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Skóla-akur er veftímarit sem gefið er út af skóladeild Akureyrarbæjar, Glerárgötu 26, Akureyri   

Ritstjóri: Linda María Ásgeirsdóttir  starfsmaður á skrifstofu Akureyrarbæjar í Hrísey, lindamaria@akureyri.is. Upplýsingar um efni og  

ábendingar um hvað betur má fara eru vel þegnar og sendist á netfang ritstjóra. Sími 466-1762. Afgreiðslutími mán.-miðvikudaga frá 8-13.  

Markmið blaðsins er að miðla upplýsingum til starfsfólks í skólum á Akureyri, til foreldra og annarra í skólasamfélaginu. Dreifing: Blaðinu er 

dreift með tölvupósti (pdf-snið) til starfsfólks í leik- og grunnskólum og í tónlistarskóla bæjarins auk fulltrúa foreldra o.fl.  

 

 

Skólaval – innritun nemenda í 1. bekk grunnskóla.  

Í febrúarmánuði fer fram innritun nemenda sem hefja nám í 1. bekk í grunnskólum Akureyrar haustið 2013.  

Á heimasíðu skóladeildar, http://www.akureyri.is/skoladeild/skolaval-2013, má finna upplýsingar um grunnskólana á Akureyri, sértæka þjónustu, 

viðmiðunarreglur um inntöku, rafræn umsóknareyðublöð og fleira. Hver skóli er einnig með kynningarfund, opið hús fyrir foreldra barna, sem 

hefja nám í grunnskóla haustið 2013 og eru foreldrar hvattir til að notfæra sér það tækifæri.  

Kynning/opið hús í grunnskólum Akureyrar í febrúar frá kl. 9:00-11.00:   

Oddeyrarskóli                             7. febrúar 

Giljaskóli og Naustaskóli            8. febrúar 

Glerárskóli og Lundarskóli        12. febrúar 

Brekkuskóli og Síðuskóli           19. febrúar  

Einnig er velkomið að hafa samband við skóladeild til að fá upplýsingar um innritun og skólaval. 

Frá Giljaskóla. 

Lífið í Giljaskóla hefur undanfarin ár verið undir sterkum umhverfisáhrifum. Smíðakennslan hefur þróast þannig 

að ferskur viður er nær eingöngu í boði fyrir nemendur að smíða úr. Útsjónarsemi hefur einkennt efnisöflun og 

úrvinnslu og tvö síðustu ár hefur jólatré frá Randers verið nýtt, auk hverfisjólatrjáa, heimilisjólatrjáa, grisjunar-

trjáa héðan og þaðan úr bænum auk þess sem hvassviðri í haust skaffaði talsvert magn af trjám.  

Úr Randerstrénu var smíðaður verðlaunagripur, svokallað Grenndargral, sem 

afhent var í Lystigarðinum í haust. Skógræktin í Kjarna hefur verið hjálpleg 

við að sníða efni niður til vinnslu.  

Nemendur á unglingastigi hafa í vetur skrifað greinar til birtingar á                       

opinberum vettvangi, ýmist á heimasíðu skólans eða í stærri fréttamiðlum. 

Viðfangsefnin hafa verið af ýmsum toga, allt frá málefnum heimabyggðar og 

skólasamfélagsins, til þjóðfélagslegra álitamála svo sem tölvufíknar og klám-

væðingar. Greinaskrifunum er ætlað að þjálfa krakkana í ritun og að efla 

gagnrýna hugsun. Flestir nemendur sýna verkefninu mikinn áhuga og þegar 

best lætur er kennslustofan líkari vinnuaðstöðu blaðamanna en hefðbundinni kennslustofu.  

Kennarahópar frá skólum utan Eyjafjarðarsvæðisins hafa fjölmennt í kynnisferðir til Akureyrar þetta skólaárið. 

Stundum kemur hluti þeirra til okkar en einnig hefur verið tekið á móti tveimur ca. 50 manna hópum sem hafa 

komið gagngert til að kynna sér námsmatsaðferðir Giljaskóla. Nemendur á unglingastigi hafa hjálpað til við 

móttökurnar og farið 2-3 saman með ca. 10 manna gestahópa um allan skólann til að sýna og segja frá skóla-

starfinu. Hefur þetta vakið mikla lukku enda krakkarnir staðið sig frábærlega, verið sjálfum sér og skólanum til mikils sóma.  

Giljaskóli skorar á Oddeyrarskóla að segja frá sér í næsta tölublaði af Skóla-akri.  

 

 

 

 

 

       Gestir út um allt     Gestir út um allt      Nemendaráð með umræður á sal á eineltisdeginum 8. nóv. 2012 

Foreldranámskeið í PMT.   

Námskeið í PMT foreldrafærni verður haldið nú í lok febrúar. Námskeið þessi hafa notið mikilla vinsælda og foreldrar telja sig hafa haft mikið 

gagn af fræðslunni. Leiðbeinendur verða þær Jóhanna Hjartardóttir félagsráðgjafi á fjölskyldudeild og Guðbjörg Ingimundardóttir félagsráðgjafi í 

Hlíðarskóla. Námskeiðið samanstendur af 8 skiptum, einu sinni í viku í tvær og hálfa klukkustund í senn en foreldrar vinna heimaverkefn á milli 

tíma. Hægt er að sækja um námskeiðsstyrk til stéttarfélaga. Nánari upplýsingar á skóladeild. 

http://www.akureyri.is/skoladeild/skolaval-2013
http://www.akureyri.is/skoladeild/frettir/foreldranamskeid-i-pmt
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Næsti Skóla-akur kemur út fimmtudaginn 21. febrúar  2013 

Skólaþing í Brekkuskóla. 

Þriðjudaginn 22. janúar var haldið skólaþing í Brekkuskóla.  Þar komu saman um 50 manns til að ræða 

áherslur í skólastarfinu.  Markmiðið var að skapa grundvöll fyrir skoðanaskipti og samræðu fulltrúa allra sem 

að skólanum koma: nemenda, foreldra og starfsfólks. 

Hugmyndin að þessu þingi kviknaði á fundi í skólaráði nú í haust og var 

kveikjan ný aðalnámskrá fyrir grunnskóla sem Brekkuskóli eins og allir 

aðrir grunnskólar vinnur nú að því að innleiða. Í námskránni er áhersla 

lögð á samstarf og samvinnu þeirra sem að skólunum koma. Það er hverju 

skólasamfélagi mikilvægt að skólinn sé stofnun sem við getum öll 

sameinast um. Við höfum öll skoðun á því hvernig skólinn á að vera. 

Helgi Þ. Svavarsson, foreldri í skólanum, aðstoðaði okkur við útfærslu  og framkvæmd þingsins en  

undirbúningur fór þannig fram  að umræðuefnið var kynnt í fréttabréfi skólans fyrir foreldra og starfsfólk en 

nemendur í 3.-10. bekk undirbjuggu sína þingmenn með aðstoð kennara. 

Á þinginu völdu þingmenn síðan eina af fjórum stöðvum þar sem ákveðið efni var til umræðu: Nám og kennsla, mat og þróun, skólabragur og 

skólasamfélag. Þingmenn létu hugmyndir sínar í ljós á miðum sem voru hengdir upp og flokkaðir eftir efni. Í gegnum þessa vinnu sköpuðust  

góðar umræður í hópunum. Í lokin voru hugmyndir hvers hóps kynntar. Útkoman var hugmyndabanki sem styrkir enn frekar undirstöður skóla-

starfsins og nýtist til að gera góðan skóla enn betri.  Hugmyndabankinn verður nýttur við endurskoðun á skólanámskránni. 

Það var mat þeirra sem sátu þingið að vel hefði tekist til og full ástæða til að viðhafa svona vinnubrögð í framtíðinni. Það er mikilvægt að skapa 

grundvöll fyrir lýðræðislega umræðu innan hvers skólasamfélags. 

Listaverk frá Hlíðarskóla. 

Á skóladeildinni er nú hægt að sjá afrakstur verkefnis sem unnið var 

í Hlíðarskóla á síðasta ári en þá áttu bæði Lystigarðurinn og skólinn 

afmæli og var ákveðið að gefa Lystigarðinum afmælisgjöf. Niður-

staðan var sú að gera mósaíkverk úr tré og eitt verkið er unnið eftir 

ljósmynd af Önnu Schiöth mynd sem hún tók sjálf.  

Myndin var teiknuð upp á 

nokkuð stóra krossviðarplötu og 

síðan púslað úr afgöngum/

afsögum sem falla til við  

smíðatengdar handmenntir. 

Einnig var reynt við víravirki, 

skart, og sessu þá sem hún  

hallar sér fram á myndinni. Einnig voru gerðar blóma- 

myndir en þar voru fyrst valdir saman kubbar og raðað 

upp og svo málað og fest saman, en í þeim myndum er 

aðeins meira um blandaða tækni, önnur efni og form 

endurnýtt. Verkin eru samvinnuverkefni allra fjögurra 

deilda í skólanum. Vonast er til að verkin verði sett upp í 

Kaffi Björk í Lystigarðinum og verða þau hýst á skóla-

deildinni þangað til. Verkefni þetta er hluti af þverfaglegu 

samstarfi allra kennara skólans og byggir m.a. á  notkun 

valgreina. Nemendur Hlíðarskóla tóku hér flugið og tókst 

vel til á allan hátt. 

Frétt frá Pálmholti, neðra húsi. 

Síðastliðna tvo vetur hefur skólinn unnið að Comeniusarverkefni sem snýr að heil-

brigðu líferni og endurvinnslu. Verkefnið heitir Growing across Europe  og er 

unnið í samvinnu við Austurríki, England, Frakkland, Svíþjóð og Ungverjaland. 

Skólinn hefur fengið kennara í heimsókn til sín og sent kennara reglulega  til  

samstarfslandanna. Nú í febrúar eru tveir kennarar að fara til Rennes í Frakklandi. Í 

ferðunum hafa kennarar fengið góðar hugmyndir til að nýta í starfinu og fengið 

mikilvægt tækifæri til að kynnast menntun í öðrum löndum og ræða við kennara. 

Það er mikil endurmenntun fyrir kennara fólgin í því að fá tækifæri til að taka þátt í 

Comeniusarverkefni sem þessu. Nú í vetur hafa nemendur leikskólans og kennarar  unnið að endurvinnslu og endur-

nýtingu og hafa börnin búið til ýmsan tískuvarning eftir eigin höfði úr slíkum efnivið, notað endurvinnanleg/nýtanleg 

efni og gert fatnað og skartgripi.  Allir nemendur í  Pálmholti neðra húsi hafa tekið virkan þátt og í kjölfarið var 

skipulögð Endurvinnslutískusýning (Trashion show) til að sýna afraksturinn. Úr varð glæsileg tískusýning á sal skólans þar sem foreldrum og 

velunnurum var boðið að koma og sjá. Það er mikilvægt að vekja börn til umhugsunar um mikilvægi þess að flokka og endurnýta og það var 

markmiðið með tískusýningunni.  Heimasíða verkefnisins er http://growingacrosseurope.blogspot.com/  

Dagur leikskólans 6 . febrúar. 

Megin markmiðið með þessum degi er að vekja 

athygli samfélagsins á starfi leikskólans og 

kynna starfsemi hans. Undanfarin ár hafa leik-

skólarnir hér á Akureyri haldið upp á daginn með 

ýmsum hætti og það verður eins þetta árið og 

ýmislegt í boði þennan dag. Nánar verður fjallað 

um dag leikskólans í næsta tölublaði. 

Gjaldskrá dagforeldra.  

Ný gjaldskrá dagforeldra tekur gildi 1. mars 

næstkomandi. Samkvæmt þríhliða  

þjónustusamningi á milli dagforeldra,  

Akureyrarkaupstaðar og foreldra er sett hámarks-

gjald fyrir daggæslu og inniheldur hámarks-

gjaldið greiðslur fyrir gæslu, viðhalds- og leik-

fangakostnað. Hámarksgjald er kjarasamnings-

bundið og tekur sömu breytingum og laun  

ófaglærðra starfsmanna í leikskólum sem vinna 

samkvæmt launataxta Einingar - Iðju  

Ný gjaldskrá er komin á vef skóladeildar, sjá 

hér.  

http://growingacrosseurope.blogspot.com/
http://www.akureyri.is/static/files/skoladeild/gjaldskrar/Gjaldskra_dagforeldrar_mars_2013.pdf

