
Lúsin - aftur? 

Eins og allir vita kom aftur 
upp lús hjá okkur rétt fyrir 
páskana.  Það er því afar 
mikilvægt að allir kembi og 
skoði hár barna sinna vel og 
vandlega 
núna áður 
en mætt er í 
skólann svo 
við náum að 
fyrirbyggja 
faraldur.  
Munið að nauðsynlegt er að 
tilkynna til skólahjúkrunar-
fræðings eða skólastjórn-
enda ef vart verður við lús 
hjá nemendum skólans.  

Aprílmánuður er mættur til leiks, af því tilefni hækkar sólin sífellt meir á lofti og vorið nálgast 

óðfluga.  Skóladagatalið er dálítið tætingslegt þennan mánuðinn eins og sjá má á baksíðu 

fréttabréfsins, ekki nema ein heil kennsluvika en nóg af  almennum frídögum auk starfsdags og 

viðtalsdags sem skerast í leikinn.  Við höfum fengið nokkrar athugasemdir við það í vetur að of 

mikið sé af stökum starfsdögum og viðtalsdögum í skóladagatali ársins, þ.e. frídagar hjá 

nemendum sem ekki liggja að öðrum fríum.  Við tökum þessar athugasemdir alvarlega og 

höfum þær til hliðsjónar við gerð skóladagatals næsta vetrar.  Eins og sjá má ganga 

byggingaframkvæmdir við skólann vel og er nú unnið að fullum krafti að innanhússfrágangi á 

verkgreinastofum og unglingastigssvæðinu sem við eigum að fá afhent í sumar.  Þá er unnið að 

því að setja þak yfir verðandi miðrými skólans, af þeim sökum þurfti m.a. að rífa þakið af 

stigahúsinu hjá okkur núna fyrir páskana og koma þar fyrir stálbitum og nýju þaki, en einnig hafa 

nemendur og starfsfólk orðið nokkuð fyrir hávaða og truflunum af framkvæmdunum á 

undanförnum vikum.  Við bindum nú vonir við að við séum komin yfir versta hjallann hvað 

þetta varðar og við verðum ekki fyrir miklum áhrifum af framkvæmdunum fram á vorið.  Og 

svo er bara hægt að fara að hlakka til stærra húsnæðis og bættrar aðstöðu næsta haust.   

Já er ekki lífið bara dásamlegt :)      Ágúst Jakobsson, skólastjóri 

  Kæra skólasamfélag 

    4. tölublað, 5. árgangur,  7. apríl 2012                          Ábyrgðarmaður: Ágúst Jakobsson 

Fréttabréf Naustaskóla 

Lausar stöður 
Nú hafa verið auglýstar 
nokkrar kennarastöður við 
skólann fyrir næsta vetur.  
Hægt er að sækja um 
stöðurnar á vef 
Akureyrarbæjar og þar er 
einnig að finna nánari 
upplýsingar um störfin.  
Umsóknarfrestur er til 30. 
apríl nk.  

Breytingar á starfsliði 

Nú um mánaðamótin lét Ari smíðakennari af störfum hjá okkur þar sem hann er að flytjast 
búferlum af svæðinu.  Þau Brynjar húsvörður og Hrafnhildur í Frístundinni ætla að brúa bilið 
með smíðakennsluna fram á vorið, Hrafnhildur tekur að sér hópana í 4.-5. bekk en Brynjar 
verður með eldri nemendurna.  Svo er komið að því að Ása þarf að fara að hefja fæðingarorlof 
og því kemur nýr kennari í hópinn til afleysinga, það er Kolbrún Sigurgeirsdóttir sem mun leysa 
af í 6.-7. bekk fram á vorið.  Við þökkum Ara fyrir samfylgdina í vetur og bjóðum Kolbrúnu 
velkomna til starfa.  

Niðurstöður læsisprófa 

Þrisvar yfir veturinn eru svokölluð læsispróf lögð fyrir nemendur í 1.-2. bekkjum í Naustaskóla 
og öðrum skólum þar sem stuðst er við kennsluaðferðina Byrjendalæsi.  Nú liggja fyrir 
niðurstöður úr annarri fyrirlögn vetrarins og eins og jafnan áður eru þær afar jákvæðar fyrir 
okkur og sýna góðan árangur okkar nemenda í lestrarnáminu, ekki síst í samanburði við aðra 
skóla.  Áhugasamir geta kynnt sér þessar niðurstöður og einnig önnur gögn sem lúta að mati á 
skólastarfinu á vef skólans, á slóðinni  
http://www.naustaskoli.is/page/matsgogn___skyrslur  

Könnun meðal 
foreldra 
Í apríl leggjum við könnun 
fyrir foreldra þar sem við 
biðjum um aðstoð við að 
leggja mat á ýmsa þætti í 
skólastarfinu.  Afar 
mikilvægt er að foreldrar 
bregðist vel við þessari 
umleitan og taki þátt í 
könnuninni.  Þannig fáum  
við gagnlegar upplýsingar 
sem nýtast við draga fram 
styrkleika og veikleika í 
starfinu og leggja þannig 
línurnar um starfið í 
framtíðinni.   

Foreldrastarfið - bekkjarkvöld 

Nú er komið að síðustu bekkjakvöldalotu vetrarins og við minnum þá foreldra sem bera 
ábyrgð á að kalla til fundar til undirbúnings fyrir bekkjasamkomur apríl-maímánaða að blása til 
undirbúningsfundanna hið fyrsta.  Hugmyndir að viðfangsefnum bekkjakvölda og nöfn 
ábyrgðaraðila má nálgast á slóðinni: http://www.naustaskoli.is/page/foreldrastarf_vetrarins 

Fræðslufundur fyrir foreldra og nemendur í 8.-9. bekk 

Þriðjudaginn 17. apríl kl. 18 er fyrirhugað að halda fræðslufund fyrir nemendur í 8.-9. bekk og foreldra 
þeirra um tölvunotkun og ýmislegt hafa ber í huga varðandi þau mál.  Við biðjum þennan hóp um að 
taka þennan tíma frá en minnt verður á fundinn með tölvupósti þegar nær dregur.  



Apríl 2012 
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

1. 2. 
PÁSKAFRÍ 

Frístund opin 

(Hakkréttur, 
kartöflustappa og 
salat) 

3. 
PÁSKAFRÍ 

Frístund opin 

(Soðinn fiskur, 
kartöflur, grænmeti og 
tómatsósa) 

4.  
PÁSKAFRÍ 

Frístund opin 

(Lambasnitsel, steiktar 
kartöflur, salat og sósa)  

5.  

SKÍRDAGUR 

 

 

6.  

FÖSTUDAGURINN LANGI 
 

 

7. 

8.  

PÁSKA-
DAGUR 

9.  
ANNAR Í PÁSKUM 

 

 

10. 

Hakkabuff, kartöflur, 
salat og lauksósa  
Opið hús 6-7b  
16:30-18:30 
Opið hús 8-10b  
19:30-21:30 

11. 

Ýsa Björkeby, 
kryddgrjón og salat 

Útivistardagur 

Opið hús 4-5 b  
16:30-18:30 

12.  

Steiktur kjúklingur, 
kartöflur, salat og vor-
lauksdressing 

 

 

13.  

Skyr, brauð og álegg 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

16. 

Steiktur fiskur, 
kartöflur, salat og 
pipardressing 

 

17. 

Kjötbollur, kartöflur, 
baunir, salat og sósa 

Fræðslufundur fyrir 
8.-9b + foreldra 

Opið hús 8-10b  
19:30-21:30 

18. 
SAMRÁÐ / MAT 

Viðtöl hjá hluta nem-
enda en annars frí - 
Frístund opin 

(Snakkfiskur, hrísgrjón 
og salat) 

19. 
SUMARDAGURINN  
FYRSTI 

 

 

20. 
STARFSDAGUR 

FRÍSTUND LOKUÐ 

21. 

 

22. 

 

23. 
Ofnbakaður fiskur í 
blaðlauksrjóma, 
hrísgrjón og salat  

 

24. 

Soðið slátur, kartöflur, 
rófur og jafningur 

 

Opið hús 8-10b  
19:30-21:30 

25. 

Fiskibollur í tómatsósu, 
kartöflur og salat 

 

4. bekkur fer í 
skólabúðir 

26.  

Grænmetislasagna, 
hrísgrjón og salat 

 

4. bekkur  í 
skólabúðum 

27. 

Hrísgrjónagrautur, 
brauð og álegg 

 

4. bekkur kemur heim 

 

28. 

 

29. 

 

30. 

Svikinn héri, kartöflur, 
rauðkál og brún sósa 

 

1. maí 
FRÍ 

2.   

Kjöt, og karrý, hrísgrjón 
og salat 

3.  

Fiskipottréttur, hrísgrjón 
og salat 

 

4. 

Kartöflu- og lauksúpa, 
brauð og smjör 

 

 

 

5. 

 

Fréttabréf Naustaskóla                                         apríl 2012 

 

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

      Munið:                      Miðvikudaginn 11. apríl verður útivistardagur ef veður leyfir.   

Miðvikudagurinn 18. apríl er samráðs- og matsdagur.  Þá er hægt að óska eftir viðtali við 
umsjónarkennara og eins eru sumir boðaðir til viðtals. Frístund opin fyrir þá sem þar eru skráðir.  

20. apríl er starfsdagur og frístund er einnig lokuð þann dag.  


