
Gangbrautavarsla 

Nú fer okkur aftur að vanta 
sjálfboðaliða í gangbrauta– 
vörslu, nú þurfum við að 
bóka vikurnar í desember 
og eftir áramótin.  
Áhugasamir eru beðnir um 
að gefa kost á sér með því 
að senda tölvupóst á 
agust@akureyri.is.  

Nóvember er mánuður sem einkennist af “hefðbundnu skólastarfi”.  Eins og sést á baksíðu 

fréttabréfsins er þó töluvert um að vera hjá okkur framundan, má þar nefna bókaviku og dag 

íslenskrar tungu, við ætlum að halda fyrstu böllin í salnum okkar nú í mánuðinum, stjórnendur 

bjóða foreldrum í morgunkaffi og svo er náttúrulega nemendadagurinn á sínum stað, en fyrir þá 

sem ekki þekkja þann atburð er það skóladagur sem skipulagður er af nemendaráði og er þá 

ýmislegt óhefðbundið og skemmtilegt á dagskrá..!  Annars er bara allt gott að frétta úr 

skólanum, lífið gengur sinn vanagang og er yfirhöfuð dásamlegt :)  

     Bestu kveðjur úr skólanum,    Ágúst Jakobsson, skólastjóri 

  Kæra skólasamfélag 

    10. tölublað, 5. árgangur,  1. nóvember 2012                   Ábyrgðarmaður: Ágúst Jakobsson 

Fréttabréf Naustaskóla 

Bókavika 

Vikuna 12.-16. nóvember 
höfum við bókaviku.  Þá 
ætlum við að beina 
athyglinni að bókum og 
lestri yfirhöfuð og hvetjum 
til að börnin komi með 
bækur að heiman til að lesa, 
kynna fyrir öðrum 
nemendum o.s.frv.  

Samræmd próf í 10. bekk 

Niðurstöður hafa nú borist úr samræmdum prófum í 10. 
bekk og eru þær í heildina tekið afar jákvæðar.  Hér til 
hliðar má sjá meðaleinkunnir Naustaskóla samanbornar við 
meðaltöl kjördæmisins og landsins í heild.  Þar fyrir neðan 
má hins vegar sjá samanburð á meðaleinkunn hópsins á 
samræmdu prófi í 7. bekk annars vegar (þegar krakkarnir 
höfðu verið nokkrar vikur í Naustaskóla) en núna í 10. bekk 
hins vegar, þar er um svokallaðar normaleinkunnir að ræða 
þar sem landsmeðaltal er stillt á töluna 30.  Eins og sjá má 
hefur hópurinn tekið miklum framförum á þessu tímabili hjá 
okkur og má taka það sem góða vísbendingu um að við séum á réttri leið.  Þegar þetta er 
skrifað hafa enn ekki borist niðurstöður úr samræmdum prófum hjá 4. og 7. bekk.  

Foreldrastarfið - bekkjakvöld 

Við minnum á að Foreldrafélagið hefur skipt foreldrahópi hvers árgangs niður í þrjá hópa og á 
hver hópur að standa fyrir einni uppákomu yfir veturinn.  Í skipulaginu eru líka tilgreindir þeir 
foreldrar sem eiga að kalla sinn hóp saman í fyrsta sinn til undirbúnings.  Áríðandi er að allir 
skoði þessar upplýsingar og leggi á minnið á hvaða tímabili þeir eiga að starfa og hvort að þeir 
bera ábyrgð á að kalla saman hóp..  Upplýsingar um foreldrastarfið er að finna á heimasíðu 
skólans undir hlekknum “foreldrar” eða beint á slóðinni:   

http://www.naustaskoli.is/page/foreldrastarf_vetrarins, nafnalistana er að finna neðst á 
síðunni. 

Upplýsingar á mentor 

Nú geta foreldrar sjálfir 
uppfært upplýsingar barna 
sinna á mentor en mikilvægt 
er að allar upplýsingar þar séu 
réttar, s.s. símanúmer og 
netföng, upplýsingar um 
tengiliði í neyðartilfellum 
o.s.frv. Við biðjum því 
foreldra um að fara inn á 
fjölskylduvefinn og yfirfara 
allar upplýsingar og einnig 
setja inn nýjar myndir af 
börnum sínum þar sem þess 
þarf en sumar myndirnar eru 
nokkuð komnar til ára sinna.   

Morgunkaffi með stjórnendum 
Í nóvembermánuði bjóðum við 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 við minnum einnig á þessar uppákomur þegar nær 
dregur. Við vonumst eftir að sjá sem flesta í notalegu 
morgunkaffi.    

 10. bekkur 

  Stæ Ísl Enska 

Landið 6,5 6,4 6,6 

Kjördæmið 6,1 6,2 6,3 

Naustaskóli 6,5 6,2 6,9 

  Stæ Ísl Enska 

2009 (7. b.) 24,30 27,50 - 

2012 (10.b) 29,58 29,08 30,75 

Starfsáætlun 

Á heimasíðu skólans má nú 
finna drög að starfsáætlun 
ársins en það er rit sem 
hefur að geyma allflestar 
nauðsynlegar upplýsingar 
um skólann og skólastarfið.  
Ritið má finna undir 
tenglunum Skólinn / 

skólanámskrá  

Mynd úr einni af skautaferðum 3. 

og 4. bekkja, fleiri myndir má 

nálgast á heimasíðu skólans... 



Nóvember 2012 
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

 29. okt 

VETRARFRÍ 

(Steiktur fiskur, 
kartöflur, salat og 
rækjuostasósa) 

30. okt.  

VETRARFRÍ 

(Kjötbollur í súrsætri 
sósu, hrísgrjón, salat) 

 

Opið hús 8-10b  

31. okt. 

Fiskur Björkeby, 
kartöflur og salat 

  

Matsdagur—kennsla 

fram að hádegi 

1. nóv 

Lambapottréttur, 
hrísgrjón og salat 

 

3. og 4. bekkur fara á 

skauta 

2 

Skinkupasta, salat og 
hvítlauksbrauð 

 

Hrekkjavökuball 

1-3b kl. 16:00-17:30 

4-7b kl. 18:00-20:00 

3 

4 5 

Snakkfiskur, hrísgrjón 
og salat 

6 

Soðið slátur, kartöflur, 
rófur og jafningur 

 

Opið hús 8-10b  

Opið hús 4-5b 16:30 

7 

Fiskibollur, kartöflur, 
salat og heit tómatsósa 

 

 

Opið hús 6-7 16:30 

8 

Grænmetislasagna, 
hrísgrjón, salat og sósa 

Morgunkaffi með 

stjórnendum—1.b.  

Dagur gegn einelti 

9 

Hrísgrjónagrautur, 
brauð og álegg 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

12 

Kjötbúðingur, kartöflur, 
salat og lauksósa 

 

Bókavika 

13 

Ofnbökuð bleikja, 
hrísgrjón, salat og sósa 

 

Opið hús 8-10b  

14 

Steikt lambakjöt, 
kartöflur, salat og brún 
sósa 

 

Bekkjarkvöld hjá 4. b. 

15 

Fiskipottréttur, kartöflur 
og salat 

 

Morgunkaffi með 

stjórnendum— 4.-5.b 

16 

Blómkálssúpa og brauð 

Dagur ísl. tungu 

Ball 8.-10.b 

Morgunkaffi með 

stjórnendum— 6.-7.b.  

17 

 

18 

 

19 

Fiskibúðingur, 
kartöflur, salat og 
karrýsósa 

20 

Íslensk kjötsúpa 

 

 

Opið hús 8-10b  

 

21 

Grænmetisbuff, 
hrísgrjón, salat og sósa 

 

Morgunkaffi með 

stjórnendum— 8.-10.b.  

22 

Soðinn fiskur, kartöflur, 
soðið grænmeti og 
kryddsmjör 

Morgunkaffi með 

stjórnendum— 2.-3.b.  

 

23 

Gúllas, hrísgrjón og salat 

 

 

Nemendadagurinn 

24 

 

25 26 

Gratineraður fiskur, 
kartöflur, salat og 
rúgbrauð 

27 

Lasagna, salat og 
kryddbrauð 

 

Opið hús 8-10b  

 

28 

Fiskur í raspi, hrísgrjón, 
steikt grænmeti og 
blaðlaukssósa 

29 

Grjónagrautur og slátur 

30 

Pizza og salat 

 

 

1. des 

Fréttabréf Naustaskóla                                         nóvember 2012

 

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

Muna:  31. okt. er matsdagur -  bara kennsla fram að hádegi.     

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

 


