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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.  

Myndir augnabliksins eru frá 

lokahátíð Litlu upplestrar-

keppninnar í Oddeyrarskóla.    

SMT hátíð í Síðuskóla.  

Síðasta vetrardag fagnaði Síðuskóli þeim áfanga að vera orðinn full-

gildur SMT-skóli, fyrstur grunnskóla á Akureyri. SMT-skóli felur í sér 

að skólinn hefur lokið við að innleiða aðferðir og vinnubrögð sem felast 

í SMT-skólafærni. SMT-skólafærni miðar að því að byggja upp  

jákvæðan skólabrag þar sem nemendur fá stuðning til uppbyggjandi 

samskipta. Karl Frímannsson fræðslustjóri afhenti skólanum  

viðurkenningu og Þuríður Sigurðardóttir handleiðari skólans við  

innleiðingu SMT afhenti fulltrúum nemenda SMT fána. Heimir Eggerz 

formaður stjórnar FOKS foreldra- og kennarafélags Síðuskóla færði 

skólanum peningagjöf til að styrkja SMT starfið í skólanum.  

  

Einkunnarorð Síðuskóla eru ábyrgð, virðing og vinátta og veittar voru 

viðurkenningar í myndasamkeppni um skólann og nemendur lásu  

frumsamin ljóð um ábyrgðina. Þrír nemendur í fjórða bekk spiluðu á 

hljóðfæri og loks stigu þau Ármann Einarsson og Brogan Davidson á 

pall og skemmtu með dansi og tónlist og fengu allan skólann til að taka 

þátt í dansinum. Eftir að SMT fáninn hafði verið dreginn að húni var 

ávaxtaveisla í matsalnum.   

 

 

 

 

 

 

Fleiri myndir frá hátíðinni má sjá á heimasíðu Síðuskóla:  

http://siduskoli.is/is/gallery/vor_2013/smt_vidurkenning_og_15_thusund_hrosmidahatid/ 

Fréttir af innritun barna í leikskóla. 

Stærstur hluti eldri barna sem innritaður hefur verið, er að flytja milli leikskóla innan bæjarins. 

Hægt var að verða við óskum langflestra foreldra um þann skóla sem þeir settu í fyrsta eða annað val á umsókn, eða um 260 foreldra. 

Eftir að innritun eldri barna lauk kom í ljós að hægt var að innrita börn af árgangi 2012 í a.m.k. þrjá skóla í bænum. Send hafa verið bréf til 

foreldra barna sem fædd eru í byrjun árs 2012 og þeim kynntur möguleiki á að innrita börn sín. Samkvæmt reglum Akureyrarbæjar um innritun er  

leikskólarýmum úthlutað eftir kennitölu þ.e. aldri barns. Barn sem á systkini í leikskóla hefur forgangi í sínum árgangi í þann skóla. 

Það skal tekið fram að þrátt fyrir að foreldrar fái ekki þennan valkost nú, þá er ekki loku fyrir það skotið að breytingar eigi eftir að verða í leik-

skólunum fram á haust. 

Umræður hafa skapast um flutning barna milli leikskóla. Ástæður foreldra eru að sjálfsögðu mismunandi en stefna Akureyrarebæjar er skýr í 

þessum efnum. Allir foreldrar hafa val um að sækja um þann leikskóla sem þeim finnst best henta sínum uppeldisaðferðum eða aðstæðum. Mjög 

mismunandi er hversu margir foreldrar sækjast eftir ákveðnum skólum ár hvert og því getur skapast ákveðinn vandi þegar fleiri sækja um en 

plássin í leikskólanum gefa færi á. Vandi þeirra foreldra sem koma ekki börnum sínum í þessa skóla er leystur með því að bjóða aðra skóla. Vissu-

lega er það ekki sú lausn sem þessir foreldrar vonuðust eftir, en þó lausn sem langflestir geta nýtt sér og notið góðs af uppeldi og menntun þess 

skóla sem fyrir valinu verður. 

Sjá nánar á vef skóladeildar: http://www.akureyri.is/skoladeild/moya/page/skolaval-leikskola 

http://siduskoli.is/is/gallery/vor_2013/smt_vidurkenning_og_15_thusund_hrosmidahatid/
http://www.akureyri.is/skoladeild/moya/page/skolaval-leikskola
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Næsti Skóla-akur kemur út fimmtudaginn 16. maí  2013 

Áherslur úr skólastefnu Akureyrarbæjar. Smá  

upprifjun.  

Áherslur  

Til þess að skapa skólum þá umgjörð og innri skilyrði að 

meginmarkmið í skólastarfi náist mun Akureyrarbær/

skólanefnd m.a.: 

 

Faglegar áherslur. 

 Vera leiðandi forystuafl í stefnumótun og 

framþróun skólastarfs. 

 Vinna með skólastjórnendum, starfsmönnum 

skóla og foreldrum að framgangi skólastefnu 

Akureyrarbæjar með setningu viðmiða sem tryggt 

geta að megingildi um þekkingu, leikni, virðingu 

og vellíðan séu í heiðri höfð í skólasamfélaginu. 

 Leggja með reglubundnu millibili fyrir 

viðhorfskannanir og aðrar kannanir sem 

nauðsynlegar eru til að meta gæði skólastarfs í 

Akureyrarbæ, kynna niðurstöður og leggja fram 

tillögur til úrbóta. 

 Ráðstafa fjármagni til skóla til eflingar list- og 

verknáms með það að leiðarsljósi að allir 

nemendur fá notið styrkleika sinna og bjóða upp á 

forskólanám tónlistarskóla sm hluta af starfsemi 

leik- og grunnskóla, foreldrum að kostnaðarlausu. 

 

Ljóð frá nemendum Hlíðarskóla. 

Skemmtileg ljóð frá nemendum Hlíðarskóla sem ort voru í vinnustofu.  

Ljóðin eru um vorið sem vonandi kemur bráðum. 

Bráðum kemur vorið 

og blómin springa út 

fiðrildin koma úr felum 

grasið byrjar að grænka 

og skólinn fer í sumarfrí.  

Höf.:Hilma Rún 

Vorið kemur bráðum 

blómin springa út 

snjórinn bráðnar úr fjöllunum 

og landið klæðist sumarlitunum 

sólin skín skærgullnum lit 

skólinn klárast 

og allir krakkarnir  

hlaupa út í vorið.  

Höf.: Mikael S. Kristinsson 

Viðurkenningar skólanefndar - tilnefningar óskast.  

Skólanefnd Akureyrarbæjar veitir árlega viðurkenningar þeim einstaklingum og/eða stofnunum sem skarað hafa fram úr í skólastarfi á skóla-

árinu. Markmiðið er að vekja sérstaka athygli á því sem vel er gert og hvetja þá sem fyrir valinu verða til þess að halda áfram því góða starfi sem 

þeir eru að vinna og jafnvel gera enn betur. Viðurkenning er einnig staðfesting á að viðkomandi skóli/kennari/nemandi er fyrirmynd annarra á 

því sviði sem viðurkenning nær til. Nú er komið að því að leita eftir tilnefningum. Allir sem áhuga hafa geta tilnefnt. Frestur til að skila inn til-

nefningum er er til 6. maí 2013. Sjá nánar á vef skóladeildar: http://www.akureyri.is/skoladeild/vidurkenning-skolanefndar-2013 

Nám til framtíðar - Nýr upplýsingavefur. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur opnað nýjan 

vef: namtilframtidar.is þar sem veittar eru upplýsingar um nýju 

námsskrárnar, áherslur í menntamálum og fleira. 

Einnig var gefið út kynningarblað um nýju aðalnámskrárnar og er því 

dreift um allt land. Blaðinu er ætlað að kynna nemendum, foreldrum og 

öðrum hagsmunaaðilum nýjar áherslur í menntun leikskólabarna, grunn- 

og framhaldsskólanemenda 

Kennari mánaðarins. 

Veftímaritið Krítin velur kennara mánaðarins og með því vill Krítin vekja athygli á því fjölbreytta og áhugaverða starfi sem 

kennarar  sinna. Kennari mánaðarins í hvert sinn er í raun  fulltrúi allra þeirra kennara sem vinna starf sitt af fagmennsku og 

áhuga. Þetta er hvorki  keppni né verðlaun fyrir að vera bestur í tilteknum mánuði. Tekið er á móti ábendingum í net-

föngunum eddakjar@gmail.com og nannakc@internet.is 

Kennari aprílmánaðar er Margrét Baldvinsdóttir en hún er umsjónarkennari í 2. bekk Síðuskóla. Hún er stúdent frá M.A. og 

útskrifaðist sem íþróttakennari frá Laugarvatni árið 1980. Hún las barna- og unglingasálarfræði við Gautaborgarháskóla á 

árunum 1981-82. Sjá nánar á: http://kritin.is/2013/04/23/kennari-aprilmanadar-2013/ 

Dansandi börn á Holtakoti. 

Greinilega mjög gaman að dansa. 
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