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Vefrit um skólamál  11. tbl. 8. árg. 11. september 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  10 

ára afmæli Tröllaborga. 

Soffía Vagnsdóttir ráðin fræðslustjóri hjá Akureyrarbæ.   

Alls sóttu 14 um starf fræðslustjóra Akureyrar sem auglýst var 

laust til umsóknar. Niðurstaðan var sú að skólanefnd samþykkti 

að bjóða Soffíu Vagnsdóttur, skólastjóra grunnskóla Bolungar-

víkur, starfið. Það var mat bæjarstjóra og skólanefndar að Soffía 

uppfyllti best þær væntingar sem gerðar eru til þessarar 

ráðningar. 

Soffía hefur verið viðriðin skólamál frá árinu 1981 sem kennari 

og stjórnandi. Hún er menntuð tónmenntakennari og með 

framhaldsnám í stjórnun menntastofnana frá Kennaraháskóla 

Íslands. Soffía er með meistarapróf í menningarstjórnun og er að 

ljúka meistaranámi í Evrópufræðum. 

Innritun í leikskóla.  

Í byrjun september 2014 hafa 310 börn verið nýskráð í leikskólum Akureyrar. Að auki hafa verið afgreiddar 64 umsóknir um flutning milli  

leikskóla. 

Aðalinnritun í leikskóla lauk í maí. Þá voru eftir nokkur pláss í leikskólum ásamt því að sumarið 2014 var skilað inn uppsögnum í leikskólana. Í 

byrjun ágúst hafði öllum foreldrum sem skráð voru í innritunarkerfið og eiga börn fædd 2012 og eldri boðið leikskólapláss ásamt foreldrum 

barna sem fædd eru í janúar, febrúar, mars og apríl árið 2013.  

Langflestum foreldrum var boðið pláss í þeim leikskólum sem þeir settu í fyrsta eða annað sætið á umsókn um leikskóla. Tvennir foreldrar barna 

sem fædd eru 2012 hafa óskað eftir að bíða eftir þeim leikskóla sem þeir settu í fyrsta sæti. Aðrir foreldra sem ekki fengu tilboð um þá skóla 

sem þeir settu í fyrsta eða annað val þáðu að innrita börn sín í aðra leikskóla. Nokkrir þeirra hafa þegar sótt um flutning fyrir árið 2015.  

Alls hefur þá 66 foreldrum barna sem fædd eru árið 2013 verið boðið leikskóli fyrir börn sín. Af þeim þáðu 50 foreldrar pláss en 16 óskuðu eftir 

að bíða eftir að komast inn í þá leikskóla sem tilgreindir voru á umsókn barns um leikskóla.  

Í byrjun september eru á innritunarlista 3 börn fædd árið 2010, 4 börn fædd árið 2011 og 6 börn fædd árið 2012. Gert er ráð fyrir að þessi börn 

flytji til Akureyrar í haust og eða á komandi ári. Að auki hafa bæst við á umsóknarlistann 5 umsóknir barna sem fædd eru í janúar – apríl 2013. 

Ekki hefur verið haft samband við foreldra þeirra barna. Talið er víst að hægt er að bæta við börnum af ákveðnum árgöngum í leikskólana  

fljótlega eða um áramót og er unnið með hverja umsókn fyrir sig þegar ljóst er hvenær af flutningi verður.  

Frá ritstjóra Skóla-akurs. 

Þá er sumri lokið og vetrarstarfið komið í gang. Ritstjóri vill hvetja lesendur til að senda inn greinar og 

ábendingar um hvað eina sem þeir telja að aðrir lesendur akursins hefðu gagn og gaman af.  

Nýir skólastjórar og nýr starfsmaður á skóladeild.  

Ólöf Inga Andrésdóttir er nýr skólastjóri Síðuskóla. Ólöf starfaði áður sem deildarstjóri í Síðuskóla. 

Karen Nótt Halldórsdóttir er nýr skólastjóri Grímseyjarskóla. Hún útskrifaðist frá Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands 2011 og kenndi við Grímseyjarskóla síðasta vetur.  

Snjólaug Brjánsdóttir er nýr skólastjóri leikskólans Hulduheima en hún hefur starfað á skóladeildinni  

sl. 2. ár. 

Guðbjörg Ingimundardóttir félagsráðgjafi er nýr starfsmaður skóladeildar.  

Guðbjörg  sinnir starfi verkefnisstjóra PMTO og SMT á Akureyri. Helstu verkefni hennar eru kennsla á 

námskeiðum fyrir foreldra ásamt meðferðarvinnu með foreldrum jafnframt sem hún heldur utan um  

innleiðslu og eftirfylgni með SMT í þeim skólum sem vinna með SMT að leiðarljósi  
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 Næsti Skóla-akur kemur út fimmtudaginn 25. september 

Upplýsingar um leikskólamál á ensku og pólsku / Preschool information / Informacje o przedszkolu. 

Nú er hægt að nálgast rafrænar upplýsingar um leikskólamál á ensku og pólsku. Upplýsingarnar er að finna á heimasíðu skóladeildar:  

http://www.akureyri.is/skoladeild/leikskolar. Um er að ræða ýmsar nytsamlegar upplýsingar fyrir foreldra s.s. varðandi stjórnkerfi leikskóla, 

innritun, aðlögun, foreldrasamstarf, uppsagnir, greiðslur og fleira. Einnig er þar  samantekt um ýmsar hátíðir og hefðir sem hafðar eru í heiðri í 

leikskólum bæjarins. 

Miðstöð skólaþróunar.  

Námstefna um Byrjendalæsi 

Miðstöð skólaþróunar stendur fyrir námstefnu um Byrjendalæsi annað hvert ár. Haustið 2014 verður námstefnan haldin þann 12. september og í 

kjölfarið verður haldin ráðstefna um læsi  þann 13. september. Tímasetning nám- og ráðstefnu er ávallt valin sem næst Degi læsis sem er 8.  

september ár hvert. Námstefnan þetta árið er sú þriðja í röðinni og voru báðar hinar fyrri vel sóttar og almenn ánægja allra sem að komu. 

 

Læsi – til samskipta og náms.  

Í tengslum við alþjóðadag læsis efnir miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri til ráðstefnu um læsi laugardaginn 13. september 

2014. Fjallað verður um læsi út frá margvíslegum sjónarhornum og er efni ráðstefnunnar sniðið að leik-, grunn- og framhaldsskólum. 

Aðalfyrirlesarar ráðstefnunnar verða:        

Dr. Sue Ellis prófessor í menntunarfræðum við Stratclyde háskólann í Glasgow  

Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir sérfræðingur við miðstöð skólaþróunar HA 

Finnur Friðriksson dósent við hug- og félagsvísindasvið HA 

 

Auk aðalfyrirlestra verða málstofur þar sem kynnt verða og reifuð ýmis mál er lúta að læsi og árangursríku skólastarfi s.s. nýlegar íslenskar 

rannsóknir, árangursríkar leiðir og þróunarverkefni.  

Upplýsingar varðandi ráðstefnuna veita Rannveig Oddsdóttir, sími 460-8588, netfang: rannveigo@unak.is og Ingibjörg Auðunsdóttir, sími  

460- 8580, netfang: ingibj@unak.is 

 

Sjá nánar á: http://www.msha.is/is/radstefnur/laesi-til-samskipta-og-nams og http://www.msha.is/is/radstefnur/namstefna-um-byrjendalaesi 

Skólanefnd.  

Ný skólanefnd tók til starfa á vordögum. Í skólanefnd sitja Bjarki Ármann Oddsson sem er formaður nefndarinnar, Dagný Þóra Baldursdóttir 

varaformaður, Siguróli Magni Sigurðsson, Eva Hrund Einarsdóttir, Preben Jón Pétursson og Anna María Hjálmarsdóttir áheyrnarfulltrúi.  

Hægt er að fylgjast með fundargerðum skólanefndar á: http://www.akureyri.is/is/stjornkerfid/fundargerdir 

Leikskólalæsi. 

Vorið 2009 hófst þróunarvinna í leikskólanum Kiðagili sem fékk heitið „Leikskólalæsi“. Kveikjan að því var að skapa verkfæri til að dýpka og 

stuðla að markvissari vinnubrögðum kennara með læsi barna á leikskólastigi. 

Þegar þróunarverkefninu lauk var ákveðið að setja saman hagnýta verkefnabók fyrir kennara sem innihéldi verkefni sem urðu til í Kiðagili og 

eins verkefni sem kennarar fengu úr öðrum skólum. Nú er verkefnabókin tilbúin til afhendinar. Hún er 52 blaðsíður í A4 stærð og kostar 4.000 

krónur auk sendingarkostnaðar og inniheldur 32 verkefni fyrir yngri aldurshóp leikskólabarna og 85 verkefni fyrir eldri hópinn. 

Bókin er til sölu í leikskólanum Kiðagili og hægt er að panta hana á netfanginu abryndis@akmennt.is 

Leitin að Grenndargralinu hefst 12. September.   

Að venju er Leitin í boði fyrir nemendur á unglingastigi í grunnskólum Akureyrar. Í ár er Leitin valgrein og er 

það í annað skipti frá því að fyrsta Leitin fór fram haustið 2008. Þrátt fyrir nýtt fyrirkomulag er Leitin að 

Grenndargralinu í boði fyrir alla nemendur í 8.-10. bekk í grunnskólum Akureyrar, óháð því hvort þeir völdu 

hana sem valgrein eða ekki. Allt sem þarf að gera er að hefja leik þegar fyrsta þraut fer í loftið, fara eftir fyrir-

mælum, leysa þrautina og skila lausnum til umsjónarmanns með tölvupósti. Fyrir réttar lausnir sendir umsjónarmaður bókstaf til baka sem 

notaður verður til að mynda lykilorðið. Þetta er endurtekið næstu níu vikurnar eða svo eða þar til kemur að lokavísbendingunni.  

Þá er Grenndargralið innan seilingar. Einfaldara getur það ekki orðið. 

Nánari upplýsingar um Leitina 2014 má nálgast á heimasíðu Grenndargralsins; www.grenndargral.is  
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