
Ertu að taka til? 
Sem fyrr óskum við eftir að 
foreldrar hafi skólann í huga 
með ýmislegt sem til fellur 
eða ekki nýtist á heimilinu. 
Má þar nefna að við kennslu 
í textílmennt og myndmennt 
má auðveldlega nýta garn, 
blúndur, dúka og gardínur, 
tölur, efnisbúta, frauðplast, 
umbúðir utan af LGG, smá 
skyri, engjaþykkni, plastpoka 
og margt margt fleira. 

Þá má einnig nefna að nú er 
hafin í skólanum regluleg 
kennsla í leikrænni tjáningu 
sem kallar á pils, kjóla, 
buxur, skyrtur, náttföt, 
kápur, frakka, úlpur, vinnu-
fatnað, höfuðföt, slæður, 
trefla og svo framvegis. 
Og að síðustu er rétt að 
koma því á framfæri að nú 
hefur bæst við heilmikið 
hillupláss á bókasafninu og 
kemur ýmislegt til greina 
sem gaman væri að raða 
þar ...... 

Eitt af því sem einkennir septembermánuð í skólanum er að töluvert er óskað eftir þátttöku 

foreldra. Má þar nefna að framundan eru morgunfundir þar sem kynnt verður ýmislegt sem 

varðar skólastarfið og tækifæri gefst fyrir foreldra að spyrja og skiptast á skoðunum, undir lok 

mánaðarins er svo aðalfundur Foreldrafélagsins og viðtöl foreldra og nemenda við 

umsjónarkennara. Vonandi munu svo sem flestir foreldrar sjá sér fært að kíkja við í skólanum 

þar fyrir utan og sjá hvað börnin eru að sýsla. Seint verður ítrekað nóg mikilvægi þess að 

foreldrar séu virkir þátttakendur í þessum viðburðum og öðrum sem snerta starf barna þeirra, 

þannig verða allir vel með á nótunum og auk þess fá börnin þá skýr skilaboð um að þeirra 

daglega starf í skólanum skipti miklu máli. Það er hluti af stefnu skólans að foreldrar eigi virka 

aðkomu að skólastarfinu á sem flestum sviðum.  Við viljum að foreldrar séu velkomnir í 

skólann og eigi með okkur þá upplifun að Naustaskóli sé skólinn okkar allra. Ef að eitthvað má 

betur fara er mikilvægt að við komum því á framfæri á réttum stöðum og leitumst við að 

standa saman að því að bæta skólann okkar. Með von um virka þátttöku og lifandi áhuga okkar 

allra á starfinu í Naustaskóla á næstu vikum og mánuðum, og náttúrulega dásamlegt skólalíf!  

                        Ágúst Jakobsson, skólastjóri 

  Kæra skólasamfélag 

    8. tölublað, 5. árgangur,  3. september 2012                    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 
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. 

Frá foreldri til foreldra  -  um umferðamál 

Eitt af því góða við skólann okkar er að hann er staðsettur í miðju hverfisins og nánast allt 
hverfið er í innan við 500 metra radíus frá skólanum.  Einmitt vegna þessarar miklu nálægðar 
við skólann á ég mjög erfitt með að kyngja þeirri gífurlegu aukningu umferðar sem verður við 
skólann um leið og hann byrjar, á köflum er hreinlega umferðaröngþveiti við innkeyrsluna á 
bílastæðið. Fimmtudaginn 23. ágúst (fyrsta skóladaginn) blöskraði mér allverulega sem móður 
barns sem þarf að ganga yfir Kjarnagötuna í skólann, því aukningin frá deginum áður var svo 
svakaleg. Ég óskaði hreinlega eftir því að vera gangbrautavörður næstu vikuna til þess að sjá 
hvernig þetta þróaðist.  Eftir að hafa staðið vaktina sem gangbrautavörður í nokkra daga þá 
kemst ég að þeirri niðurstöðu að virkilega þurfi að taka til í hugsunarhætti okkar foreldranna. 
Finnst okkur eðlilegt að keyra barn í skólann sem gengur sjálft heim úr skólanum eða barnið 
sem reglulega fer að heiman frá sér aleitt til að hitta félagana og leika sér við skólann? Ég hef 
meðal annars fengið þá útskýringu að foreldri finnist umferðin við skólann svo mikil.... og af 
hverju skyldi það vera? Þá daga sem ekki er kennsla í skólanum er alls ekki mikil umferð á 
þessum stað við Kjarnagötuna á þessum tíma á morgnanna og það þarf ekki að breytast þó 
skólinn sé byrjaður, því öll höfum við það val að geta keyrt út úr hverfinu án þess að fara fram 
hjá skólanum.   Miðað við þann fjölda bíla sem keyrir inná bílastæði skólans bara til að hleypa 
nemendum út, er verið er að keyra um þriðjung barnanna í skólann. Sumir ganga meira að 
segja svo langt að stöðva á gangbrautinni til að bíða eftir því að komast inná bílastæðið, jafnvel 
á stórum jeppum.  Þetta þýðir að börnin sem koma að gangbrautinni á meðan hafa þann kost 
einan að ganga yfir götuna í pústmekkinum auk þess sem bílarnir sem koma á móti sjá ekki 
börnin eða börnin þá.  
Um leið og ég hvet ykkur foreldrana til að velja leiðina út úr hverfinu sem liggur 
ekki fram hjá skólanum segi ég hvetjum börnin okkar til að ganga í skólann og 
hjálpumst þannig öll að því að stuðla að auknu öryggi í nærumhverfi hans. 

Vordís Baldursdóttir 

GSM / MP3 og önnur dýr tæki 

Að sjálfsögðu ber töluvert á því að nemendur eru með síma, tónlistarspilara og fleiri tæki með 
sér í skólanum.  Við leyfum notkun þessara tækja utan kennslustunda svo lengi sem þau trufla 
ekki, en skólinn getur ekki tekið neina ábyrgð á tækjunum. Ef tækin valda truflunum geta 
nemendur einnig átt það á hættu að skólinn taki þau í vörslu þar til foreldrar sækja þau :)   
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Hagnýtar upplýsingar varðandi mentor.is  
 
Til að komast í Mentor (www.mentor.is) þarf að hafa aðgangsorð og lykilorð. Á Mentor má finna upplýsingar um heimanám, 
bekkjarlista, vitnisburð, ástundun, verkefnabækur og dagbækur nemenda. Hægt er að senda tölvupóst til foreldra árgangsins í 
gegnum Mentor þegar t.d. á að boða til afmælis eða annars hittings. 
 
Inni á svæðinu ykkar er líka hægt að tilkynna veikindi (allt að tveimur dögum í einum) þannig að ekki þurfi að hringja að morgni 
til í skólann heldur fáið þið staðfestingu senda á netfangið ykkur þegar ritari hefur móttekið beiðnina. Með þessu er t.d. hægt að 
skrá á miðvikudagskvöldi veikindi vegna fimmtudags. 
 
Þeir sem ekki hafa aðgang að Mentor, eða eru búnir að gleyma aðgangsorðinu, geta leyst málið með því að fara inn á síðuna: 
www.mentor.is Þar er hægt að skrá sig inn í kerfið með notendanafni sem er kennitala án bandstriks. Sé viðkomandi ekki með 
lykilorð er smellt á "Gleymt lykilorð". Þá fer af stað ferli sem viðkomandi er leiddur í gegnum og fær þá sent lykilorð í tölvupósti.  
Ef allt kemur fyrir ekki er hægt að hafa samband við ritara skólans og fá sent lykilorð.   
 
Nemendur eiga ekki undir neinum kringumstæðum að fara inn á vefinn með aðgangsorði foreldra sinna því þar birtast aðrar 
upplýsingar en á þeirra eigin spjaldi og þau eiga t.d. ekki að hafa aðgang að veikindaskráningu.  
 
Nemendur eiga hins vegar sinn eigin aðgang sem þau geta notað til að skoða meðal annars heimavinnu. Á foreldraspjaldi sést 
fyrir neðan mynd barnsins aðgangsorð og lykilorð. Endilega skrifið þau niður fyrir börnin ykkar og aðstoðið við að fara inná 
Mentor ef þau kunna það ekki nú þegar. 
Nemendur geta breytt lykilorðinu sínu eins og foreldrar þegar skráð er inn í fyrsta sinn í kerfið. 

Skólapúlsinn – foreldrar athugið! 
 

Skólinn notar sjálfsmatskerfið Skólapúlsinn til að fylgjast með og bæta innra starf skólans. Liður í því er að spyrja nemendur í 6.-
10. bekk spurninga um líðan þeirra í skólanum, virkni þeirra í námi, viðhorf þeirra til námsins og ýmissa almennra spurninga um 
skóla og bekkjaranda.   
Nemendur svara í skólanum spurningalista á netinu. Hver nemandi svarar könnuninni einu sinni á ári og tekur um 20 mínútur að 
svara henni. Könnunin er hluti af sjálfsmati skólans og niðurstöður eru eingöngu birtar skólum í formi meðaltala og hlutfalla fyrir 
hópa. Niðurstöðurnar eru jafnframt notaðar af starfsmönnum Skólapúlsins til að framkvæma tölfræðigreiningar m.a. fyrir 
fræðsluskrifstofur, ráðuneyti og fræðimenn til að auka skilning á þroska og námsaðstæðum nemenda á landsvísu. Sjálfsmatskerfið 
hefur verið tilkynnt til Persónuverndar undir númerinu S5590. Engum persónuupplýsingum er safnað í Skólapúlsinum og því ekki 
hægt að sjá hver svaraði hverju.  Ef að foreldri er mótfallið því að því nemandi svari spurningalistanum er það beðið um að hafa 
samband við skólann og verður þá nemandinn fjarlægður af þátttakendalistanum.  Nánari upplýsingar um Skólapúlsinn eru á 
www.skolapulsinn.is/um. Einnig er hægt að hringja í síma 499-0690 eða senda tölvupóst á skolapulsinn@skolapulsinn.is. 

Þagnarskylda foreldra 

Um leið og við brýnum það fyrir foreldrum við skólann 
að þeir eru alltaf velkomnir og hvetjum þá til að kíkja 
við í skólanum hvenær sem færi gefst, minnum við á að 
á sama hátt og starfsmenn skólans eru bundnir 
þagnarskyldu, er mikilvægt að allir gestir gæti þagmælsku 
utan skólans um allar þær upplýsingar sem þeir kunna 
að öðlast í heimsóknum um önnur börn en þeirra eigin.  
Þessi áminning er ekki að gefnu tilefni heldur einungis til 
að minna á að öll berum við ábyrgð í þessum efnum.  
 

Dæmi um mælingu úr Skólapúlsinum síðasta vetur—virk þátttaka nemenda í tímum 
Á myndinni hér fyrir neðan sést hvernig meðaltöl þátttökuskóla dreifast varðandi matsþáttinn “virk þátttaka nemenda í tímum”. 
Meðaltal Naustaskóla er merkt með svörtum punkti á myndinni. Viðmiðunarlínan sýnir landsmeðaltal viðmiðunarhópsins (6.-10. 
bekkur). Munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig telst töluverður munur og munur uppá 1,5 stig og 
meira telst mikill munur. 
Fyrsta punktaröðin sýnir meðaltölin í skólum þar sem einungis 6. eða 7. bekkur taka þátt. Næsta punktaröð sýnir meðaltöl skóla 
í litlum skólum (<160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt. Seinasta punktaröðin sýnir meðaltöl í stórum skólum 
(>160 nem.) þar sem nemendur í 6.-10. bekk taka þátt.  Eins og sjá má kom Naustaskóli afar vel út úr þessum þætti og er gaman 
að greina frá því þar sem stundum hefur mátt merkja áhyggjur hjá  foreldrum af því hvort nemendur geti tekið virkan þátt í 
náminu þegar um er að ræða stóra hópa í opnum rýmum.  Reyndar er einnig gaman að geta þess að í mælingum Skólapúlsins 
síðasta vetur skoraði Naustaskóli fyrir ofan landsmeðaltal í meirihluta þeirra þátta sem metnir voru.  Er þar um að ræða vel 
áreiðanlegar mælingar sem gefa góðar vísbendingar um að skólinn okkar sé á réttri leið.   
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Námsgagnagjaldið... 

Örfáir eiga enn eftir að greiða námsgagnagjald vetrarins sem er 
3800 kr. fyrir hvern nemanda.  Vinsamlegast greiðið sem allra 
fyrst!  

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

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.   

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 þriðjudaginn 25. 

september kl. 20:00-21:30   

Á dagskrá verða venjuleg aðalfundarstörf, hagnýtar 
upplýsingar og umræður fyrir foreldra, kjör fulltrúa í 
skólaráð og fleira.   Afar mikilvægt er að við höldum 
áfram að móta þá hefð að foreldrar mæti á fundi 
Foreldrafélagsins og taki virkan þátt í starfinu. Við höfum  
fengið prýðisgóða mætingu á fundi sem þessa 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 2012 
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

 3 

Soðinn fiskur, 

kartöflur, salat og 

tómatsósa 

4 

Hakkabuff, kartöflur, 

lauksósa og salat 

 

 

5 

Þorskur í blaðlauks-

sósu, hrísgrjón og 

soðið grænmeti 

 

6 

Steiktur kjúklingur, 

kartöflur, salat og köld 

súrmjólkursósa 

6. bekkur fer í siglingu 

með Húna II 

7 

Bláberjaskyr, brauð og 

álegg 

 

Bókadagur 

Kosning í nemendaráð 

8 

9 10 

Steiktur fiskur, salat, 

hrísgrjón og sósa 

Morgunfundur hjá 

foreldrum 6.-7.b 

11 

Kjötbollur í brúnni 

sósu, kartöflur og 

grænar baunir 

 

12 

Ofnbakaður fiskur í 

karrýostasósu, 

kartöflur og salat 

Morgunfundur hjá 

foreldrum 4.-5. b 

13 

Súrsætur svínapott-

réttur, hrísgrjón og 

salat 

Morgunfundur hjá 

foreldrum 8.-10. b 

14 

Pasta, salat og 

heimabakað brauð 

Morgunfundur hjá 

foreldrum 2.-3.b  

Rugludagur 

15 

 

 

 

 

16 

 

17 

Tómatfiskur, 

hrísgrjón og salat 

Samr.pr. 10.b  ísl.  

18 

Soðið slátur, kartöflur, 

rófur og jafningur 

Samr.pr. 10.b  ens. 

19 

Fiskibollur, hrísgrjón, 

salat og sósa 

Samr.pr. 10.b  stæ.  

Inniíþróttakennsla 

hefst 

20 

Grænmetisbuff, 

kartöflur, salat og 

kryddjurtasósa 

Samræmd próf í 4. og 

7. bekk (ísl) 

21 

Hrísgrjónagrautur og 

slátur 

 

Samræmd próf í 4. og 

7. bekk (stæ) 

22 

 

23 

 

24 

 

Svikinn héri, 
kartöflur, salat og 
brún sósa 

25 

Spaghettífiskur og 

salat 

Aðalfundur        

Foreldrafélagsins 

26 

Viðtalsdagur 

Frístund opin 

(Kjöt í karrý og salat) 

27 

Viðtalsdagur 

Frístund opin   

(Fiskipottréttur, 

kartöflur og salat) 

 

28 

Starfsdagur -  

Frístund lokuð! 

29 
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Naustaskóli við Hólmatún, 600 Akureyri 
www.naustaskoli.is   -   naustaskoli@akureyri.is   -   Sími 460-4100   -   Frístund sími 460-4111 

Morgunfundir 

Í vikunni 10.-14. september, verða morgunfundir fyrir foreldra.  Þar er um að ræða kynningu fyrir foreldra á starfi barnanna í 
skólanum, þáttum úr stefnu skólans, hlutverki foreldra í skólastarfinu 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 nema 
nemendur í 8.-10. bekk sem fá að sofa örlítið lengur þann 13. sept.  Fundirnir verða sem hér segir:    

• 2.-3. bekkur föstudaginn 14. september kl. 8:10 

• 4.-5. bekkur miðvikudaginn 12. september kl. 8:10 

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

• 8.-10. bekkur fimmtudaginn 13. september kl. 8:10 (nemendur mæti kl. 9:15) 

                                   Mikilvægt er að fulltrúar frá öllum nemendum mæti á fundina!   

   Muna:       Aðalfundur Foreldrafélagsins verður haldinn þriðjudaginn 25. september kl. 20:00-21:30 

Viðtalsdagar verða 26.-27. sept. boðað verður til viðtalanna með tölvupósti þegar nær dregur. 

Þann 28. september er starfsdagur og Frístund er lokuð þann dag. 


