
S k ó l a - a k u r 
Vefrit um skólamál  6. tbl. 8. árg. 1. apríl 2014 

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 

Tröllaborgum. 
Matarmenning á Minjasafninu. 

6. bekkir  Glerárskóla og Oddeyrarskóla fóru í heimsókn á Minjasafnið á dögunum og fengu nemendur  

innsýn í gamla verkmenningu tengda matargerð. Þau fengu að skoða og prófa gripi sem og að upplifa 

matarræði forfeðra sinna með smakki á matvælum sem eru einkennandi fyrir matarvenjur á 19. og 20. öld.  

Mörg voru að smakka hákarl og mysu í fyrsta skipti og fór það misvel í þau.  

  

Viðurkenning skólanefndar.   

Samkvæmt skólastefnu Akureyrarbæjar skal árlega veita þeim einstaklingum eða stofnunum, sem skarað hafa fram úr í skólastarfi,  

viðurkenningar. Skólanefnd hefur frá árinu 2010 veitt einstaklingum og/eða stofnunum, sem skarað hafa fram úr, viðurkenningar við hátíðlega 

athöfn. Veittar eru viðurkenningar í tveimur flokkum, annars vegar skólum/kennarahópum/kennurum og hins vegar nemendum.  

Grunnskólar og Tónlistarskólinn setja sér almennar reglur um það hvaða nemendur þeir tilnefna til viðurkenninga. Í flokknum skólar/

kennarahópar/kennari geta foreldrar, nemendur, kennarar, skólar og bæjarstofnanir tilnefnt verkefni í skóla til viðurkenningar. Tilnefningar 

fyrir skólaárið 2013-2014 skulu berast rafrænt fyrir 6. apríl næstkomandi. Viðurkenningar verða afhentar við hátíðlega athöfn í maí og verður 

nánari dagsetning um viðburðinn send út síðar. 

Frekari upplýsingar um viðurkenningu skólanefndar: http://www.akureyri.is/skoladeild/vidurkenning-skolanefndar-2014 

Lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar.  

Stóra upplestrarkeppnin er fyrir 7. bekk grunnskóla og er markmiðið með keppninni að vekja athygli og 

áhuga í skólum á vönduðum upplestri og framburði. Keppnin hefst á degi íslenskrar tungu 16. nóvember, 

ár hvert og lýkur í mars/apríl. Að þessu sinni eru 14 nemendur frá sjö skólum sem taka þátt í loka-

hátíðinni. Mikil hefð er komin á fyrirkomulag og dagskrárliði keppninnar en þetta er í 14. skiptið sem 

hátíðin er haldin á Akureyri. Lokahátíðin fer fram í Kvosinni sal Menntaskólans á Akureyri, klukkan 

17:00 miðvikudaginn 2. apríl og stendur til kl. 19:00.  

Vorráðstefna um menntavísindi   

á vegum miðstöðvar skólaþróunar HA og í samstarfi við Fagráð um starfsþróun kennara.  

Það verður hverjum að list sem hann leikur. Lifandi starfsþróun - árangursríkt skólastarf.  

Þann 5. apríl 2014 verður haldin á Akureyri árleg vorráðstefna miðstöðvar skólaþróunar HA. Að þessu 

sinni er ráðstefnan tileinkuð starfsþróun og árangursríku skólastarfi. Skólastarf er lifandi og síbreytilegt, 

háð innri og ytri þáttum sem hafa áhrif á möguleika til eflingar og þróunar þeirra sem þar starfa. Horft er 

til þess að þróun skóla sem stofnana og starfsþróun kennara fari saman og þeirri spurningu velt upp hvað 

einkennir árangursríkt skólastarf?  

Ráðstefnan fer fram í Háskólanum á Akureyri, Sólborg við Norðurslóð 2.  

http://www.akureyri.is/skoladeild/frettir/vidurkenning-skolanefndar
http://www.akureyri.is/skoladeild/vidurkenning-skolanefndar-2014
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Næsti Skóla-akur kemur út fimmtudaginn 10. apríl 

Söguskjóður. 

Árið 2013 fór af stað verkefnið Söguskjóður í leikskólunum Krílakoti og Kátakoti á Dalvík og yngsta stigi 

Dalvíkurskóla. Verkefnið var unnið í sex og átta vikna lotum með það að markmiði að efla tengsl foreldra 

við skólann, láta þá finna að þeir séu velkomnir í skólann og hann standi þeim opinn. Lagt var af stað með 

fjölmenningu að leiðarljósi en tæpur fjórðungur eða um 25 prósent nemenda eru af erlendum uppruna.  

Söguskjóðurnar virka þannig að foreldrar koma saman og skipta sér í hópa. Hver hópur velur síðan eina 

barnabók. Val bókanna hefur verið fjölbreytt en vinsælt viðfangsefni eru bækur með jákvæðan boðskap um 

t.d. vináttu, það að vera ólík, ævintýri og fleira. Það er síðan verk foreldranna að skreyta skjóðuna  

og  að útbúa innihald hennar, a.m.k. 4 spil, brúður, leikföng og/eða búninga og fleira sem tengist viðfangsefni 

bókarinnar. Bókin er lesin inn á geisladisk sem fylgir pokanum.  

Hver og einn velur sér viðfangsefni við hæfi, sumir eru snillingar í að mála, aðrir að sauma, einhverjir vinna í 

tölvu og enn aðrir í textagerð. Markmiðið er að foreldrarnir vinni saman að verkefninu og leyfi sköpunar-

gáfunni að njóta sín.  

Vinnan við skjóðurnar var utan hefðbundins skólatíma og var boðið upp á gæslu fyrir börnin á meðan 

foreldrarnir unnu að sínum verkum, kennarar voru foreldrum innan handar og Helga Björt kennsluráðgjafi á 

fræðslusviði Dalvíkurbyggðar stýrði verkefninu. Boðið var upp á barnagæslu á leikskólanum meðan 

foreldrar unnu að gerð skjóðanna. Nemendur hafa fengið söguskjóðurnar lánaðar heim í vikutíma í senn og 

er mikil ásókn í skjóðurnar. Verkefnin í skjóðunum gefa tilefni til náms í gegnum leik auk þess sem þau hafa 

að geyma bækur og upplestur sem gagnast erlendu foreldrunum okkar til málörvunar. Söguskjóðurnar ýta 

undir gæðastundir foreldra og barna en ekki er ætlast til börnin séu ein að vinna með skjóðurnar. Kennarar 

skólanna nýta skjóðurnar líka í starfinu með börnunum. Verkefnið Söguskjóðurnar var styrkt af Þróunarsjóði 

innflytjendamála og er markmiðið að vinna við söguskjóður verði fastur liður í samstarfi við foreldra að 

minnsta kosti einu sinni á ári.  

Frekari upplýsingar um verkefnið eru að finna á eftirfarandi vefmiðlum: 

http://www.n4.is/is/thaettir/file/view/54/5 á N4. 

(http://vimeo.com/65549959) 

http://nyskopunarvefur.is/frettir/2013_10_14/verdlauna_og_vidurkenningarhafar_2012 

Oddeyrarskóli.  

Dagana 27. og 28. mars voru smiðjudagar í Oddeyrarskóla og er þema þessa árs ýmiss konar 

tónlist. Öll stig voru því með tónlistartengd verkefni í allan dag og nemendum blandað milli 

bekkja. Krakkarnir á yngsta stigi fóru á mismunandi stöðvar þar sem þau m.a. bjuggu til hljóðfæri, 

fóru í leiki og spurningakeppni. Á miðstigi byrjuðu krakkarnir fimmtudaginn á því að fara í Hof 

þar sem þau fengu góða kynningu á húsinu og fóru síðan í dans og jóga í íþróttasal Oddeyrarskóla. 

Í lok dagsins fóru þau í stuttan tónlistarratleik. Unglingarnir eru búnir að vinna að því að gera lag 

sem kallað er cup song, þar sem stór hópur nemenda slær takt með glösum og klappi og aðrir 

nemendur spila og syngja tónlist.  

Þessa daga er starfandi fjölmiðlahópur við skólann sem fylgist með, myndar og semur fréttir. Þessi frétt er m.a. úr þeirra smiðju. 

Alþjóðlegur dagur einhverfu  

miðvikudaginn 2. apríl. Þennan dag er fólk um allan heim hvatt til að klæðast bláum fötum til vitundavakningar um málefni barna með  

einhverfu.  

Hér má sjá fundargerðir 

Samtaka, Svæðisráðs foreldra nemenda í grunnskólum Akureyrar: http://samtaka.net/ 

Skólanefndar: http://www.akureyri.is/is/stjornkerfid/fundargerdir/skolanefnd 

http://www.n4.is/is/thaettir/file/view/54/5%20á%20N4
http://vimeo.com/65549959
http://nyskopunarvefur.is/frettir/2013_10_14/verdlauna_og_vidurkenningarhafar_2012
http://samtaka.net/
http://www.akureyri.is/is/stjornkerfid/fundargerdir/skolanefnd

