfað talninguna heima á ýmsan 
hátt, það er t.d. hægt að telja skref frá stað A til staðar B, telja hnífapörin, skóna, telja aftur á bak o.s.frv. Foreldrar geta þannig 
fylgst með og unnið með hæfni barnsins í raunverulegum aðstæðum.  Skólinn stefnir að því gera þau markmið sem unnið er að 
hverju sinni meira sýnileg þannig að foreldrar eigi auðveldara með að styðja við námið í skólanum. Í vikulegum tölvupóstum 
koma kennarar líka oft á framfæri hvernig styðja megi námið heima, án þess að sett séu fyrir verkefni sem þarfnast formlegra 
skila.  

Mikilvægt er að foreldrar hafi samband við kennara ef þeir hafa ábendingar og athugasemdir varðandi heimanám nemenda, enda 
er sem fyrr segir gert ráð fyrir góðu samráði foreldra og kennara um þennan þátt skólastarfsins. 

Námsgagnagjaldið... 

Örfáir eiga enn eftir að greiða 
námsgagnagjald vetrarins sem er 3600 kr. 
fyrir nemendur í 1.-3. bekk en 4000 kr. fyrir 
nemendur í 4.-9. bekk.  Vinsamlegast greiðið 
sem allra fyrst!  

 

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

6. bekkur í siglingu 

Fimmtudaginn 1. september 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. 

Nemendaráð 

Þann 30. ágúst var  kosið nýtt nemendaráð fyrir skólann. Kosningabaráttan var stutt en snörp.  Auglýst var eftir framboðum 
og frambjóðendur fengu nokkra daga til að auglýsa sig og stefnumál sín, hver og einn mátti hengja upp eitt áróðursspjald og 
nýttu sér margir þann möguleika.  Síðan var haldinn kjörfundur þar sem nokkrir frambjóðendur kynntu sig með ræðuhöldum 
og svo var gengið til kosninga.  Niðurstaðan varð sú að eftirtaldir skipa nemendaráð Naustaskóla veturinn 2011-2012:  
 
Pétur Már Guðmundsson 9. bekk - formaður 
Hrannar Þór Rósarsson 9. bekk - varaformaður 
Brynjar Helgason 8. bekk 
Ugla Snorradóttir 7. bekk 
Freyr Jónsson 6. bekk 
Guðný Birta Pálsdóttir 5. bekk 
Íris Orradóttir 4. bekk 
 
Varamenn í nemendaráði eru: 
Arnar Birkir Dansson 9. bekk 
Jakob Gísli Ágústsson 8. bekk 
Ásgeir Tumi Ingólfsson 7. bekk 
Petra Reykjalín Helgadóttir 6. bekk 
Thelma Karen Sveinsdóttir 5. bekk 
Arnór Ísak Haddsson 4. bekk 
 
Þetta eru glæsilegir fulltrúar nemenda okkar sem eiga án efa  
eftir eftir að láta til sína taka. 
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Um einelti  

Í Naustaskóla er unnið samkvæmt ákveðinni áætlun til að fyrirbyggja einelti og til að leysa þau mál sem upp kunna að koma.  
Eineltisáætlun skólans er birt í starfsáætlun hans en hana er einnig hægt að nálgast beint á heimasíðu skólans á slóðinni:  

http://naustaskoli.is/page/eineltisaaetlun  

Mikilvægt er að við vinnum saman að því að fylgjast með líðan barnanna og meta hvort að þau þurfi á einhverjum tímapunkti 
aðstoð til að leysa mál sem snúa að samskiptum í skólanum eða vinahópnum.  Hins vegar er mikilvægt að hafa í huga að upp geta 
komið samskiptaerfiðleikar hjá börnunum án þess að um einelti sé að ræða.  

Við skilgreinum einelti þannig:   

Einstaklingur er lagður í einelti ef hún eða hann verður fyrir endurteknum neikvæðum verknaði eins eða fleiri einstaklinga yfir 
ákveðið tímabil. Þrennt þarf að koma til svo að einelti teljist vera til staðar: 

• Árásarhneigt eða illa meint atferli. 

• Um er að ræða endurtekningu sem stendur yfir ákveðinn tíma. 

• Ójafnvægi afls og valda í samskiptum. 

Þegar grunur vaknar um að um einelti geti verið að ræða er fyrsta skrefið hjá okkur að kanna samskipti nemendanna með því að 
fylgjast með, taka viðtöl og í sumum tilfellum leggja fyrir tengslakannanir.  Ef um einelti er að ræða er svo unnið eftir ákveðnu 
ferli sem byggist að mestu leyti á reglulegum viðtölum við gerendur og þolendur og samstarfi við foreldra.   

Gott er að foreldrar hafi í huga eftirtalin einkenni sem gætu verið vísbendingar um að einelti eigi sér stað, og hafi samband við 
skólann ef grunsemdir vakna. 

Tilfinningaleg einkenni: 
• Breytingar á skapi. 
• Tíður grátur, þarf lítið til að tárin komi fram. 
• Svefntruflanir, getur ekki sofið, fær martraðir. 
• Matarvenjur breytast, lystarleysi, ofát. 
• Þunglyndi. 
Líkamleg einkenni: 
• Líkamlegar kvartanir, t.d. höfuðverkur, magaverkur. 
• Kvíðaeinkenni eins og að naga neglur, stama,  

kækir ýmiss konar. 
• Rifin föt og/eða skemmdar eigur / hvarf á eigum. 
• Líkamlegir áverkar. 
Félagsleg einkenni: 
• Lítið sjálfstraust, hræðsla og kvíði. 
• Barnið virðist einangrað, einmana, fær ekki heimsóknir og  

fer ekki í heimsóknir, forðast t.d. að fara í afmælisboð. 
Hegðunarleg einkenni: 
• Óútskýranleg skapofsaköst og/eða grátköst. 
• Hegðunarerfiðleikar. 
Skóli - einkenni: 
• Barnið hræðist að fara eitt úr og í skóla, biður um fylgd  

og/eða fer aðra leið. 
• Leggur fyrr af stað í skólann en venjulega eða fer seinna af stað. 
• Skróp. 
• Barnið mætir iðulega of seint. 
• Forðast ákveðnar aðstæður í skólanum t.d. leikfimi eða sund. 
• Lægri einkunnir, einbeitingarörðugleikar í námi. 
• Einangrun frá skólafélögum. 
Heimili - einkenni: 
• Barnið neitar að fara í skólann. 
• Einangrar sig frá öðrum í fjölskyldunni. 
• Aukin peningaþörf hjá barninu. 
• Barnið neitar að leika sér úti eftir skóla.   

Ertu að taka til? 

Við gleðjumst alltaf mjög þegar foreldrar koma færandi hendi með hluti 
sem er orðið ofaukið á heimilunum.  Það er t.d. alltaf þörf fyrir púsluspil, 
kubba og hvers kyns leikföng í Frístund og á kennslusvæði neðri 
hæðarinnar.  Svo er náttúrulega enn dálítið pláss á bókasafninu... :) 
 

Aðalfundur Foreldrafélagsins  

Að minnsta kosti einn fulltrúi frá hverju heimili 

þarf að mæta á fundinn! 

Samkvæmt lögum Foreldrafélags Naustaskóla skal 
aðalfundur haldinn árlega í september.   
Hér með er því boðað til aðalfundar 
Foreldrafélags Naustaskóla mánudaginn 12. 

september kl. 20:00-21:30   

Á dagskrá verða venjuleg aðalfundarstörf, hagnýtar 
upplýsingar fyrir foreldra, 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 höldum áfram að móta þá hefð að foreldrar mæti 
á fundi Foreldrafélagsins og taki virkan þátt í starfinu. Í 
fyrra fengum við prýðisgóða mætingu og við viljum að 
sjálfsögðu gera enn betur í ár.  Því leggjum við mikla 
áherslu á að allir nemendur skólans eigi fulltrúa á 
aðalfundinum!  
Naustaskóli leggur áherslu á þátttöku og áhrif 
foreldra, nýtum tækifærið og tökum þátt í að 

skapa gott og gagnlegt foreldrasamstarf. 



September 2011 
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

 29 

Soðinn fiskur, 
kartöflur, salat og 
tómatsósa 

30 

Íslensk kjötsúpa 

 

Kosning í nemendaráð 

31 

Fiskur í raspi, salat 
og hrísgrjón 

 

1 

Hakkréttur, 
kartöflustappa og 
salat 

6. bekkur fer í siglingu 
með Húna II 

2 

Grjónagrautur, brauð 
og álegg 

Útivistardagurinn 

3 

4 5 

Soðinn fiskur m/ 
kartöflum, soðið 
grænmeti og smjör 

Morgunfundur hjá 
foreldrum 8.-9.b 

6 

Grænmetisbuff, 
hrísgrjón, salat og 
sósa 

Morgunfundur hjá 
foreldrum 6.-7.b 

7 

Tómatþorskur, 
kartöflur og salat 

Morgunfundur hjá 
foreldrum 2.-3.b 

Skólafærninámskeið 

8 

Kjötbollur og spaghettí 

 

Dagur læsis 

Brunaæfing 

9 

Skyr, brauð og álegg 

 

Morgunfundur hjá 
foreldrum 4.-5.b 

10 

 

 

 

 

11 

 

12 

Soðinn fiskur, 
kartöflur, rófur og 
tómatfeiti 

Aðalfundur        
Foreldrafélagsins 

13 

Pottréttur, 
kartöflustappa og 
salat 

 

14 

Fiskbúðingur, salat, 
hrísgrjón og sósa 

 

15 

Kjúklingaleggir, steikt-
ar kartöflur og sveppa
-sósa 

 

16 

Grænmetissúpa, brauð 
og álegg 

Dagur ísl. náttúru 

Rugludagur 

17 

 

18 

 

19 
Soðinn fiskur m/ 
kartöflum, salati og 
laukfeiti 

20 

Slátur, rófur, gul-
rætur, kartöflur og 
uppstúf 

21 

Grænmetisfiskur í 
kryddolíu, salat og 
hrísgrjón 

 

22 

Hakkabuff með 
kartöflum, sveppum og 
lauk 

Samræmd próf í 4. og 
7. bekk (ísl) 

23 

Skyr, brauð og álegg 

Samræmd próf í 4. og 
7. bekk (stæ) 

24 

 

25 26 

Soðinn fiskur m/ 
kartöflum, tómötum, 
gúrku og tómatsósu 

27 

Gúllassúpa, snittu-
brauð og smjör 

28 

Viðtalsdagur 

Frístund opin 

(Karrýfiskur, 
kartöflur og salat) 

29 

Viðtalsdagur 

Frístund opin   

(Grísahnakki, 
kartöflur, salat) 

30 

Starfsdagur -  

Frístund lokuð! 

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

   Muna:          Aðalfundur Foreldrafélagsins verður haldinn mánudaginn 12. september kl. 20:00-21:30 

Skólafærninámskeið og morgunfundir foreldra í vikunni 5.-9. september (sjá forsíðu) 

Viðtalsdagar verða 28-29. sept. boðað verður til viðtalanna með tölvupósti þegar nær dregur. 

Þann 30. september er starfsdagur og Frístund er lokuð þann dag. 


