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Vefrit um skólamál  9. tbl. 10. árg.  26. maí 2016 

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 

sveitaferð Hulduheima. 
Sögugerð á Iðavelli. 

Elstu börnin á Iðavelli hafa m.a. lagt stund á sögugerð í vetur. Hópnum var 

skipt í þrennt og samdi hver hópur sögu og myndskreytti á ýmsa lund. Börnin 

tóku þátt í sögugerðinni af lífi og sál. Sum börnin voru mjög frjó í sögu-

gerðinni sjálfri en aðrir nýttu ímyndunarafl sitt í að teikna og myndskreyta 

ævintýrin. Það skortir ekkert á ímyndunaraflið á Iðavelli eins og lesa má hér. 

Fyrsti hópurinn samdi sögu sem hét Áslákur í ævintýraskóginum. Sagan er 

um tröllið Áslák og besta vin hans sem er kisan María og fjallar um hvernig 

þau hjálpa til við að bjarga Tinnu prinsessu úr klóm drekans og úlfsins. Næsti 

hópur samdi ævintýri um Hafdísi hafmeyju og sjóræningjann Flækjufót og 

hvernig þau fundu fjársjóðskistu á hafsbotni. Fjársjóðskistan innihélt meðal 

annars töfradrykk. Ævintýri þriðja hópsins fjallaði um geimverurnar Kadda 

og Rósu. Kaddi býr á sólinni en Rósa á bleikri glimmerstjörnu. Þau fóru til 

jarðarinnar til að kæla sig í sjónum og hitta þá mannveru sem fór með þeim í 

ferðalag.  

 

Ábyrgð – virðing – vinátta í Oddeyrarskóla. 

Á smiðjudögum sem haldnir voru í apríl var unnið með fjölmenningu. Eitt af 

verkefnum þessara daga var að búa til spjöld með einkunnarorðum skólans, 

ábyrgð – virðing – vinátta, á þeim þjóðtungum sem nemendur skólans tala. Hér 

má sjá nokkur veggspjöld sem finna má á veggjum skólans. Nú getur hver og 

einn reynt að átta sig á hvaða þjóðtungur þetta eru. 

Sumarnámskeið fyrir börn.  

Senn líður að skólalokum en skólaslit hjá flestum grunnskólum Akureyrar eru í byrjun júní. Skólar hefjast 

ekki á ný fyrr en undir lok ágúst og þurfa því margir að leita að einhverri afþreyingu fyrir börnin fram að 

þeim tíma. 

Fjölbreytt sumarnámskeið eru í boði fyrir börn á Akureyri sem höfða til mismunandi áhugasviðs og aldurs 

og tengjast ýmsum viðfangsefnum eins og siglingum, hestum og öðrum íþróttum. Ein nýjungin í ár ber 

heitið „Félagsmiðstöðvafjör”, klúbbar fyrir börn í 5.-7. bekk, alls fimm námskeið þar sem farið er í leiki, 

sund, hjólaferðir og ýmislegt fleira. 

Hægt er að skoða yfirlit yfir helstu námskeiðin og nálgast nánari upplýsingar um skráningu,  

verð o.fl á: http://www.akureyri.is/rosenborg/sumartilbod  
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Næsti Skóla-akur kemur út  9. júní 2016.  

Fjöru- og veiðiferð.  

7. bekkur í Glerárskóla er að vinna verkefni um lífríkið í sjó. Nemendurnir fóru niður á bryggja að veiða og fóru einnig í fjöruferð að skoða lífið 

þar. Veiðin var dræm enda nokkuð hvasst og erfitt að kasta út. Lífið í fjörunni var líka heldur dauft enda lítið kviknað eftir veturinn. 

En ferðirnar voru báðar skemmtilegar og góður andi í hópnum. 

 

 Norrænt vinabæjarmót ungmenna verður haldið á Akureyri í 

sumar frá 26. júní - 2. júlí.   

Þar mun ungt fólk frá Ålesund í Noregi, Randers í Danmörku, Lahti í Finn-

landi og Västerås í Svíþjóð koma saman ásamt heimamönnum.  Unnið verður 

að sameiginlegu verkefni sem endar með stuttri sýningu í Menningarhúsinu 

Hofi.  Við leitum að 17 hressum krökkum sem vilja nýta hæfileika sína og 

prófa eitthvað nýtt. Hafa áhuga á á leiklist, dansi, söng, tónlist eða myndlist. 

Vilja kynnast fólki á sínum aldri frá hinum Norðurlöndunum, vinna með 

þeim að skapandi verkefnum og sýna þeim bæinn sinn. 

Umsóknarfrestur er til 30. maí 2016. 

 

Nánari upplýsingar veitir María Jónsdóttir í netfanginu  

mariajons@akureyri.is. 

Sæktu um á heimasíðu Akureyrarbæjar: 

 http://www.akureyri.is/is/ibuagatt/umsoknir/ 

Elstu börn á leikfangasýningu í Friðbjarnarhúsi. 

Elstu börnin á Kiðagili kíktu á leikfangasýninguna í Friðbjarnarhúsi um daginn. Þetta var löng ævintýraferð 

því farið var með strætó niður í bæ og þar var skipt um vagn sem fór í innbæinn. Þetta var stór hópur og 

honum því tvískipt, annar hópurinn fór fyrst inn að skoða leikföngin. Hinn hópurinn skoðaði svæðið í kring 

um Friðbjarnarhús á meðan. Á sýningunni má sjá dúkku sem er orðin 100 ára gömul í 100 ára gömlu rúmi, 

flotta gamla bíla og gröfur og margt fleira. Síðan var farið í leikherbergið og þar mátti snerta dót og teikna 

mynd sem er svo hengd upp á vegg. Þá tók við heillöng strætóferð í gegnum bæinn og upp á Kiðagil aftur.  

 

Northern Lights on PISA and TALIS.  

Norrænir fræðimenn hafa rannsakað hvað er líkt og hvað skilur 

að menntakerfi Norðurlandanna í niðurstöðum alþjóðlegu 

rannsóknanna PISA 2012 og TALIS 2013. 

Rit með rannsóknunum var útgefið 3.maí 2016 í tengslum við 

ráðstefnuna Northern Lights on PISA and TALIS sem 

var haldin í Kaupmannahöfn 2.-3. maí 2016.  

 Hvað er líkt og hver er munurinn á norrænum mennta- 

        kerfum? 

 Hvernig getum við lært hvert af öðru og notað niðurstöður  

        alþjóðlegra rannsókna til að þróa frekar menntastefnu hvers 

        lands? 

Northern Lights on PISA and TALIS inniheldur sex kafla sem 

allir eru skrifaðir af rannsakendum frá Norðurlöndunum. Í 

köflunum líta höfundar nánar á PISA og TALIS í norrænu  

samhengi. 

Sjá nánar á: https://www.mms.is/frettir/northern-lights-pisa-and-talis 

mailto:mariajons@akureyri.is
http://www.akureyri.is/is/ibuagatt/umsoknir/
https://www.mms.is/frettir/northern-lights-pisa-and-talis

