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Stjórnkerfi skóla á Akureyri 

Eitt af þeim verkefnum sem skólanefnd hefur ákveðið að vinna að á þessu ári er að endurskoða stjórnkerfi 
skóla á Akureyri. Skólanefnd hélt fundi með skólaráðum grunnskóla og foreldraráðum leikskóla ásamt 
fulltrúum starfsmanna leikskóla og stjórnendum í lok október s.l. Þar var farið yfir þau verkefni og hagræð-
ingaraðgerðir sem skólanefnd var búin að samþykkja að leggja til við bæjarráðvið gerð fjárhagsáætlunar 2011. 

Á þessum fundum var einnig sagt frá því að skólanefnd myndi skipa stýrihóp til að vinna að endurskoðun á 
stjórnkerfi skóla á Akureyri. Þar kom fram að til stæði að skoða allar mögulegar hugmyndir, að ekki lægju 
fyrir gefnar forsendur fyrirfram og skýrt var tekið fram að niðurstaðan gæti allt eins orðið sú að núverandi 
stjórnkerfi væri besti kosturinn. 

Skólanefnd samþykkti að í stýrihópnum myndu sitja Preben Jón Pétursson varaformaður skólanefndar, Gerður 
Jónsdóttir fulltrúi minnihlutans og tilnefnd af honum, Birna Svanbjörnsdóttir forstöðumaður Miðstöðvar 
skólaþróunar HA, Trausti Þorsteinsson lektor við HA, Hrafnhildur Sigurðardóttir leikskólafulltrúi á skóladeild 
og Gunnar Gíslason fræðslustjóri. Með stýrihópnum starfar Kristín Jóhannesdóttir meistaranemi í opinberri 
stjórnsýslu og alþjóðasamskiptum við HÍ og er hún að fylgjast með verkefninu og taka það út sem hluta af 
meistaraverkefni sínu. 

Í verkáætlun sem lögð var fyrir skólanefnd var áhersla lögð á vönduð vinnubrögð, öflun upplýsinga, mat á 
aðstæðum og samráð við alla aðila skólasamfélagsins. Til þess að afla upplýsinga hjá skólastjórnendum allra 
skólanna var ákveðið að gera viðtalsrannsókn hjá þeim. Áhersla var lögð á að þeir sem yrðu fengnir til 
verksins hefðu reynslu af og þekkingu á slíkri rannsóknaraðferð og hefðu ekki hagsmunatengsl við skólana. 
Til verksins voru ráðnar þær Bryndís Elfa Valdemarsdóttir M.P.A. í stjórnsýslu og Sigurbjörg Rún Jónsdóttir 
M.S í mannauðsstjórnun.  Unninn var viðtalsrammi í samráði við stýrihópinn en rannsóknarspurningin var „Í 
hverju felst starf skólastjóra og hvernig mætti vinna það á annan hátt til fjárhagslegs ávinnings fyrir Akur-
eyrarbæ án þess að faglegt starf skerðist?“. Skiptu þær með sér stjórnendahópnum þannig að þær tóku 10 
viðtöl hvor. Viðtölum var lokið í desember og hafa þær verið að vinna úr afar viðamiklum gögnum fram að 
þessu. Þær hafa nú gert skólanefnd grein fyrir meginniðurstöðum sínum og nú  er skýrslan tilbúin til útgáfu. 
Verður skýrslan aðgengileg á vef skóladeildar www.skoladeild.akureyri.is 

Nú þegar viðtalrannsókninni er lokið er hægt að stíga næsta skref sem er að fá faghóp nokkurra sérfræðinga að 
borðinu. Leitað hefur verið  til þekktra fræðimanna og stjórnenda sem hafa komið að rannsóknum á stjórnun 
og/eða hafa mikla reynslu. Er að koma mynd á þann hóp þessa dagana. Þegar búið verðu að skoða ýmsa fleti 
þessa verkefnis með faghópnum er gert ráð fyrir að búið verði að afla það mikilla upplýsinga og gagna að 
hægt sé að leggja fram hugmyndir til umræðu. Þá er gert ráð fyrir því að settir verði upp rýnihópar foreldra, 
starfsmanna, stjórnenda og hugsanlega nemenda til að meta kosti og galla þeirra hugmynda sem fyrir liggja. 
Miklu skiptir að umræða slíkar hugmyndir sé á málaefnalegum nótum og til þess að svo megi verða er nauð-
synlegt að upplýsingar og gögn séu góð og vönduð. 

Af þessari lýsingu má ljóst vera að stýrihópurinn telur mikilvægt að vanda vel til verka og rasa ekki um ráð 
fram. Reiknað er með því nú að niðurstaða geti legið fyrir á vormánuðum, en endurskoðun tímaramma liggur 
nú fyrir stýrihópnum. 

Gunnar Gíslason 

Skóla-akur er veftímarit sem gefið er út af Skóladeild Akureyrarbæjar Glerárgötu 26, Akureyri   
Ritstjórn skipa: Gunnar Gíslason gunnarg@akureyri.is og Sesselja Sigurðardóttir sesselja@akureyri.is. Upplýsingar um efni og ábendingar 
um hvað betur má fara eru vel þegnar og sendist á netfang ritstjóra. Sími Skóladeildar 460-1455. Opnunartími alla virka daga frá 8 - 16.  
Markmið blaðsins: er að miðla upplýsingum til starfsfólk í skólum á Akureyri, til foreldra og annarra í skólasamfélaginu.  
Dreifing: Blaðinu er dreift með tölvupósti (pdf-snið) til starfsfólk í leik– grunn– og tónlistarskóla bæjarins, auk fulltrúa foreldra o.fl.  
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Brekkuskóla læra um 

Lærdómur er fjársjóður sem 
fylgir eiganda sínum hvert 
sem hann fer 
Ísl. málsháttur 

 

Nýtt útlit 

Í tilefni af baráttunni „klæðumst 
rauðu fyrir konur“ hefur Skóa-
akur brugðið sér í rauðan kjól. 
„Klæðumst rauðu fyrir konur“ 
er alþjóðleg barátta fyrir því að 
konur vakni til vitundar um sína 
eigin hjartaheilsu. 

Fréttir frá Pálmholti 
Í gær 16. febrúar sendi 
Pálmholt Landvernd 
skýrslu um umhverfis-
starfið í leikskólanum 
s.l. tvö ár ásamt nýrri 
umsókn um grænfánan 
til næstu tveggja ára. 
Skýrsluna í heild má 
nálgast á heimasíðu Pálmholts  
http://palmholt.akureyri.is/ 

Fundur um skólaval 

Fundur um skólaval var 
haldinn í Brekkuskóla 9. 
febrúar. Á fundinn 
mættu á milli 60 og 70 
foreldrar sem hlýddu á 
skólastjóra grunnskóla 
kynna skólana. Fjörugar 
umræður voru á fundinum um ýmiss mál sem snerta 
skólana. 
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Næsti Skóla akur kemur út fimmtudaginn 3. mars 2011 

Nýtt efni frá Námsgagnastofnun.  

Bragfræði fyrir unglingastig grunnskóla eftir Ragnar Inga Aðal-
steinsson. Í bókinni er að finna helstu bragarreglur í íslenskum 
kveðskap. 
Gegnum holt og hæðir. Í bókinni eru 39 þjóðsögur og ævintýri. 
Edda Hrund Svanhildardóttir safnaði sögunum. Ætlað miðstigi og 
unglingastigi. 
Jón Sigurðsson, kennsluhugmyndir. Tekið saman í tilefni þess 
að 200 ár eru liðin frá fæðingu Jóns Sigurðssonar. Ætlað fyrir öll 
aldursstig grunnskóla í sögu, íslensku og samfélagsfræði. 
Höfundur Helgi Grímsson.  
Svaðilför í berjamó. Auðlesin sögubók ætluð nemendum á mið og 
unglingastigi sem eiga erfitt með lestur. Höfundur Sigrún Eldjárn.  

Ný kennslumyndbönd 
Komin eru út nokkur ný fræðslumyndbönd undir heitinu Viðfangs-
efni vísindanna.  
Meiósa. Í myndinni er sagt frá því hvernig kynfrumur myndast.  
Líffærakerfi mannsins. Í myndinni er fjallað um helstu hluta, gerð 
og starfsemi lungna, hjarta og beinagrindar mannsins. 
Meltingarfæri mannsins. Í myndinni er sýnt hvernig hægt er að 
komast að því hvaða matvæli innihalda kolvetni, fitu eða prótein 
með einföldum prófum.  
Mítósa. Í myndinni er fjallað um hvernig kjarni innri frumu skiptir 
sér í tvær dótturfrumur.  
Allar nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Námsgagnastofn-
unnar http://namsgagnastofnun.is 

Leikskólinn Kiðagil 

∗ Hugmyndafræði skólans byggir 
meðal annars á kenningum John 
Dewey umuppgötvunarnám og 
nám í gegnum framkvæmd 
(Learning by doing) sem og 
kenningum Lev Vigotsky um 
þroskakosti barnsins, að það læri best í félagslegri 
samvinnu við aðra.  

∗ Kenningar Vygotsky gera líka ráð fyrir því að tungumálið 
sé táknkerfi sem börn þurfi að tileinka sér til þess að eiga 
samskipti við aðra einstaklinga í nánasta umhverfi þeirra. 
Síðar þróast tungumálið í ákveðið ferli sem skipuleggur 
hugsanir barnanna. Því fleiri orð og hugtök sem hvert barn 
hefur lært og tileinkað sér skilning á, þeim mun full-
komnari verður hugsun þess. . Þetta ferli til aukins vits-
munaþroska næst ekki öðruvísi en með námi. Til þess að 
styðja við hugtakanámið og skilninginn hefur lestrarhvetj-
andi umhverfi verið í skólanum til nokkurra ára.  

∗ Í Kiðagili er lögð áhersla á að þjálfa börnin í félagsfærni en 
Daniel Goleman skrifaði um tilfinningagreind og skilgreindi 
hana sem hæfileikann til að gera sér grein fyrir eigin tilfinn-
ingum og annarra, til þess að geta greint á milli þeirra og 
notað vitneskjuna sér til leiðbeiningar í hugsun, ákvarðana-
töku og framkvæmd.1 

∗ Í Kiðagili er lögð áhersla á góðan félagsanda, þannig að 
öllum líði vel og séu ánægðir, jafnt börnum sem full-
orðnum. Öllum á að finnast þeir vera mikilvægir í starfi 
sínu og að þeir beri ábyrgð og umhyggju fyrir öðrum. Þar 
er borin virðing fyrir börnunum og getu þeirra. Þar er lögð 
áhersla á að þau afli sér reynslu og þekkingar á eigin for-
sendum og að þau noti til þess m.a. tilfinningar, hreyfingar, 
sjónræna skynjun, leik og skapandi starf. 

Molar frá Kiðagili 

Á Engjarós, sem er elsta deild Kiðagils er hafið 
árlegt samstarfsverkefni með Giljaskóla og 

Tröllaborgum. Á dögunum 
fóru börnin saman niður í 
bæ til þess að skoða 
höfnina og Hof. Þau hafa 
líka verið önnum kafin við að hanna og búa Hlíðar-
fjallið til en Hlíðarfjallið ásamt mannvirkjum sínum 
og mannverum lífs sem liðnum eru verkefni þeirra til 
sameiginlegrar sýningar skólanna. Börnin tóku sér líka 
frí frá bókastaglinu og 
lögðu grunninn að fjár-
málalæsi en eins og alþjóð 
veit er skortur á færni 

landsmanna á því sviði. Sjá nánar á heimasíðu 
Kiðagils http://kidagil.akureyri.is/  
    

Sumarlokun leikskólanna á Akureyri 

Lokað 20. júní - 15. júlí  Lundarsel, Hólmasól, Holtakot og Kiðagil 

Lokað 4. júlí - 29. júlí. Flúðir, Naustatjörn, Síðusel og Sunnuból. 

Lokað 18. júlí - 15. ágúst. Iðavöllur, Pálmholt, Krógaból og  
   Tröllaborgir 

Málþing um menningu 
Málþing um framtíðarstefnu menningarmála á Norðurlandi verður haldið í 
Hofi föstudaginn 18. febrúar. Menningarhúsið Hof og Tónlitarskólinn á 
Akureyri efna til málþingsins. Yfirskrif málþingsins er: Menning í dag, 
menning á morgun? 
Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Tónlistarskólans http://tonak.is/ 

Móttökudeild fyrir nemendur á Akureyri 
sem hafa mjög litla eða enga íslensku-
kunnáttu. 

Undanfarin ár hefur Oddeyrarskóli starfrækt mót-
tökudeild fyrir nemendur sem hafa mjög litla eða 
enga íslenskukunnáttu. Móttökudeild nýbúa hefur 
mörg ólík markmið og til þess að starfið þar takist 
sem best verða allir sem vinna með nemendum með annað móðurmál en 
íslensku að leggjast á eitt og starfa saman. Nýbúafræðslan er ekki einungis 
kennsla í íslensku heldur einnig almenn menntun og fræðsla. Deildinni er 
ætlað að aðstoða nemendur við að aðlagast nýjum háttum, siðum og nýju 
skólakerfi. Einnig er mikilvægt að styrkja sjálfsmynd nemenda í nýju um-
hverfi. Loks þarf að huga að því að nemandi sem flyst til Íslands um langan 
veg, býr oft í tveimur aðskildum menningarheimum, þ.e. á heimili sínu, þar 
sem oft er reynt að halda í gildi og menningu heimalandsins og síðan í 
skólanum þar sem ný og ókunnug samfélagsmynd birtist.  
Meginmarkmið 
∗ Að kynna nemendum íslenskt skólakerfi og 

samfélag   
∗ Að efla og gæta að félagslegri stöðu nemenda 

í skólanum 
∗ Að tryggja það að nemendur fái sambærilega 

menntun og aðrir nemendur á meðan þeir eru 
að tileinka sér íslensku 

∗ Að kenna nemendum íslensku    
Í vetur eru 19 nemendur í deildinni frá fimm löndum, Póllandi, Lettlandi, 
Tælandi, Filippseyjum og Englandi. Allir þessir nemendur eru í Oddeyrar-
skóla en búa víðsvegar um bæinn. 


