
Starfsmannamál 
Umsóknarfrestur um stöður umsjónarkennara, íþróttakennara og smíðakennara fyrir næsta 
vetur rann út nú um mánaðamótin.  Hins vegar er umsóknarfrestur um stöðu 
heimilisfræðikennara til 10. maí nk.  Alls eru 44 umsækjendur um stöðurnar en umsóknir 
skiptast þannig að 37 umsóknir eru um stöður umsjónarkennara, 11 umsóknir um stöðu 
íþróttakennara og 3 umsóknir um stöðu smíðakennara. Vinna er að hefjast við ráðningarferlið, 

stefnt er að því að ákvarðanir liggi fyrir um 10. maí og þá 
ættu jafnframt að skýrast línur varðandi skipan 
kennarateyma næsta  vetrar.   

Gangbrautavarsla 

Nú eru fjórar síðustu vikur 
skólaársins “lausar til 
umsóknar” hvað varðar 
gangbrautavörsluna.  
Morgunstund gefur gull í 
mund :)  Áhugasamir bjóði 
sig fram með tölvupósti á 
netfangið agust@akureyri.is  

Um miðjan apríl bárust okkur þær gleðifréttir að ákvörðun hefði verið tekin um að flýta 

framkvæmdum við miðrými skólans.  Þetta þýðir að í haust fáum við ekki aðeins afhentar list- 

og verkgreinastofur og kennslusvæði unglingastigs eins og áður hafði verið stefnt að, heldur 

einnig matsal og samkomusal skólans.  Það er ljóst að þessi ákvörðun hefur gríðarlega jákvæð 

áhrif á alla aðstöðu hjá okkur og mun breyta skólabragnum að mörgu leyti.  Það verður t.d. 

mikill léttir þegar hvert og eitt kennslusvæði þarf ekki lengur að gegna a.m.k. þremur 

hlutverkum, þ.e. að vera heimasvæði, sérgreinastofa og matsalur.  Eins og flestum er kunnugt 

hafa verið þónokkur þrengsli hjá okkur í vetur og verður því sannarlega kærkomið að fá aukið 

svigrúm, og má kannski segja að ekki sé seinna vænna því að frá og með næsta hausti verða 

væntanlega nokkuð yfir 400 manns að störfum í húsinu, þ.e. yfir 300 grunnskólanemendur, 50-

60 leikskólanemendur og um 60 starfsmenn.  Við færum stjórnendum bæjarins að sjálfsögðu 

bestu þakkir fyrir skilning á aðstæðum skólans og þann velvilja sem birtist í þessari ákvörðun.  

Við munum áfram leggja okkur öll fram við að byggja upp þróttmikinn og framsækinn skóla sem 

fer svo sannarlega ört stækkandi.  Og það er ekki um að villast - lífið er dásamlegt :)  

      Ágúst Jakobsson, skólastjóri 

  Kæra skólasamfélag 
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Fréttabréf Naustaskóla 

Útiíþróttir 
Um miðjan mánuðinn (frá 
14. maí) gerum við ráð fyrir 
að verði komin sumarblíða 
og að frá þeim tíma verði 
íþróttakennslan  alfarið 
utandyra.Við biðjum því um 
að frá og með tíma verði 
nemendur sérstaklega vel 
búnir til útiveru... 

Vorskóli - skólabyrjun í haust 
Mánudaginn 21. maí nk. kl. 17:00 bjóðum við verðandi 
nemendum í 1. bekk og foreldrum þeirra á stutta kynningu í 
skólanum.  Þar munu nemendur hitta verðandi kennara sína 
og foreldrar fá kynningu á skólanum hjá stjórnendum.  
Foreldrum annarra nýnema við skólann er einnig velkomið 
að nýta tækifærið og kíkja á skólann og kynna sér starfið 
örlítið.  Skólastarf í haust mun svo hefjast með skólasetningu 
þann 22. ágúst.  Drög að skóladagatali næsta árs eru nú 
aðgengileg á heimasíðu skólans (Skólinn / Skóladagatal 2012-
2013 drög) en dagatalið er þó birt með fyrirvara þar sem 
það bíður staðfestingar skólanefndar.  

Útivistartíminn 
Frá og með 1. maí lengdist 
útivistartími skv. lögum, nú 
mega börn 12 ára og yngri 
vera úti til kl. 22 en 13-16 
ára mega vera úti til kl. 24.  
Rétt er þó að taka fram 
að foreldrar ráða að 
sjálfsögðu útivistartíma 
sinna barna, og sjálfsagt 
að muna að flest börn 
og unglingar þurfa að 
minnsta kosti  9-10 tíma 
svefn!! 

Skólanefnd óskar eftir tilnefningum til 
viðurkenninga 
Samkvæmt skólastefnu Akureyrarbæjar skal árlega veita 
viðurkenningar, þeim einstaklingum eða stofnunum sem skarað 
hafa fram úr í skólastarfi. Markmiðið er að vekja sérstaka 
athygli á því sem vel er gert og hvetja þá sem fyrir valinu verða 
til þess að halda áfram því góða starfi sem þeir eru að vinna og 
jafnvel gera enn betur. Viðurkenning er einnig staðfesting á að 
viðkomandi skóli/kennari/nemandi er fyrirmynd annarra á því 
sviði sem viðurkenning nær til.  Á heimasíðu skólans er að 
finna auglýsingu með nánari upplýsingum varðandi þetta.  Hægt 
er að tilnefna nemendur, kennara og sérstök verkefni sem 
unnið hefur verið að. Hver sem er getur skilað inn 
tilnefningum en þeim þarf að skila í síðasta lagi 3. maí.   

Miðrými skólans séð frá austri (frá sviði) til vesturs (að 
matsal) 

Miðrými skólans séð frá vestri (frá matsal) til austurs 
(að sviði) 

  



Maí 2012 
Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

29. 30. 
Svikinn héri, kartöflur, 
rauðkál og brún sósa 

1. maí 
FRÍ 

Opið hús 4-5 b  
16:30-18:30 
Opið hús 8-10b  
19:30-21:30 

2.   
Kjöt, og karrý, hrísgrjón 
og salat 

Opið hús 6-7 b  
16:30-18:30 

3.  
Fiskipottréttur, hrísgrjón 
og salat 

4. 
Kartöflu- og lauksúpa, 
brauð og smjör 

5. 

6.  

 

7.  
Fiskibúðingur, 
kartöflur, salat og 
kryddjurtasósa 
 

 

8. 
Íslensk kjötsúpa og 
heimabakað brauð  
 
Opið hús 8-10b  
19:30-21:30 

9. 
Grænmetisbuff, 
hrísgrjón, salat og 
lauksósa 

 

10.  
Gufusoðinn fiskur, 
kartöflur, soðið græn-
meti og smjörvi 

 

 

11.  
Gúllas, hrísgrjón og salat 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

14. 
Gratineraður fiskur, 
kartöflur, salat og 
rúgbrauð 

 

Útiíþróttakennsla 
hefst!! 

15. 
Lasagna, hrísgrjón og 
salat 

 

Opið hús 8-10b  
19:30-21:30 
 

16. 
Steiktur fiskur í raspi, 
kartöflur, salat og köld 
súrmjólkursósa 

 

17. 
Uppstigningardagur 

FRÍ 

 

 

18. 
Nautakjötstortillur 

 

Gistinótt hjá 8.-9. bekk 
í félagsmiðstöðinni.. 

19. 

 

20. 

 

21. 
Hakk, spaghetti og 
salat  

 

Vorskóli fyrir 
verðandi 1. bekkinga 
og foreldra þeirra kl. 
17:00 

22. 
Soðinn fiskur, 
kartöflur, salat og 
tómatsósa 

 

Opið hús 8-10b  
19:30-21:30 

23. 
Lambasteik, kartöflur, 
steikt grænmeti og brún 
sósa 

 

24.  
Tómatkarrýfiskur, 
hrísgrjón og salat 

 

 

25. 
Grænmetissúpa, heima-
bakað brauð og smjör 

 

Unicef - dagurinn 

26. 

 

27. 

 

28. 
Annar í hvítasunnu 

FRÍ 

 

29.  
Hakkabuff, 
kartöflustappa, salat 
og lauksósa 

30.   
Ofnbakaður fiskur í 
karrýostasósu, 
hrísgrjón og salat 

31.  
Steiktur kjúklingur, 
kartöflubátar, salat og 
sveppasósa 

Vorhátíð - nánar 
auglýst síðar 

1. júní 
Skyr, brauð og álegg 

 

 

 

2. 
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Naustaskóli við Hólmatún, 600 Akureyri 
www.naustaskoli.is   -   naustaskoli@akureyri.is   -   Sími 460-4100   -   Frístund sími 460-4111 

      Munið:             Íþróttir verða alfarið kenndar úti frá og með 14. maí.           

Vorhátíð skólans verður 31. maí - nánar auglýst síðar  

Skólaslit vorið 2012 verða þriðjudaginn 5. júní 

 


