
Skautakynning hjá     
3.-4. bekk 

Ákveðið hefur verið að 
bjóða nemendum í 3.-4. 
bekk í grunnskólum 
Akureyrar upp á kynningu á 
skautaíþróttinni.  Þetta 
þýðir að 3-4 fimmtudaga í 
nóvember munu nemendur 
þessara bekkja bregða sér 
niður í Skautahöll og 
spreyta sig aðeins á 
skautum.  Þetta er 
nemendum algjörlega að 
kostnaðarlausu en mikilvægt 
er að þeir búi sig afar vel því 
það er kalt á skautum og 
mjög líklega á leiðinni líka :)   

Tíminn flýgur á arnarvængjum og strax kominn nóvember!  Við minnum á að ekki er kennsla á 

mánudag og þriðjudag í næstu viku.  Mánudagurinn er starfsdagur en á þriðjudaginn er 

svokallaður samráðs– og matsdagur.  Það þýðir að boðið er upp á viðtöl við umsjónarkennara 

og í sumum tilfellum hafa kennarar frumkvæði að því að boða nemendur og foreldra í viðtöl.  

Þessi dagur gefur foreldrum, nemendum og kennurum tækifæri til að setjast niður í góða stund 

og fara yfir málin ef ástæða þykir til, rétt er að minna á að ekki þarf að vera “vandi á ferðum” 

til að ástæða þyki til að óska viðtals. Næst verða allir foreldrar og nemendur boðaðir til viðtals 

í byrjun janúar en í mars er aftur “frjáls” viðtalsdagur af þessu tagi.  Á föstudaginn munu 

kennarar í flestum árgöngum í fyrsta sinn senda heim svokallaðar matsmöppur en í þær söfnum 

við ýmsum matsgögnum og sýnishornum af verkefnum nemenda, sú vinna stendur yfir allan 

veturinn og munu foreldrar sjá þessar möppur nokkrum sinnum í vetur.  Hugmyndin er að 

þetta gefi tilefni til að ræða saman um námið og leggja á ráðin um framhaldið, í tengslum við 

þær umræður geta foreldrar svo óskað eftir viðtölum og er miðað við að það sé gert í síðasta 

lagi á mánudag, daginn fyrir viðtalsdaginn.   Með von um mikið og gott nám og auðvitað 

dásamlegt líf í nóvember!     Ágúst Jakobsson, skólastjóri 

  Kæra skólasamfélag 

    10. tölublað, 4. árgangur,  1. nóvember 2011                   Ábyrgðarmaður: Ágúst Jakobsson 

Fréttabréf Naustaskóla 

Innheimta matar og 
skólavistunar 
Núna um þessi mánaðamót 
breytum við aðeins 
fyrirkomulagi á innheimtu 
mataráskriftar og 
skólavistunar á þann hátt að 
í stað þess að innheimta 
fyrir hvern mánuð miðast 
innheimtutímabil nú við 20.-
20. hvers mánaðar.  Þannig 
eru foreldrar nú um 
mánaðamótin að fá 
greiðsluseðla vegna 1.-20. 
nóvember, um næstu 
mánaðamót innheimtum við 
fyrir 21. nóv-20. des og svo 
koll af kolli.  Þetta er gert 
til vinnuhagræðis fyrir 
starfsmenn skólans en ætti 
ekki að skipta foreldra 
neinu máli nema að 
rukkunin er líklega óvenju 
lág þessi mánaðamótin... 

Breytingar á starfsmannahópnum 

Nokkrar breytingar eru að verða á starfsmannahópnum hjá okkur en þrír starfsmenn eru að 
hætta störfum hjá okkur þessar vikurnar.  Þetta eru þau Auður Guðný Yngvadóttir og Magnús 
B. Jóhannsson skólaliðar og Ingólfur Valur Ívarsson húsvörður.  Auður hætti í síðustu viku og 
við hennar starfi hefur tekið Almar Barja.  Magnús hættir í enda þessarar viku og við hans starfi 
tekur Kristín R. Aðalsteinsdóttir.  Ingólfur Valur hættir svo um mánaðamótin nóv-des en 
umsóknarfrestur um starf húsvarðar rennur út þann 3. nóvember.  Um leið og við þökkum 
fráfarandi starfsmönnum fyrir gott samstarf bjóðum við nýja starfsmenn velkomna í hópinn! 

Félagsmiðstöð 

Félagsmiðstöðin starfar af fullum krafti hjá okkur og við vekjum athygli á því að nú hefur verið 
ákveðið að bæta enn þjónustuna og bjóða nemendum í 4. bekk einnig upp á opin hús 
mánaðarlega.  Fyrirkomulagið verður því þannig að fyrsta þriðjudag í mánuði verður opnun 
fyrir 6.-7. bekk kl. 16:30-18:30 en fyrsta miðvikudag í mánuði verður opið fyrir nemendur í 4.-
5. bekk kl. 16:30-18:30.  Sem fyrr er svo opið vikulega á þriðjudagskvöldum fyrir 8.-9. bekk.  
Opnunartíma í hverjum mánuði er að finna á baksíðum fréttabréfanna en einnig má nálgast 
dagskrá fyrir hvern aldurshóp á heimasíðu skólans undir tenglunum “nemendur/félagsmiðstöð” 
Umsjónarmaður félagsmiðstöðvarinnar er Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir (vordis@akureyri.is).   

Íþróttir - sturta 
Við minnum á að ætlast er til 
þess að nemendur fari í sturtu 
að loknum inniíþróttatímum.  
Eina undantekningin frá þessu 
er varðandi 1. bekk þar sem 
nemendur mega sleppa 
sturtunni.. 

Morgunkaffi með stjórnendum 
Í nóvembermánuði ætlum við að prófa að bjóða upp á svokallað 
“morgunkaffi með stjórnendum”.  Það þýðir að kl. 8:10-09:00 á ákveðnum 
dögum verður heitt á könnunni á kaffistofu skólans og þar verða 
stjórnendur til viðtals fyrir foreldra nemenda í ákveðnum námshópum.  
Þarna er ætlunin að hafa frekar óformlegt spjall um skólastarfið og fá fram 
sjónarmið foreldra um það sem vel gengur og það sem betur má fara.  
Þetta ætti því að vera góður vettvangur fyrir foreldrahópinn til að fá 
upplýsingar, skiptast á skoðunum og velta fyrir sér starfinu í skólanum 
okkar. Dagsetningar eru birtar á dagatalinu á baksíðu fréttabréfsins en 
kennarar munu einnig minna á þessar uppákomur í vikupóstum sínum 
þegar að þessu kemur.  Við vonumst eftir að sjá sem flesta í notalegu morgunkaffi.    



Nóvember 2011 
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

 31. október 

Soðinn fiskur, 
kartöflur, tómatar og 
smjör 

1. nóvember 

Hakkabuff, kartöflur, 
salat og lauksósa 

Opið hús 6-7b    

16:30-18:30 

Opið hús 8-10b 19:30-

21:30 

2 

Ofnsteiktur fiskur, 
kryddgrjón og salat 

Opið hús 4-5b    

16:30-18:30 

3 

Steiktur kjúklingur, salat, 
kartöflur og krydddress-
ing 

 

4 

Skyr, brauð og álegg 

 

 

Slæmur hárdagur 

5 

6 7 

STARFSDAGUR 
Frístund lokuð eftir 

hádegi (frá kl. 12:45) 

(Soðinn fiskur, 
kartöflur, grænmeti og 
tómatsósa) 

8 

VIÐTALSDAGUR 

Frístund opin 

(Soðið slátur, 
kartöflustappa og rófur) 

Opið hús 8-10b 19:30-

21:30 

9 

Þorskur í humarsósu, 
hrísgrjón og salat 

 

10 

Pasta carbonara (beikon 
og sveppir) og salat 

 

3. og 4. bekkur fara á 

skauta 

11 

Broccoli-ostasúpa, 
brauð og álegg 

Bólusetning hjá 

stúlkum í 7-8b 

Morgunkaffi með 

stjórnendum—1.b.  

12 

 

 

 

13 

 

14 

Soðinn fiskur, 
kartöflur, salat og 
kryddsmjör 

 

15 

Mexíkósk kjötsúpa og 
heimabakað brauð 

Opið hús 8-10b  

19:30-21:30 

Morgunkaffi með 

stjórnendum— 2.-3.b.  

16 

Fiskbúðingur, hrísgrjón, 
salat og sósa 

Dagur ísl. Tungu 

Morgunkaffi með 

stjórnendum— 4.-5.b.  

17 

Grænmetisbuff, 
kartöflugratín, salat og 
köld dressing 

3. og 4. bekkur fara á 

skauta 

18 

Hrísgrjónagrautur, 
brauð og álegg 

 

Morgunkaffi með 

stjórnendum— 6.-7.b.  

19 

 

20 

 

21 

Soðinn fiskur, 
kartöflur, rófur og 
laukfeiti 

Forvarnarfræðsla hjá 

5. bekk og foreldrum 

kl. 17:00 

22 

Hakkréttur, hrísgrjón og 
salat 

 

Opið hús 8-10b  

19:30-21:30 

23 

Ofnbökuð bleikja, 
kartöflur, salat og sósa 

 

Morgunkaffi með 

stjórnendum— 8.-9.b.  

24 

Súrsætur svínapottrét-
tur, hrísgrjón og salat 

3. og 4. bekkur fara á 

skauta 

 

Bekkjarkvöld hjá 1.b. 

25 

Tómatsúpa með pap-
riku, brauð og álegg 

 

Nemendadagurinn 

26 

 

27 28 

Soðinn fiskur, 
kartöflur, gúrkusalat 
og tómatfeiti 

29 

Óskamatur Naustatjarn-
ar :) 

Opið hús 8-10b  

19:30-21:30 

30 

Spænskur karrý-fiskur, 
hrísgrjón og salat 

1. desember 

Heimagerður kjötbúðing-
ur, kartöflur, grænar 
baunir, salat 

Fánalitadagur 

2 

Makkarónusúpa, brauð 
og álegg 

 

 

3 

Fréttabréf Naustaskóla                                         nóvember 2011

 

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

   Muna:   Starfsdagur 7. nóvember, Frístund lokuð eftir hádegi.   

Viðtalsdagur þann 8. nóvember—hægt að óska eftir viðtölum hjá umsjónarkennurum. 

Morgunkaffi með stjórnendum kl. 8:10-9:00, sjá dagsetningar hér fyrir ofan og útskýringar á forsíðu. 


