
S k ó l a - a k u r 
Vefrit um skólamál  20. tbl. 6. árg. 20. desember 

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.  

Myndir augnabliksins sýna 

undirbúning jólanna þar sem 

nemendur Hríseyjarskóla 

sækja sér jólatré og nemendur 

Grímseyjarskóla halda  

Lúsíuhátíð 

Smábær - leikskóladeild Hríseyjarskóla. 

Leikskólinn Smábær var opnaður 15. september 1985 við Norðurveg í Hrísey. Þann 

15. október 2000 var leikskólinn síðan fluttur í húsnæði grunnskólans hér í bæ við 

Hólabraut. Eftir flutningana hefur verið hægt að samnýta fagkunnáttu leik- og grunn-

skólakennara, brúa bilið milli leikskóla og grunnskóla og skapa þannig samfellu milli 

menntastiganna. Í samstarfi við grunnskólann höfum við á Smábæ ákveðið að hafa 

þrjú meginmarkmið að leiðarljósi í skólastarfi okkar en þau eru manngildi, þekking 

og metnaður.  

Hugmyndafræði  Smábæjar byggist meðal annars á lífsviðhorfum, gildismati, 

þekkingu og reynslu starfsmanna hans ásamt 

kenningum sem settar hafa verið fram af fræðimönnum og rannsóknum sem 

gerðar hafa verið á leikskólastarfi. Leikskólastarfið byggist ekki á einni 

hugmyndafræði heldur er horft til nokkurra kennismiða við uppbyggingu 

leikskólastarfsins. Skólinn er grænfánaskóli og reynt er að nýta allt sem hægt 

er, spara orku og allt rusl er flokkað. Við viljum vernda umhverfið okkar  og 

halda því snyrtilegu. Á Smábæ eru 14 börn og 3 starfsmenn og börnin eru frá 

1 - 5 ára. Þar eru þrír hópar en það eru 

Kisuhópur sem eru yngstu börnin, 1 - 2 ára, Fílahópur, miðju börnin  2 - 3 

ára, og síðast en ekki síst Ljónahópur þar sem elstu börnin ráða ríkjum, 4 - 5 

ára. Auk þess að vinna í hópunum er mikið unnið og leikið saman og er 

ýmislegt gert, farnar gönguferðir um eyjuna, stunduð leikfimi í íþróttahúsinu 

og einnig er leikið úti í snjónum, rennt sér á þotum o.fl.   

Það er mikill samgangur á milli leikskólans, skólans og samfélagsins í 

eyjunni, farið í heimsóknir í fyrirtæki bæjarins, nautabúið skoðað, farið hefur 

verið á veitingahúsið Brekku í kakóferðir ásamt því að á öskudaginn er gengið um bæinn og sungið fyrir gotterí. 

Skólahópur hverju sinni hefur fengið að koma og vera með í tímum í grunnskólanum einu sinni í viku og  

jafnframt fengið að borða hádegismatinn með nemendum grunnskólans, svona aðeins til að æfa sig áður en 

grunnskólaferillinn byrjar. Að þessu sinni er einungis einn nemandi í skólahóp sem kveður Smábæ eftir þetta 

árið til þess að hefja grunnskólagöngu sína.  

Starfsfólk Smábæjar. 

 

 

 

 

Smábær skorar á leikskólann Tröllaborgir að segja frá skólanum og starfinu þar. 

Skemmtilegt verkefni í Lundarskóla. 

Íþróttakennarar Lundarskóla vinna á fjölbreyttan hátt með nemendum. Hér má sjá verkefni um hvernig starfið í íþróttahúsinu tengist grunnþáttum 

nýrrar aðalnámsskrár, sköpun og læsi.  

http://www.lundarskoli.akureyri.is/Myndir%202012-2013/sk%C3%B6pun%20slidesj%C3%B3v.pdf 

http://www.lundarskoli.akureyri.is/Myndir%202012-2013/sk%C3%B6pun%20slidesj%C3%B3v.pdf
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Næsti Skóla-akur kemur út fimmtudaginn 10. janúar 2013 

Áherslur úr skólastefnu Akureyrarbæjar. Smá 

upprifjun.  

Viðmið um gæði  

Markmið: Í skólum Akureyrarbæjar sé  

gagnkvæmt samstarf á milli heimila og skóla sem 

byggir á trausti og virðingu.  

 

Í góðum skóla…  

 er til skráð stefna um þátttöku foreldra í 

skólastarfi 

 eru foreldrum kynntar árangursríkar að-

ferðir við nám og þeim leiðbeint um hvernig 

þeir geti best stutt við nám barna sinna 

 eru gagnkvæm samskipti og upplýsinga-

streymi milli heimila og skóla 

 er markvisst unnið að því að auka þátttöku 

foreldra í skólastarfi 

 er lögð áhersla á mikilvægi hlutverks 

deildarstjóra í leikskólum og umsjónar-

kennara í grunnskólum í samskiptum 

heimila og skóla 

 hafa foreldrar og kennarar reglulega  

samskipti sín á milli til að miðla jákvæðum 

upplýsingum  

 er foreldrum sköpuð aðstaða til félagslegra 

samskipta og tómstundastarfs og vinnu með 

nemendum 

 eru haldin námskeið og fræðslufundir fyrir 

foreldra 

Úttektir á leikskólum 

Frá og með 1. janúar 2013 flyst umsjón og framkvæmd ytra mats á leikskólum frá mennta- og menningarmálaráðuneyti til Námsmatsstofnunar. Á 

vormisseri 2013 verða gerðar stofnanaúttektir á þremur leikskólum, sbr. lög nr. 90/2008 um leikskóla, gildandi reglugerðir um mat og eftirlit og 

þriggja ára áætlanir mennta- og menningarmálaráðuneytis um úttektir á þessu skólastigi. 

Auglýst er eftir sveitarfélögum, sem hafa áhuga á því að fram fari úttekt á starfi leikskóla innan þeirra, bæði þeirra sem reknir eru af sveitar-

félaginu og öðrum aðilum. Afstaða skólaráðs viðkomandi skóla til úttektarinnar þarf að koma fram í umsókninni.  

Sjá nánar á: http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/7303 

Umhyggju- og samvinnudagar í Naustaskóla. 

Dagana 11.-12. desember voru svokallaðir umhyggju- og samvinnudagar í  

Naustaskóla. Þá hafa krakkarnir mikið frelsi til að fara vítt og breitt um skólann og 

velja sér viðfangsefni eftir áhuga. Að sjálfsögðu var margskonar jólastúss fyrir-

ferðarmikið í dagskránni en svo mátti líka bregða sér í nudd, baka, smíða, perla, 

púsla, syngja og margt fleira. 

Greinar í Netlu.  

Rannsóknarkennslustund og námssamfélag kennaranema. 
Í greininni segir frá rannsókn á rannsóknarkennslustund (e. lesson study) sem leið til að byggja upp námssamfélag í kennaramenntun. Í 

rannsóknarkennslustund felst að hópur kennara og kennaranema skipuleggur saman, rannsakar og ígrundar kennslustund með ákveðin markmið í 

huga. Rannsakað var hvernig námssamfélag myndaðist meðal stærðfræðikennaranema vormisserin 2009 og 2010 þegar þeir prófuðu að nota þessa 

aðferð með kennurum sínum.  

Höfundar: Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir.  

http://netla.hi.is/greinar/2012/ryn/014.pdf 

Þróun menntunar fyrir norræna grunnskólakennara. 

Í greininni segir frá samanburðarrannsókn á þróun í menntun norrænna grunnskólakennara og kannað er hvort og á hvern hátt þróun á Íslandi er 

sambærileg þróuninni á öðrum Norðurlöndum. Leitast er við að greina hvort og á hvern hátt þróunin endurspeglar bóknámsrek, hvort sú til-

hneiging sé á Norðurlöndum að færa kennaramenntun í háskóla eða í stofnanir sem smám saman leitast við að haga starfsemi sinni á líkan hátt og 

gert er í háskólum 

Höfundur: Gyða Jóhannsdóttir.  

http://netla.hi.is/greinar/2012/ryn/013.pdf 

 

Síðasti Skóla-akur fyrir jól.  

Sendum öllum starfsmönnum skólanna og lesendum Skóla-akurs 

bestu jóla- og nýársóskir og þakkir til allra sem aðstoðað hafa við 

efni í blaðið og prófarkarlestur. Áskorunin mun halda áfram á 

nýju ári. Einnig eru lesendur hvattir til að senda inn efni ásamt 

myndum frá verkefnum og starfinu í skólunum.  

http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/7303
http://naustaskoli.is/news/umhyggju-_og_samvinnudagar/
http://netla.hi.is/rannsoknarkennslustund-og-namssamfelag-kennaranema
http://netla.hi.is/greinar/2012/ryn/014.pdf
http://netla.hi.is/throun-menntunar-fyrir-norraena-grunnskolakennara
http://netla.hi.is/greinar/2012/ryn/013.pdf

