
S k ó l a - a k u r 
Vefrit um skólamál  14. tbl. 6. árg. 28. september 

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.  

Alþjóðastofa opnar heimasíðu.  

Alþjóðastofa (Akureyri Intercultural Centre) opnaði á dögunum nýja og glæsilega heimasíðu. Alþjóðastofa er 

upplýsinga- og ráðgjafaþjónusta fyrir útlendinga um skólamál, félagslega þjónustu, skattamál, tryggingar, heil-

brigðisþjónustu, námskeið í íslensku, dvalar- og atvinnuleyfi og margt fleira. Hún miðlar einnig túlkum og 

þýðendum fyrir fólk og stofnanir þegar þess gerist þörf.  Alþjóðastofa er á fyrstu hæð Ráðhússins,  

Geislagötu 9, og hér má sjá heimasíðuna: http://www.astofan.akureyri.is/ 

Myndir augnabliksins eru  

teknar af heimasíðu Pálmholts 

og sýna börnin taka upp 

kartöflur úr Gleðigarðinum 

sínum. 

Sjóræningjadagur á Kiðagili. 

Á sjóræningjadeginum bjuggu börnin til sjóræningjabúninga, hlustuðu á sjóræningjasögur og einnig fundust ýmsir  

fjársjóðir hingað og þangað, bæði utanhúss og innanhúss. Myndirnar tala sínu máli en alveg er ljóst að mikil gleði og 

ánægja var með daginn.  

 

 
 

Brekkuskóli þátttakandi í japönsku rannsóknarverkefni. 

Japanskur háskólakennari frá Shizuoka University kom í heimsókn í Brekkuskóla 

ásamt nemanda sínum í tvígang til að kynna sér enskukennslu á grunnskólastigi. 

Háskólakennarinn að nafni Masamichi fylgdist með enskukennslu og skráði niður 

upplýsingar fyrir rannsókn sína. Hann skoðaði enskukennslu í einum grunnskóla í 

eftirfarandi ríkjum: Singapore, Íslandi, Finnlandi, Svíþjóð, Indónesíu, Filippseyjum, 

Taiwan, Kóreu, Kína og Thailandi. Masamichi kom ásamt nemanda sínum nú nýverið 

í þriðju heimsókn sína og nú til að kynna skólastjórnendum og viðkomandi  

enskukennara, Sigríði Magnúsdóttur, niðurstöður sínar. Hann afhenti Brekkuskóla bók 

sína sem hann hefur nýlega  gefið út og inniheldur gagnlegar ábendingar (e. tips) um 

það hvernig enska er kennd í viðkomandi löndum. Japaninn hafði mikinn áhuga á því 

að heyra hvernig við innleiðum nýjungar í skólastarfinu og fengu stjórnendur og 

kennarinn þá tækifæri til að kynna fyrir honum hvernig skólinn hyggst innleiða nýja 

aðalnámskrá grunnskóla og þá grunnþætti skólastarfs sem Íslendingar koma til með að 

leggja áherslu á í skólastarfi sínu á komandi misserum. 

Frá Tónlistarskólanum á Akureyri.  

Skólinn var settur mánudaginn 27. ágúst og eru nemendur í vetur 416, í hljóðfæra- eða söngnámi eru 361 og 55 

nemendur í forskóla. Meðal viðburða í vetur má nefna að strengjanemendur eru að fara á strengjasveitamót til 

Reykjavíkur í byrjun október og er mjög góð þátttaka. Einnig stefna eldri strengjasveitir að ferð til Póllands í 

vor. Tónleikar eru í gangi allan veturinn en ná hámarki fyrir jól og á vorin. Einnig er Dagur Tónlistarskólanna 

haldinn hátíðlegur þann 23. febrúar, þá er dagskrá allan daginn, hljóðfærakynningar og tónleikar.  

Hægt er að fylgjast með starfsemi Tónlistarskólans á: www.tonak.is.   
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Næsti Skóla-akur kemur út fimmtudaginn 11. október 2012 

Leiðrétting á frétt. 

Ranglega var farið með tölur um fjölda barna í leikskólum í síðasta tölublaði. Beðist er velvirðingar á því og koma hér réttar tölur varðandi  

barnafjölda í leikskólum Akureyrarbæjar. 

 

 

 

Iðavöllur Lundarsel Síðusel 
Holtakot 

Pálmholt 
Flúðir 

Sunnuból Krógaból Kiðagil Naustatjörn Tröllaborgir Hrísey Grímsey 

89 92 65 /33 58 / 81 51 104 100 135 90 12 4 

Hólmasól Hlíðaból 

148 50 

Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun  

Svo sæt og brosmild …: Umfjöllun í blöðum og tímaritum um íslenskar afreksíþróttakonur á alþjóðavettvangi 

Höfundur: Guðmundur Sæmundsson. 

http://netla.hi.is/greinar/2012/ryn/008.pdf  

„Við getum kennt þeim svo margt í gegnum leik“: Hlutverk þriggja leikskólakennara í leik barna 
Hér segir frá rannsókn þar sem fylgst var með störfum þriggja leikskólakennara í þremur leikskólum og rætt við þá um starf þeirra.  

Höfundar: Ingibjörg Óskarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir. 

http://netla.hi.is/greinar/2012/ryn/007.pdf  

Trúarbragðafræðsla í samfélagi margbreytileikans 
Í greininni er fjallað um trúarbragðafræðslu á tímum trúarlegs margbreytileika og fjölhyggju, meðal annars með hliðsjón af ályktunum og álits-

gerðum Evrópuráðsins og Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu en í þeim er áréttað mikilvægi vandaðrar trúarbragðafræðslu til að auka 

skilning ungs fólks á hlutverki trúarbragða í fjölmenningarsamfélögum nútímans og dregið fram hvernig góð þekking á trúarbrögðum og lífs-

viðhorfum getur stuðlað að virðingu fyrir trúfrelsi og eflt skilning á félagslegum margbreytileika.  

Höfundur: Gunnar J. Gunnarsson. 

http://netla.hi.is/greinar/2012/ryn/006.pdf 

Leiðrétt frétt  

Ekki var rétt greint frá samstarfsverkefninu ,,Frá öngli í maga” fyrir nemendur í 6. bekk grunnskóla bæjarins  en það er samstarfverkefni skóla-

deildar Akureyrarbæjar, Akureyrarstofu og Hollvina Húna II. Beðist er velvirðingar á þessu. 

Samtaka - svæðisráð foreldra nemenda í grunnskólum Akureyrar.  

Fyrsti fundur vetrarins haldinn 18. september 2012. Sjá fundargerð: http://samtaka.net/ 

Nýtt efni frá Námsgagnastofnun. 

Gjallarhornið - þemahefti í íslensku. Nemendur setja sig í spor þeirra sem vinna við fjölmiðla og þeim gefinn kostur á að útbúa í sameiningu 

eigin fjölmiðil. Bókin er einkum ætluð nemendum í 5. -8. bekk.  

Höfundur: Davíð Þór Jónsson.  

Gott og gaman – Kennsluleiðbeiningar í heimilisfræði fyrir byrjendur.  

Höfundar: Guðrún Marie Jónsdóttir og Steinunn Þórhallsdóttir.  

Sjá nánar á vef Námsgagnastofnunar: www.nams.is/ 

Vefrit mennta- og menningarmálaráðuneytisins. 
Sjá nánar: http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/vefrit/2012  

Sköpunargleði á Holtakoti.  

Á Holtakoti er verið að vinna með dygðir og nú er það sköpunargleði sem börnin læra um. Þessi spakmæli eru tekin af heimasíðu leikskólans. 

Bágur verður hugur manns sem ekki fæst við sköpun. 

Sittu ekki á árangri þínum hann verður svo krumpaður. 
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