
S k ó l a - a k u r 
Vefrit um skólamál  2. tbl. 10. árg.  28. janúar 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 

Sunnubóli og sýna þorrablót og 

pabbakaffi. 

Dagur leikskólans haldinn 5. febrúar. 

Dagur leikskólans verður haldinn hátíðlegur í níunda sinn þann 5. febrúar n.k. Í tilefni dagsins munu leik-

skólar á Akureyri vera með opið hús. Skóladeild hvetur foreldra barna sem ekki hafa innritast í leikskóla, 

til að heimsækja skólana og skoða hvað þeir hafa upp á að bjóða.  

Opið hús er sem hér segir: 

Hlíðaból frá kl. 14:30 - 15.30 

Hólmasól frá kl. 9:30 - 11:30 

Hulduheimar allur dagurinn 

Iðavöllur frá kl. 8:00 - 11:00 

Kiðagil allur dagurinn 

Krógaból frá kl. 13:00 - 15:00 

Lundarsel frá kl. 9:00 - 11.30 og 13:00 - 15.30 

Naustatjörn frá kl. 9:30 - 11:30 

Pálmholt frá kl. 8:00 - 11:30 

Tröllaborgir frá kl. 9:00 - 15:00 

Allir sem koma að málefnum leikskólans á einn eða annan hátt, eru hvattir til að halda Degi leikskólans á 

lofti og fylgjast vel með starfseminni þennan dag. Auk þess sem leikskólar gera starf sitt sýnilegt hafa 

samstarfsaðilar ákveðið að halda daginn hátíðlegan með tvennum hætti. Haldin verður samkeppni um 

tónlistarmyndband og hvatningarverðlaunin Orðsporið verður veitt í fjórða sinn. Að þessu sinni þeim sem 

þykja hafa skarað fram úr við að fjölga karlmönnums em hafa leyfisbréf til kennslu í leikskóla.  

Samstarfsaðilar um Dag leikskólans eru Félag leikskólakennara, Félag stjórnenda leikskóla, Samband 

íslenskra sveitarfélaga, mennta- og menningarmálaráðuneytið og Heimili og skóli - landssamtök foreldra.  

Notkun spjaldtölva í leikskólastarfi.  

Um þessar mundir fer fram greining á notkun spjaldtölva í leikskólastarfi. Þættir sem eru til athugunar snerta bæði nemendur, kennara og 

stofnunina sjálfa. Um þessar mundir fer fram greining á notkun spjaldtölva í leikskólastarfi. Þættir sem eru til athugunar snerta bæði nemendur, 

kennara og stofnunina sjálfa. Við greiningu á leikskólanum Hólmasól voru nemendur að spora stafi í smáforriti sem heitir "Alphabet tracking". 

Forritið sýnir hvar á að byrja og enda á bókstöfum og tölustöfum. Aðstoðarskólastjórinn á Hólmasól segir frekar algengt að nemendur byrji á því 

að spora stafina neðst og vilji svo spora upp eftir þeim og enda efst. Hér á landi og víða annars staðar í heiminum, er nemendum kennt að byrja 

að spora stafina efst. Þar sem leikskólar kynna bókstafi og tölustafi fyrir nemendum og leggja grunn að skrift, reikningi og læsi, er mikilvægt að 

venja börnin strax á að stafsetja rétt.  

Starfsfólk skóladeildar kynnist Osmo. 

Starfsfólk skóladeildar fékk örkynningu á Osmo hugbúnaði og Osmo búnaði sem notaður er með iPad. 

Möguleikarnir eru fjölbreyttir. Dæmi: þjálfun fínhreyfinga, tengsl hugar og handa, þjálfun reiknisaðgerða 

og talnaskilnings, þjálfun tungumála, bókstafa og lesturs og svona má lengi telja. Viðfangsefnin má 

auðveldlega tengja við umhverfi og fjölbreyttar námsgreinar með því að nota myndir sem teknar eru á 

iPadinn og vinna út frá þeim. 

Hugbúnaðurinn er á ensku, en auðvelt er að gera eigið efni á íslensku.  

Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri hefur eignast þennan búnað og starfsfólk þar er tilbúið að 

koma í leikskóla og skóla og kynna hvernig má laga notkunina að námi barna.  

Starfsfólk á leikskólanum Krógabóli er farið að nýta sér möguleika Osmo við kennslu bókstafa o.fl. 

Búnaðurinn hentar öllum aldurshópum og einfalt er að aðlaga notkunina að hverjum og einum. 

mailto:lindamaria@akureyri.is
http://www.msha.is/
http://krogabol.is/
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Næsti Skóla-akur kemur 11. febrúar 2016.  

 

Bóndadagur og þorrablót á Tröllaborgum. 

Í tilefni bóndadagsins og fyrsta dags í þorra var pöbbum og öfum barna á Móum boðið í morgunmat. Þorrablót var 

svo haldið í hádeginu með tilheyrandi mat og söng.   

Í vikunni áður kom Ragna Gestsdóttir frá Minjasafninu í heimsókn með gullkistu sem innihélt ýmsa muni og leik-

föng frá því í gamla daga. Börnin voru mjög áhugasöm og fylgdust spennt með því sem kom upp úr kistunni góðu.   

  

Bók vikunnar á Birkiholti.  
Nýlega fór af stað verkefnið bók vikunnar á Birkiholti/ Pálmholti. Þá fá börn og foreldrar það verkefni að velja sér 

bók sem barnið langar að koma með í leikskólann. Bókin er lesin og rædd heima þannig að barnið þekki innihaldið 

vel. Í samverustundum segir barnið svo frá 

eða “les” með hjálp myndanna fyrir börnin á 

deildinni. 

Þetta er liður í því að glæða áhuga barnanna 

á bókalestri og er fín æfing í að tjá sig og 

koma fram fyrir hópinn. Börnin hafa flest 

hver gaman að þessu verkefni og njóta þau 

þess að koma upp og „stjórna“ samverunni.  

Árshátíð Oddeyrarskóla.  

Um síðustu helgi var árshátíðin haldin, 

nemendasýningar voru á föstudeginum og svo 

tvær sýningar fyrir foreldra og aðra 

aðstandendur á laugardeginum. 

Nemendur stóðu sig frábærlega í fjölbreyttum 

atriðum þar sem margir fóru út fyrir 

þægindarammann sinn. Undirbúningur hefur 

staðið yfir frá því fyrir jól, en markvissar 

æfingar hófust á nýju ári. Kennarar leggja alltaf 

mikinn metnað í góðan undirbúning svo 

nemendur fái sem mest út úr árshátíðarundir-

búningnum og sýningunum sjálfum. 

Nemendur 10. bekkjar sýna alltaf lengsta atriðið. 

Þetta árið sýndi 10. bekkur stutta útgáfu af 

Mamma Mia leikritinu sem sló í gegn. Það er  

einstakt þegar nemendur fá tækifæri til að láta 

ljós sitt skína með leik og söng.  

Foreldrafélagið stóð að vanda fyrir  

kaffihlaðborði, en innkoma vegna þess fer í rekstur foreldrafélagsins sem gengur  

út á að styðja við félagsstarf nemenda og skólastarfið.  

Um kvöldið hélt 10. bekkurinn árshátíðarball.  

Sjá nánar á heimasíðu skólans: http://oddeyrarskoli.is/ 

Foreldrar fræða. 

 Foreldrar nemenda í 

grunn- og leikskólum 

bæjarins hafa sumir 

hverjir boðið upp á 

fræðslu og jafnvel hljóð-

færaleik og söng í kennslustundum. Slíkar heimsóknir 

auðga skólastarfið og treystir samband foreldra við skóla 

barna þeirra. Undanfarið hefur vel viðrað til stjörnu-

skoðunar og dæmi er um að foreldri hafi boðið nemendum 

að skoða stjörnur og tungl með eigin stjörnukíki og 

kynningu á notkun hans. Dæmi eru um að foreldrar komi 

með hljóðfæri og spili og syngi með börnunum, fræða þau 

um ákveðið efni sem tengist þeirra áhugamáli eða vinnu-

stað. Stjörnuskoðun, hjólastillingar, matreiðsla, klifur, líf í 

öðru landi ofl. er meðal þess sem vitað er til að boðið hafi 

verið upp á.  

6. bekkur Lundarskóla fékk heimsókn nýverið þegar  

Ingvar Gíslason, faðir nemanda í  árganginum kom með 

stjörnusjónauka og leyfði nemendum að prófa að nota 

hann. Kennslan tengdist náttúrurfræðinámsefni þeirra um 

himingeiminn.  

http://oddeyrarskoli.is/

