
Innkaup námsgagna 

Gert er ráð fyrir að skólinn 
muni annast innkaup á 
námsgögnum fyrir 
nemendur, nema því sem 
tilheyrir pennaveskjum 
nemenda í 4.-9. bekk s.s. 
skriffærum, litum o.þ.h. Við 
birtum leiðbeiningar vegna 
innkaupa á heimasíðu 
skólans í sumar og í haust 
verður svo rukkað inn gjald 
fyrir námsgögnin.  

Hér er væntanlega á ferðinni síðasta fréttabréf skólaársins og geymir það m.a. upplýsingar um 

síðustu skóladagana hjá okkur í vor. Öðru starfsári Naustaskóla fer senn að ljúka, það hefur 

verið viðburðaríkt og skemmtilegt og gefur góð fyrirheit fyrir framtíðina.  Við erum svo 

auðvitað farin að hlakka til að hefja leikinn að nýju í haust.  Skólabyrjunin verður með örlítið 

öðru sniði en undanfarið að því leyti að næst byrjum við aðeins með viðtölum við 1. bekk en 

geymum formleg viðtöl við aðra foreldra og nemendur þangað til skólastarfið er komið af stað 

í september.  Þessi breyting er gerð að frumkvæði fulltrúa foreldra í skólaráði og er markmiðið 

að viðtölin nýtist betur til markmiðssetningar og umræðu um nám nemenda en snúist minna 

um hagnýt atriði skólabyrjunarinnar.    Fyrir mína hönd og annarra starfsmanna skólans  þakka 

ég samstarfið í vetur.  Við sjáumst hress í haust eftir dásamlegt líf í sumar auðvitað!  

     Bestu kveðjur úr skólanum, Ágúst Jakobsson 

  Kæra skólasamfélag 

    6. tölublað, 4. árgangur,  18. maí 2011                           Ábyrgðarmaður: Ágúst Jakobsson 

Fréttabréf Naustaskóla 

  Frístund 

Síðasti opnunardagur 
Frístundar í vor er 
skólaslitadagurinn, 3. júní.   
Í ágúst verða foreldrar 
beðnir um að ganga frá 
dvalarsamningum fyrir 
næsta vetur og Frístund 
tekur að nýju til starfa á 
skólasetningardaginn, þann 
22. ágúst.  

Skólaslit 

Öðru starfsári Naustaskóla 
verður slitið föstudaginn 3. 
júní.  Allir nemendur mæta 
kl. 13:00 á sín heimasvæði, 
hitta umsjónarkennara, taka 
á móti námsmati, skóla-
stjóri segir nokkur orð og 
svo halda nemendur út í 
sumarið.  Foreldrar eru að 
sjálfsögðu einnig hjartanlega 
velkomnir á skólaslitin. 

Vorhátíð Naustahverfis 2011 

Haldin föstudaginn 27. maí  

Hátíðin hefst kl. 16:15 í Naustaborgum 

 
Dagskrá í Naustaborgum 

kl. 16:15-18:00 

• Þrautabraut 

• Andlitsmálning 

• Stultur, kastveggur o.fl. 

• Trúðar 

• Kubb, boccia o.fl. 

• Leikir 

• Sápukúlublástur 

• Flugdrekar 

• Grillaðar pylsur - ókeypis :) 

• Ótrúlega gott veður !! 

 
Ball fyrir nemendur í 1.-4. bekk kl. 18:30-19:45 (200 kr. aðgangseyrir) 

Ball fyrir nemendur í 5.-8. bekk kl. 20:00-22:00 (300 kr. aðgangseyrir)   

Opið hús í Naustaskóla frá kl. 17:30 

• Kaffihús á neðri hæð skólans 

ο Kaffi / safi / mjólk og vöfflur 

ο Fullorðnir 300 kr. 
ο 6-16 ára 200 kr. 

• Tombóla – 50 kr. miðinn 

• Föndurborð 

• Spákona 

• Verður draugahús?? 

• Sýningar á verkum nemenda 

Umsjónarkennarar næsta vetur 

1. bekkur: Halla og Lilja 

2.-3. bekkur: Freydís, Gyða Björk, Ingibjörg Jóna og Yrsa 

4.-5. bekkur: Brynja, Heimir, Inga Lilja og Valdís Rut 

6.-7. bekkur: Ása, Gunnþór og Sigurlaug 

8.-9. bekkur: Úlfar og Þóra 

Skipting umsjónarkennara á árganga verður eins og sést hér að 
ofan. Við röðum nemendum hins vegar ekki niður á 
umsjónarkennara fyrr en í ágústmánuði.   

Allir velkomnir!! 

Nýir starfsmenn... 

Nú hafa verið ráðnir fjórir nýir kennarar að skólanum fyrir 
næsta haust.  Gyða Björk Aradóttir er okkur vel kunn, hún 
hefur starfað sem stuðningsfulltrúi hjá okkur en kenndi þar 
áður við Hlíðarskóla. Ingibjörg Jóna Hjaltadóttir kemur frá 
Árskóla á Sauðárkróki þar sem hún hefur kennt sl. 9 ár en 
starfaði þar áður sem þroskaþjálfi.  Úlfar Björnsson kemur 
úr Glerárskóla þar sem hann hefur starfað sem skólastjóri 
undanarin ár og  Valdís Rut Jósavinsdóttir hefur verið 
dálítið í forfallakennslu hjá okkur í vetur en kenndi síðast 
við Lundarskóla.  Við bjóðum þetta góða fólk velkomið í 
hópinn og væntum mikils af samstarfinu um ókomin ár!   
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Nætursaltaður     

þorskur, kartöflur, 

rófur og feiti 

 

17 

Mexikönsk hakksúpa, 

nýbakað brauð, pasta-

salat 

Félagsmiðstöð lokahóf 7.-

8. b. 17:00-19:30 
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Tómatbakaður    

þorskur, hrísgrjón og 

salat 

19 

Pasta Carbonara, salat 

 

 

Vorskóli árg. 2005 
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Föstudagssteikin með 

tilheyrandi :)  

21 

 

22 

 

23 

Soðinn fiskur, 

kartöflur, gúrkur og 

tómatar 

Unicef-dagurinn 

24 

Hakkað buff í brúnni, 

kartöflur og salat 

Frjálsíþróttamót hjá 4. b 
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Fiskibollur, kartöflur, 

salat og sósa 

Frjálsíþróttamót hjá 5. b 
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Pottréttur, hrísgrjón 

og salat 

Frjálsíþróttamót hjá 6. b 

N-factor hæfileikakeppni  
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Hrísgrjónagrautur, 

brauð og álegg 

Frjálsíþróttamót hjá 7. b 

VORHÁTÍÐ (sjá forsíðu) 
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Soðinn fiskur m/ 

kartöflum, salat og 

tómatfeiti 

Táp– og fjördagur 

31 

Eitthvað rosagott með 

tilheyrandi meðlæti :)  

Táp– og fjördagur 

Frjálst nesti!!! 

1. júní.  

Vandi er um slíkt að 

spá... 

Hópeflisdagur nýrra 

námshópa 

2. júní 

Uppstigningardagur 

Frí 

 

 

3. júní 

SKÓLASLIT 

Kl. 13:00 

 

 

Fréttabréf Naustaskóla                                             maí - júní 2011

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

Athugið:  Frá og með mánudeginum 23. maí lýkur kennslu hjá öllum nemendum kl. 13:15!    

Endaspretturinn vorið 2011 

Frjálsíþróttamót á miðstigi 

Dagana 24.-27. maí verða haldin frjálsíþróttamót fyrir nemendur á miðstigi (sjá dagatalið hér að ofan).  Mótin fara þannig fram 
að á mótsdegi leggur árgangurinn af stað að morgni á Þórsvöllinn og er mæting þar kl. 8:45.  Þar er svo keppt ýmsum greinum, 
lagt er upp með að sem allra flestir geti keppt í einhverju en einnig fær besta stuðningsliðið verðlaun :)  Skólarnir eru hvattir til 
að mæta sem mest hver í sínum lit og er litur Naustaskóla appelsínugulur, nemendur eru því hvattir til að mæta í þeim lit 
(bolir, hárbönd, borðar, fánar o.s.frv.) til  að auðkenna stuðningsmenn og keppendur og búa til stemmingu.  Ávextir verða með 
í för en einnig er nemendum frjálst að hafa með sér hollt og gott nesti og mikilvægt er að búa sig vel í samræmi við veður.  

Unicef - dagurinn 

Mánudaginn 23. maí verjum við hluta dagsins í verkefni sem kennt er við Unicef, Barnahjálp 
Sameinuðu þjóðanna.  Þá munu nemendur vinna íþróttatengd verkefni og safna í leiðinni 
peningum til styrktar Unicef.  18. eða 19. maí eru nemendur sendir heim með sérstakt 
upplýsingablað og söfnunarumslög vegna þessa en að loknum atburðinum þann 23. maí safna umsjónarkennarar og ritari 
umslögunum frá nemendum.  Þess má geta að síðastliðið vor söfnuðust rúmlega 130.000 kr. á Unicef deginum okkar.   

Táp- og fjördagar  og hópeflisdagur 

30.-31. maí eru táp– og fjördagar hjá okkur.  Þá vinna nemendur í aldursblönduðum hópum að ýmsum stuttum og 
skemmtilegum verkefnum innandyra og utan.   Þriðjudaginn 31. maí er frjálst nesti hjá öllum nemendum, þ.e. sætabrauð og safar 
eru leyfðir en ekki sælgæti og gosdrykkir..  Miðvikudaginn 1. júní myndum við svo nýja námshópa og verjum deginum í að 
kynnast og hrista saman nýju hópana, þ.e.a.s. þá vinna tilvonandi 2.-3. bekkur saman, tilvonandi 4.-5. bekkur, tilvonandi 6.-7. 
bekkur og tilvonandi 8.-9. bekkur.   


