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Vefrit um skólamál  17. tbl. 8. árg. 18. desember 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 sýna  

6. bekk Lundarskóla í fatasundi. 

Aðventan í leikskólunum. 

Í aðdraganda jólanna er gaman að fylgjast með starfi skólanna. Fyrir utan hið hefðbundna starf er heilmikið um að vera. Á leikskólunum er 

bakað, ýmist farið í bæinn í kakóferð eða kaffihúsi skellt upp  í skólanum, hlustað á sögur sem tengjast jólum, föndrað, foreldrum boðið í 

aðventustund og ýmislegt fleira. Myndirnar sýna kakóstund á Tröllaborgum, piparkökubakstur á Naustatjörn og jólaball á Lundarseli.  

Á heimasíðu skóladeildar má fylgjast með starfi leikskólanna.  

Sjá nánar: http://www.akureyri.is/skoladeild/leikskolar/upplysingar-um-leikskola-a-akureyri 

Sumarlokanir leikskóla 2015. 

Á fundi skólanefndar þann 8. desember s.l. var ákvörðun tekin um sumarlokanir í leikskólum. Ákveðið 

var að loka leikskólum í 20 virka daga hvert sumar næstu þrjú árin sem hér segir:  

Sumarlokun 2015.  
29. júní - 24. júlí   Naustatjörn - Hulduheimar - Sunnuból  

6. júlí - 31. júlí   Iðavöllur - Pálmholt - Hólmasól - Tröllaborgir 

13. júlí - 10. ágúst   Lundarsel - Krógaból - Hlíðaból - Kiðagil 

Sumarlokun 2016. 

27. júní - 22. júlí   Lundarsel - Krógaból - Hlíðaból - Kiðagil 

4. júlí - 29. júlí  Naustatjörn - Hulduheimar - Sunnuból 

11. júlí - 8. ágúst  Iðavöllur - Pálmholt - Hólmasól - Tröllaborgir  

Sumarlokun 2017. 

3. júlí - 28. júlí  Iðavöllur - Pálmholt - Hólmasól - Tröllaborgir 

10. júlí - 8. ágúst  Lundarsel - Krógaból - Hlíðaból - Kiðagil 

17. júlí - 14. ágúst  Naustatjörn - Hulduheimar - Sunnuból  

 

Skoðanakönnun verður gerð meðal foreldra haustið 2015 til að meta viðhorf til sumarlokunar.  Skólanefnd 

áskilur sér rétt í samráði við leikskólastjóra til að endurskoða sumarlokanir með tilliti til niðurstöðu 

könnunarinnar annars vegar og fjárhagsáætlunar hins vegar. 

Breytingar á gjaldskrám 1. janúar 2015.  

Bæjarstjórn samþykkti á fundi sínum þann 2. desember s.l. breytingar á gjaldskrám sem taka gildi  

1. janúar 2015. Þá hækka leikskólagjöld um 7%, fæði í leik- og grunnskóla hækkar um 4%, gjald í 

frístund hækkar um 4% og hækkun á hlut foreldra í gjaldi vegna daggæslu í heimahúsi hækkar um 4,71%.  

Samþykkt var á fundi skólanefndar þann 8. desember s.l.  að 75% öryrkjar njóti sambærilegra afsláttar-

kjara á leikskóla- og dagforeldragjöldum og aðrir afsláttarþegar. 

Gjaldskrárnar má nálgast hér. 

Gjaldskrá leikskóla frá 1.1.2015  

Gjaldskrá grunnskólafæði og frístund frá 1.1.2015  

Gjaldskrá daggæslu frá 1.1.2015 

http://www.akureyri.is/skoladeild/leikskolar/upplysingar-um-leikskola-a-akureyri
http://www.akureyri.is/static/files/skoladeild/gjaldskrar/galdskra-leikskola-1.1.2015.pdf
http://www.akureyri.is/static/files/skoladeild/gjaldskrar/gjaldskra-fristund-og-faedi-1.1.-2015.pdf
http://www.akureyri.is/static/files/skoladeild/gjaldskrar/gjaldskra-dagforeldra-1.1.-2015.pdf
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Næsti Skóla-akur kemur út fimmtudaginn 8. janúar 

 

SMT - skólafærni.  

SMT - skólafærni er útfærsla á bandarísku aðferðinni Positive Behavior Support /PBS.  SMT - skólafærni er hliðstæð aðferð og PMT - foreldra-

færni (Parent management training) þar sem lögð er áhersla á að koma í veg fyrir og draga úr hegðunarvanda með því að kenna og þjálfa félags-

færni, umbuna fyrir æskilega hegðun og samræma vinnubrögð starfsfólks þegar nemendur sýna óæskilega hegðun. Um helmingur leikskóla á 

Akureyri hefur innleitt SMT og einnig nokkrir grunnskólar.  

Þessa dagana stendur yfir SET lista mæling í SMT leikskólum. Þessi mæling felst í að teymi rannsakanda úr öðrum skólum meta stöðu SMT í 

hverjum skóla fyrir sig. Er þetta gert til að kanna hvort skólarnir eru að fara eftir þeim reglum og aðferðum sem þeir hafa sjálfir sett sér.  

Hér eru upplýsingar um tilgang SET lista mælinga.  

Í nóvember/desember er SMT-skólafærni metin með því að leggja fyrir SET-listann (School-wide Evaluation Tool) í þeim skólum sem starfa í 

anda skólafærni SMT. Listanum er ætlað að meta þýðingarmikla þætti SMT-skólafærni sérhvert skólaár. 

 

Niðurstöður matsins eru notaðar til:  

 að meta þætti sem eru til staðar 

 að ákveða árleg markmið SMT-skólafærni  

 að meta viðvarandi árangur SMT-skólafærni  

 að þróa og endurskoða aðferðir eftir þörfum 

 að bera saman áhrif SMT-skólafærni milli ára 

 

Nauðsynlegar upplýsingar fyrir þetta matstæki eru fengnar með mismunandi leiðum eins og áhorfi, athugunum og viðtölum við stjórnanda, 

starfsfólk og nemendur. Starfsfólk og börn sem taka þátt eru valin af handahófi.  

SET-listanum er ætlað að gefa upplýsingar um umbætur og varanleika SMT til frambúðar.  

Hér á Akureyri skipta SMT leikskólarnir með sér verkum við fyrirlögn SET-lista.  

Heimsókn frá Rauða krossinum.  

Í tilefni af 90 ára afmæli Rauða krossins á Íslandi fékk Glerárskóli heimsókn frá RKÍ. Tilgangur heimsóknarinnar var að minna á  

mikilvægi skyndihjálpar. Spilað var skyndihjálparlagið og fengu börnin smá fræðslu um almenna skyndihjálp. Að lokum fengu nemendur að 

prófa hjartahnoð á þar til gerðum dúkkum. Á vefnum http://skyndihjalp.is er hægt að nálgast skyndihjálparlagið og skyndihjálpar-app þar sem 

fólk getur tekið próf og kannað þekkingu sína í skyndihjálp. Hér má sjá myndir frá því að yngsta stig var að æfa sig.  

Jólasaga. 

Börn úr 7. bekk í Oddeyrarskóla skruppu í heimsókn á Jötunheima á leik-

skólanum Iðavelli og lásu jólasögu fyrir börnin. 

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 prófarkalestur. Einnig eru lesendur hvattir til að senda inn efni ásamt myndum frá verkefnum og starfinu í skólunum.  

 

Piparkökuhús í Lundarskóla.  

Nemendur í 7. bekk hafa undanfarin 

ár gert piparkökuhús í list- og  

verkgreinum. Það eru greinilega 

miklir listrænir hæfileikar hér á 

ferðinni og ljóst að þarna eru eflaust 

framtíðarbakarar og kökugerðar-

meistarar. Hér má sjá nokkur hús sem 

gerð voru í þessu skemmtilega  

verkefni í jólamánuðinum þetta árið. 

http://skyndihjalp.is

