
Mentor í snjallsíma 

Mentor hefur nú kynnt 
fyrstu snjallsímaútgáfuna af 
vefkerfi sínu. Í þessari útgáfu 
má skoða stundatöflu, 
ástundun, bekkjarlista, 
fréttir frá skólanum og 
heimavinnu. Notendur þurfa 
fara inn á m.mentor.is og 
skrá sig inn með notanda- 
og lykilorði rétt eins og 
þegar þeir skrá sig inn á 
Mentor í tölvunni.  

Það sem ber hæst hjá okkur í marsmánuði er að sjálfsögðu árshátíðin okkar sem fyrirhugað er 

að halda fimmtudaginn 15. mars, og verður skólastarfið auðvitað mjög litað af undirbúningi 

hennar næstu daga.  Fyrirkomulagi hátíðarinnar reynum að haga því með þeim hætti að allt 

komist sem best fyrir, sem er óneitanlega nokkuð erfitt þar sem við höfum ekki yfir að ráða 

samkomusal enn sem komið er og það er vissulega þröngt um okkur í vetur, en það stendur nú 

allt til bóta næsta vetur.. Hugmyndin er að hafa þrjár sýningar og er markmiðið að allir 

nemendur geti látið ljós sitt skína, en við ætlum líka að reyna að koma hlutunum þannig fyrir að 

systkini sýni á sömu sýningunni, foreldrum til hægðarauka :)   Skipulag árshátíðarinnar verður 

nánar auglýst með tölvupóstum og auglýsingum á heimasíðu á allra næstu dögum.  Meðal 

annarra viðburða í mars má nefna að fyrirhugað er að hafa útivistardag í Hlíðarfjalli þann 21. 

mars, nemendur í 7. bekk fara í skólabúðir í síðustu viku mánaðarins, þá fá nemendur 6. 

bekkjar væntanlega að gista í skólanum, við höfum “mottudag” og “gulan dag” og margt fleira 

gerum við okkur til skemmtunar meðfram því sem við höldum auðvitað öll áfram að læra, jafnt 

börn sem fullorðnir!        Ágúst Jakobsson, skólastjóri 
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Fréttabréf Naustaskóla 

Tónsmíðar nemenda 
Nemendur í 4.-5. bekk 
bjuggu til og tóku upp sín 
eigin lög í tónmennt fyrir 
áramótin.  Þetta eru hinar 
athyglisverðustu tónsmíðar 
sem eru aðgengilegar á 
netinu á síðunni  
www.soundcloud.com/
naustaskoli 

Undirbúningur fyrir næsta skólaár 

Nú er þar komið í hringrás tímans að við erum farin að huga að næsta skólaári.  Gert er ráð 
fyrir að skólasetning verði miðvikudaginn 22. ágúst og samræmd vetrarfrí skólanna verði 29.-
30. október og 13.-15. febrúar.  Þetta eru dagsetningar sem gott getur verið fyrir foreldra að 

hafa í huga við skipulagningu fría og ferðalaga næsta vetur!  Næsta haust 
bætast við u.þ.b. 50 nýir nemendur í hópinn en auk þess fjölgar 
leikskólabörnum í húsinu hjá okkur og verða þá komnar tvær deildir frá 
Naustatjörn í húsnæðið til okkar.  Á sama tíma tökum við í notkun heilmikið 
húsnæði og erum að huga að skipulagningu og niðurröðun í það, 
búnaðarkaupum o.s.frv.  Það er því sannarlega að nógu að hyggja enda er 
skólinn okkar smátt og smátt að verða stór og sterkur!   Við erum svo að 
rétt að byrja að huga að uppröðun kennara í teymi næsta vetur en nokkur 
bið er á að öll kurl verði komin til grafar hvað þau mál varðar því fyrirséð er 
að við þurfum að ráða 5-6 nýja kennara að skólanum þetta vorið.  Þar kemur 
í fyrsta lagi til að skólinn er að stækka það mikið að það kallar á fleiri 
stöðugildi, en síðan er Ása á leið í fæðingarorlof í vor og Sigga ætlar í 
námsleyfi næsta vetur.  Því er hætt við að nöfn umsjónarkennara fyrir næsta 

vetur verði ekki ljós fyrr en seint í maí.   

Naustaskóli í Landanum í Sjónvarpinu 
Um daginn kom Naustaskóli við sögu í þætti af Landanum í 
Ríkissjónvarpinu.  Þar var skólaþróun til umfjöllunar og var af því tilefni 
leitað til Miðstöðvar skólaþróunar við Háskólann á Akureyri og fjallað 
um nýjar kennsluaðferðir m.a. varðandi læsiskennslu sem Háskólinn 
hefur stutt skóla við að innleiða.  Þar sem við í Naustaskóla höfum 
verið að tileinka okkur þessar aðferðir og verið bærilega óhrædd við að 
prófa nýja hluti, var leitað til Naustaskóla með efnistök og viðmælendur 
í þættinum.  Þetta var hið skemmtilegasta innslag sem gefur ágætis 
innsýn í hluta skólastarfsins hjá okkur.  Þeir sem misstu af þættinum 
geta nálgast hann á netinu á slóðinni:   

http://ruv.is/sarpurinn/landinn/26022012/kennsluadferdir-i-laesi  

Upplestrarkeppni 7. bekkjar 
Nemendur í 7. bekk hafa í vetur unnið að því hörðum 
höndum að æfa  s ig í  upp lestr i  og 
framsögn.  Hápunktur þessarar vinnu var þegar haldin 
var Upplestrarkeppni 7. bekkjar þar sem nemendur 
fluttu texta og ljóð fyrir framan dómnefnd og 
áhorfendur.  Krakkarnir stóðu sig auðvitað öll 
frábærlega en það voru þau Ugla, Elvar og Enóla sem 
þóttu skara fram úr að þessu sinni.  Þau hljóta því 
þann heiður að verða fulltrúar Naustaskóla í Stóru 
upplestrarkeppninni á Akureyri sem fram fer þann 7. 
mars nk.  Á myndinni hér fyrir ofan má sjá 
verðlaunahafana ásamt dómnefndinni.  



Mars 2012 
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

 27. 
Steiktur fiskur, 
kartöflur, salat og 
vorlauksdressing 

28. 
Kjötbollur í brúnni 
sósu, kartöflur, salat 
og rauðkál 

Opið hús 8-10b  
19:30-21:30 

29.  
Gratineraður fiskur, 
hrísgrjón og soðið 
grænmeti 

1. mars 
Ítalskur lambakjötsrétt-
ur, kartöflustappa og 
salat 

 

2. 
Kjúklingapasta, heima-
bakað brauð og salat 

 

Dótadagur 

 

3. 

4. 5. 
STARFSDAGUR  
Frístund lokuð frá kl. 
12:15  

(Karrýtómatfiskur, 
hrísgrjón og salat) 

 

6. 
Soðið slátur, kartöflur, 
rófur og jafningur  
Opið hús 6-7b  
16:30-18:30 
Opið hús 8-10b  
19:30-21:30 

7. 
Fiskiklattar, kartöflur, 
salat og blaðlaukssósa 

Opið hús 4-5 b  
16:30-18:30 

 

8. 
Grænmetisbuff, 
hrísgrjón, salat og 
kryddjurtasósa 

 

 

9. 
Hrísgrjónagrautur og 
slátur 
 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

12. 
Kjötbúðingur, kartöflur, 
salat, grænar baunir 
og brún sósa 

 

13. 
Steikt bleikja, hrísgrjón, 
salat og rækjuostasósa 

Opið hús 8-10b  
19:30-21:30 
 

14. 
Kjöt, karrýhrísgrjón og 
salat 

 

15. 
Fiskipottréttur, kartöflur 
og salat 

 

ÁRSHÁTÍÐ ! 

16. 
Grænmetissúpa og 
heimabakað brauð 

 

Árshátíðarböll 

17. 

 

18. 

 

19. 
Fiskibollur, kartöflur, 
salat og karrýsósa  

 

20. 
Íslensk kjötsúpa 

 

Opið hús 8-10b  
19:30-21:30 

21. 
Grænmetis- og bauna-
bollur, hrísgrjón og 
sósa 

Útivistardagur 

 

22.  
Soðinn fiskur, kartöflur, 
grænmeti og lauksmjör 

 

 

23. 
Gúllas, hrísgrjón og salat 

 

 

Mottudagurinn 

24. 

 

25. 

 

26. 
Plokkfiskur og rúg-
brauð 

7. bekkur í 
skólabúðum þessa 
viku 

27. 
Lasagna, kartöflur, 
salat og tómatsósa 

Opið hús 8-10b  
19:30-21:30 

28.  
Fiskur í raspi, hrísgrjón, 
salat og sólskinsdress-
ing 

29.  
Hrísgrjónagrautur og 
slátur 

 

30. 
Pizza og salat 

 

Gulur dagur 

 

 

31. 

PÁSKAFRÍ 

 

Fréttabréf Naustaskóla                                         mars 2012 

 

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

      Munið:   Mánudagurinn 5. mars er starfsdagur, frí hjá nemendum, Frístund opin fyrir hádegi fyrir 
þá nemendur sem þar eru skráðir.  

Árshátíð skólans verður haldin fimmtudaginn 15. mars - Nánar auglýst síðar!  

Páskafrí hefst 31. mars, kennsla hefst að nýju skv. stundaskrá þriðjudaginn 10. apríl. 


