
Skólaárið potast áfram og allt í einu eru ekki nema rúmar 10 kennsluvikur eftir af vetrinum!  

Nú er vetrarfrí framundan í næstu viku og að því loknu fer að styttast í páskafríið þannig að 

áður en við vitum af verður líkast til komið sumar.  Febrúarmánuður var viðburðaríkur og bar 

þar hæst árshátíðina sem við erum afskaplega ánægð með.  Nær allir nemendur skólans létu 

þar ljós sitt skína og er ljóst að það eru fjölmargir upprennandi leikarar í hópnum.  Í mars 

ætlum við auðvitað að læra heil lifandis ósköp en svo verður nú líka brugðið eitthvað á leik, má 

þar nefna að þann 23. mars er áformaður útivistardagur í Hlíðarfjalli, við auglýsum fyrirkomulag 

hans nánar síðar. Annars má segja að eitt stærsta verkefni skólans þessa dagana snúist um að 

skilgreina námsmarkmið okkar og gera þau sýnileg og aðgengileg fyrir alla aðila þannig að þau 

nýtist sem best til skipulagningar og mats.  Á viðtalsdaginn fengu foreldrar vonandi pínulitla 

nasasjón af þessu en við bindum vonir við að þessi vinna skili okkur fram á veginn í átt að því 

að koma betur til móts við hvern og einn nemanda. Svo gerum við auðvitað ráð fyrir því að 

lífið verði óhemju dásamlegt í mars!        Ágúst skólastjóri 

  Kæra skólasamfélag 
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Fréttabréf Naustaskóla 

Skólaskákmót 

Skólaskákmót var haldið 14. febrúar og voru keppendur 12 talsins, úr 3-6. bekk. 
Telfdar voru 5 umferðir og fengu þessir flesta vinninga: 
1. Ásgeir Tumi Ingólfsson, 6. bekk   5 vinninga 
2-3. Monika Birta Baldvinsdóttir 5. bekk og Elvar Orri Brynjarsson 6. bekk 3 
vinninga 
4-6. Ágústa Forberg 5. bekk, Kolfreyja Sól Bogadóttir 5. bekk og Haraldur Bolli Heimisson 3 
bekk, 2,5 vinning.  
Ásgeir Tumi sigraði á mótinu og er því skólaskákmeistari Naustaskóla 2011. Monika Birta hreppti 
silfurverðlaun og Elvar Orri bronsið. Þá voru veittar viðurkenningar fyrir besta árangur í 
stúlknaflokki. Þar var Monika hlutskörpust, en þær Ágústa og Kolfreyja urðu í 2-3. sæti. 

Gangbrautarvarsla.. 

Nú vantar bara herslu-
muninn til að manna 
gangbrautarvörsluna fram á 
vorið.  Það er notalegt að 
vera á gangbrautinni í 
vorblíðunni og leggja sitt af 
mörkum til að tryggja 
öryggi barnanna okkar :)
Sjálfboðaliðar óskast, 
áhugasamir hafi samband 
með tölvupóst í netfangið 
naustaskoli@akureyri.is   

Er pennaveskið í lagi? 
Minnt er á að skólinn 
útvegar ekki þau námsgögn 
sem tilheyra pennaveski, þ.e. 
ritföng, yddara, liti, límstifti 
o.þ.h.  Nú er góður tími til 
að athuga hvort það vanti 
ekki eitthvað í pennaveskið 
eða skólatöskuna hjá 
krökkunum :) 
 

Byggingaframkvæmdir framundan 

Nú hefur verið auglýst útboð á uppsteypu og utanhússfrágangi á öðrum áfanga 
Naustaskóla. Áfanginn  mun hýsa heimasvæði unglingastigs, verkgreinastofur, starfsmannarými, 
miðrými/sal, anddyri, bókasafn, félagsaðstöðu nemenda og íþróttahús. Byggingin telur um 3.900 
m² samtals, gert er ráð fyrir að fyrri hluta framkvæmdanna verði lokið í desember 2011 
(uppsteypa á verkgreina- og unglingastigsálmu) en verkinu verði að fullu lokið í ágúst 2012, en þá 
verður verkgreina– og unglingastigsálman tekin í notkun.  Gert er ráð fyrir að allir hlutar 
húsnæðisins verði fullkláraðir og teknir í notkun haustið 2014.  Sundföt óskast.. 

Alltaf ber eitthvað á því að 
nemendur gleyma 
sundfötum, og það er ekki 
hægt að fá lánað í 
sundlauginni.  Okkur langar 
til að koma okkur upp smá 
lager af sundfötum sem 
hægt væri að grípa til í 
svoleiðis tilfellum og biðjum 
því foreldra sem eiga 
sundföt sem hætt eru að 
nýtast að koma þeim í 
skólann....  

Stjörnuskoðun 

5. mars verður haldið 
stjörnuskoðunarnámskeið 
fyrir börn á vegum 
Stjörnuskoðunarfélags 
Seltjarnarness. Námskeiðið 
er fyrir börn í 1. til 7. bekk 
sem hafa áhuga á 
stjörnufræði og 
stjörnuskoðun. Nánari 
upplýsingar má finna á 
heimasíðu skólans.  

Ráð mánaðarins - Tveir valkostir 

Í aðstæðum þar sem hætta er á valdabaráttu getur verið góður kostur að 
gefa barninu tvo valkosti í stað þess að gefa einfalda skipun.  Þannig fær 
barnið líka að hafa áhrif, sem er vissulega mjög mikilvægt fyrir marga :)  Sem 
dæmi má nefna:  
• Þú þarft að klæða þig núna, hvort viltu fara í þessa skyrtu eða þessa 

peysu? 
• Við þurfum að fara núna, hvort viltu hoppa eins og kanína eða trampa eins og fíll út í bíl? 
• Nú er háttatími, hvort viltu bursta tennurnar eða fara í náttfötin fyrst? 
Ef barnið vill ekki taka kostunum þarf að ítreka kostina, svo getur verið áhrifaríkt að bæta við “þú 
ræður”.  Ef barnið vill alls ekki nýta sér valkostina verðum við auðvitað bara að velja fyrir það og 
standa svo við það sem við ákveðum..! 
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Starfsdagur 

1 
Minestrone súpa, 
nýbakað hvítlauks-
brauð 
Viðtalsdagur  
(Frístund opin) 
Félagsmiðstöð opið 
hús 8. b. 19:30-21:30 

2 
Steiktur fiskur, 
kartöflur, salat og 
sósa 
 
 
 

3 
Pasta carbonara með 
blönduðu salati 
 
 

 
4/5. b. samveruatriði 
 

4 
Óskamatur 1. b 
(Makkarónugrautur, 
brauð og álegg) 
 
 
1. bekkur fer á 
Amtsbókasafnið 

5 

6 7 
Heimalagaðar 
fiskibollur m/salati, 
kartöflum og sósu 
 
Skólanefnd heim-
sækir Naustaskóla 

8 
Saltkjet og baunir, 
túkall 
 
 
Félagsmiðstöð opið 
hús 7.-8. b. 19:30-
21:30 

9 
(Pylsur og tilheyr-
andi) 
 
Öskudagur—vetrarfrí 
Frístund opin 

10 
(Stroganoff, salat og 
kartöflustappa) 
 
Vetrarfrí 
Frístund opin 
 
 

11 
(Skyr, brauð og álegg) 
 
  
Vetrarfrí 
Frístund opin 

12 
 
 
 
 

13 
 

14 
Nætursaltaður   
þorskur, kartöflur, 
rófur og feiti 
 

 
 
 

15 
Alvöru vetrarsúpa, 
gróft baguetté 
 
 
 
 
 

Félagsmiðstöð opið 
hús 8. b. 19:30-21:30 

16 
Tómatfiskur, salat og 
hrísgrjón 
 

17 
Óskamatur 4.-5. bekkjar 
(Pizza) 
 
 
6/7. b. samveruatriði 
 
 

18 
Sveppasúpa, brauð og 
álegg 
 
Upplestrarkeppni hjá 
7. bekk 
Gistinótt í              
félagsmiðstöð hjá 8. b. 

19 
 

20 
 

21 
Soðinn fiskur m/ 
kartöflum, salati og 
tómatfeiti 
 
 
 

22 
Slátur, rófur, 
kartöflur og upp-
stúfur 
 
Félagsmiðstöð opið 
hús 7.-8. b. 19:30-
21:30 

23 
Ofnbakaður karri-
þorskur, blandað 
salat og sósa 
 
Útivistardagur 
 
Úrslit stóru upp-
lestrarkeppninnar 

24 
Kjötsósa, spaghetti og 
blandað salat 
 
 
1. b. samveruatriði 
 
 

25 
Hrísgrjónagrautur, 
brauð og álegg 
 
 
 
 
 

26 
 

27 
 

28 
Soðinn fiskur m/ 
kartöflum og soðnu 
grænmeti 
 
 

29 
Mexíkönsk hakksúpa 
m/ nýbökuðu ba-
guette 
 
Félagsmiðstöð opið 
hús 8. b. 19:30-21:30 

30 
Tandoori fiskréttur, 
hrísgrjón og blandað 
salat 
 

31 
Pottréttur, hrísgrjón og 
salat 
 
 
 
 

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

Muna:    VETRARFRÍ DAGANA 9.-11. MARS 

 
Þann 23. mars verður útivistardagur í Hlíðarfjalli ef veður leyfir, allir nemendur þurfa að 
muna að mæta afar vel búnir þann dag!  - Nánar auglýst síðar 


