
Efniviður óskast!! 

Nú þegar jólaföndrið skellur 
á er afar gott að krakkarnir 
hafi með sér efnivið sem 
getur gagnast til þeirra 
hluta.  Þar getur verið um 
að ræða jógúrtdollur, 
umbúðir utan af ostum ýmis 
konar, hólkar innan úr 
salernis– og eldhúspappír, 
jólamjólkurfernur, gömul 
jólakort, efnisbútar af ýmsu 
tagi og í raun flest það sem 
á annað borð hægt er að 
föndra úr... Nú er bara að 
leggja höfuðið í bleyti og sjá 
hvort það er ekki eitthvað 
til á heimilinu sem gæti 
gagnast 

Nóvember var viðburðaríkur hjá okkur í skólanum og meðal þess sem var á dagskránni var 

forvarnarfræðsla hjá mörgum árgöngum, við fengum rithöfunda í heimsókn, 3. og 4. bekkur 

fóru nokkrum sinnum á skauta, við héldum upp á dag íslenskrar tungu, nemendadagurinn var 

haldinn hátíðlegur, foreldrum var boðið á sýningar í tilefni af lokum þemaverkefna, stjórnendur 

buðu í morgunkaffi, Foreldrafélagið hélt fræðslufund, haldin voru bekkjarkvöld í flestum 

árgöngum og margt margt fleira. Það er sannarlega alltaf nóg að gerast í skólanum! Í desember 

ber hæst þemadaga í næstu viku, að líkindum verður ýmislegt bardúsað í tilefni af komu jólanna 

þennan mánuðinn og svo setja litlu jólin auðvitað hefðbundinn punkt við haustönnina.  Við 

reynum nú að halda ró okkar og halda áfram að læra þó að jólin hafi töluverða spennu í för 

með sér og blessaðir jólasveinarnir geti t.d. valdið uppnámi hjá óhörðnuðum sálum.  Eitt af því 

sem truflar stundum blessuð börnin er þegar jólasveinarnir fara sumstaðar fram úr sér í 

gjafmildinni og gefa stóra og dýra hluti í skóinn.  Það á það til að vekja sárindi hjá þeim sem fá 

hóflegar gjafir og ekki gott að skilja hvað ræður því að sumir fá mikið og sumir lítið..  Það er nú 

líklega allra hagur að jólasveinarnir verði bara hófstilltir þetta árið :)    Með von um ljúfa 

aðventu og dásamlegan desember okkur öllum til handa!  

       Ágúst Jakobsson, skólastjóri 

  Kæra skólasamfélag 

    11. tölublað, 4. árgangur,  1. desember 2011                   Ábyrgðarmaður: Ágúst Jakobsson 

Fréttabréf Naustaskóla 

Varúð - Lús! 

Við höfum aðeins orðið vör 
við lús undanfarið, við 
hvetjum því alla foreldra til 
að fylgjast vel og reglulega 
með hári barna sinna og 
láta skólann 
vita ef vart 
verður við 
þennan 
leiðinda 
gest... 

Nemendur sinna gæslustörfum 

Nú fyrir skömmu tókum við upp þá nýbreytni að nemendur í 8. og 9. bekk skiptast á að fara út 
í frímínútum og hádegishléi og sinna gæslu með starfsmönnum.  Þetta hefur gefist afar vel, 
krakkarnir standa sig upp til hópa frábærlega í þessu hlutverki og eiga hrós skilið fyrir sitt 
framlag.  Auk þess höldum við auðvitað áfram að virkja nemendur með okkur í hinum ýmsu 
störfum, t.d. aðstoð við frágang í matartímum, tiltektir á kennslusvæðum og margt fleira.  Við 
viljum nefnilega að allir leggi sitt af mörkum í skólastarfinu og taki þátt í að gera það sem gera 
þarf, hvaða aðalhlutverki sem þeir annars gegna... 

Þemadagar  

Það er orðin hefð fyrir því hjá okkur að hafa þemadaga í desember þar sem við vinnum að 
hinum ýmsustu verkefnum, sumum jólatengdum, í bland við að við höfum það huggulegt saman 
í skammdeginu.  Þemadagarnir núna verða þriðjudaginn 6. og miðvikudaginn 7. desember og í 
þetta sinn ætlum við að prófa að hafa meira valfrelsi fyrir nemendur en áður, þ.e.a.s. settur 
verður upp fjöldi stöðva og viðfangsefna og nemendur fá sjálfir að velja við hvað þeir fást hverju 
sinni.  Skóladeginum lýkur kl. 13:15 hjá öllum nemendum skólans þessa daga en þá tekur 
Frístund að sjálfsögðu við hjá þeim sem þar eru skráðir.   

Litlu jólin 

Litlu jólin í Naustaskóla verða þriðjudaginn 20. desember.  Að þeim 
loknum fara nemendur í jólafrí.  
Á litlu jólunum mæta nemendur sem hér segir: 
1., 4., 5., 8. og 9. bekkur kl. 8:30-10:00 
2., 3., 6., og 7. bekkur kl. 10:00-11:30 
Frístund verður opin á litlujóladaginn fyrir þá nemendur sem þar eru skráðir og eins virka 
daga í jólaleyfinu. 
Skólastarf að loknu jólaleyfi hefst þriðjudaginn 4. janúar með viðtalsdegi þar sem allir 
foreldrar og nemendur verða boðaðir í viðtal til umsjónarkennara.  

Endurskinsmerki 

Töluvert er um að börnin 
okkar séu án endurskins en 
það er að sjálfsögðu afar 
mikilvægt í svartasta 
skammdeginu og getur skipt 
sköpum í umferðinni.  Við 
hvetjum því alla til að huga 
að þessum málum og bæta 
úr þessu hið snarasta ef 
með þarf!   



Desember 2011 
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

 28. nóvember 

Soðinn fiskur, 

kartöflur, gúrkusalat 

og tómatfeiti 

29. nóvember 

Pizza 

 

Opið hús 8-10b  

 19:30-21:30 

30. nóvember 

Spænskur karrý-fiskur, 

hrísgrjón og salat 

 

1. desember 

Heimagerður kjötbúðing-

ur, kartöflur, grænar 

baunir, salat 

Fánalitadagur 

2 

Makkarónusúpa, brauð 

og álegg 

 

 

 

3 

4 5 

Soðinn fiskur, 

kartöflur, soðið græn-

meti og smjör 

 

6 

Pepperonipasta og salat 

Þemadagur, skóla 

lýkur 13:15 hjá öllum! 

Opið hús 6-7b  

16:30-18:30 

Opið hús 8-10b  

7 

Pizzaþorskur, kartöflur 

og salat 

Þemadagur, skóla 

lýkur 13:15 hjá öllum! 

Opið hús 4-5 b  

16:30-18:30 

8 

Lasagna, hrísgrjón, salat 

og tómatsósa 

 

 

9 

Kartöflumauksúpa, 

brauð og álegg 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

12 

Soðinn fiskur, 

kartöflur, rófur og 

tómatsósa 

 

13 

Gúllassúpa og nýbakað 

brauð 

Opið hús 8-10b  

19:30-21:30 

 

14 

Plokkfiskur og rúgbrauð 

 

15 

Hakkabuff, kartöflu-

stappa, salat og sósa 

 

16 

Skyr, brauð og álegg 

 

 

 

17 

 

18 

 

19 
Soðinn fiskur, 
kartöflur, salat og 
kryddsmjör  

 

20 

Litlu jólin 

(Stuttur dagur hjá 

nemendum, Frístund 

opin frá 7:45)  

(Karrýpottréttur, 

hrísgrjón og salat) 

21 

Frí en Frístund opin 

Fiskibollur, kartöflur, 

salat og pipardressing 

 

 

22 

Frí en Frístund opin 

Kjúklingaréttur, 

hrísgrjón og salat 

 

 

23 

Frí en Frístund opin 

Hrísgrjónagrautur, 

brauð og álegg 

 

 

24 

Aðfanga– 

dagur 

25 

Jóla-

dagur 

26 

Annar í jólum 

27 

Frí en Frístund opin 

Soðinn fiskur, kartöflur, 

salat og tómatfeiti 

 

28 

Frí en Frístund opin 

Kjötbollur í sósu og 

spaghettí 

29 

Frí en Frístund opin 

Fiskréttur í ofni, salat og 

hrísgrjón 

 

30 

Frí en Frístund opin 

Blómkálssúpa, brauð og 

álegg 

 

 

31 

Gamlárs– 

dagur 

Fréttabréf Naustaskóla                                         desember 2011

 

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

   Muna:                           Skóladeginum lýkur hjá öllum nemendum kl. 13:15 dagana 6. og 7. desember  

Litlu jólin eru 20. des, jólafrí hefst að þeim loknum (stuttur dagur - tímasetningar litlu jóla á forsíðu) 

Skólastarf hefst að nýju með viðtalsdegi þann 4. janúar en þá mæta allir nemendur og foreldrar til 
umsjónarkennara, viðtalstímar verða sendir út í tölvupósti milli jóla og nýárs. 


