
S k ó l a - a k u r 
Vefrit um skólamál  15. tbl. 7. árg. 28. nóvember 

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 

heimsókn 

menntamálaráðherra  í 

Oddeyrarskóla. 

Dagur íslenskrar tungu haldinn hátíðlegur. 

Unglingastig Oddeyrarskóla gerði ýmislegt í tilefni dagsins. Nemendur í 8. bekk fóru í Brekkuskóla og 

nemendur í 9. bekk fóru í Síðuskóla þar sem þeir héldu ræður um hin ýmsu málefni.  Það er skemmst frá 

því að segja að kennarar voru hæstánægðir með sitt fólk. Það stóð sig með mikilli prýði. 

Nemendur í 10. bekk fóru upp í Háskóla þar sem haldin var hátíðardagskrá í boði Íslenskrar málnefndar 

og Mjólkursamsölunnar. Ari Eldjárn var kynnir auk þess sem hann skemmti gestum á sinn einstaka hátt.  

Einnig fluttu menntamálaráðherra og fulltrúi Mjólkursamsölunnar ávarp. Framlag nemenda úr 10. bekk 

grunnskólanna á Akureyri var mjög fjölbreytt og skemmtilegt.   

 

Í tilefni af Degi íslenskrar tungu og Alþjóðadegi barna bauð Hríseyjarskóli foreldrum og öðrum á skóla-

skemmtun í Íþróttamiðstöðinni. Boðið var upp á tískusýningu, upplestur, kynning á leikskólavali og 

sýningu á verkum nemenda. Nemendur sáu um að baka jólakökur og smákökur. Þar var mjög góð  

þátttaka.  

 

Nemendur á miðstigi í Glerárskóla fóru um víðan völl þennan dag, 6. bekkur fór á Glerártorg og las ljóð 

fyrir gesti og gangandi. Auk þess fóru nokkrir nemendur á leikskólana Hulduheima - Kot, Hlíðaból og  

Tröllaborgir og lásu fyrir börnin.  

En þess má geta að börnin sem eru 4ra og 5 ára sátu grafkyrr og hlustuðu með mikilli athygli. Þegar 

lestrinum var lokið fóru börnin á Tröllaborgum með ljóð eftir Davíð Stefánsson sem þau voru búin að æfa 

og fluttu af einstakri snilld. Myndirnar eru teknar af heimasíðu Glerárskóla: http://www.gler.akureyri.is/ 

 

 

 

 

Verk nemenda Hlíðarskóla til sýnis. 

Í gluggum Pennans Eymundsson getur að líta myndskreytingar nemenda Hlíðarskóla. Að þessu sinni er myndefnið samtvinnun Dags íslenskrar 

tungu sem er 16. nóvember (fæðingardags bæði Nonna og Jónasar Hallgrímssonar) og jóla sem senn ganga í garð. Valin eru ljóð, gömul og ný 

sem oftar en ekki tengjast jólum og skammdeginu. Notuð er línuteikning með eingöngu grænum, hvítum og rauðum lit til að gefa jólatón. 

Verkin eru samtímis kynning á íslenskum höfundum, lífs og liðnum. Verkin skýra sig að mestu leyti sjálf og er vonast til að gestir og gangandi 

hafi gaman af. Hlíðarskóli þakkar Pennanum fyrir þessa skemmtilegu leið til að sýna verk nemenda opinberlega. Verkin eru gott dæmi um 

samvinnu þar sem allir hjálpast að og mála oft verk annara sem ekki komust með til að mála. Minjasafnið fékk lánuð verk nemenda sem þeir 

unnu á nýloknum þemadögum. Þar er um að ræða líkön af Nonnahúsi ásamt styttunni af Nonna sjálfum.  

http://www.gler.akureyri.is/
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Næsti Skóla-akur kemur út fimmtudaginn 12. desember 

Söngleikurinn The Commitments í Tónlistarskólanum. 

Tónatak- Rytmiska deildin við TA setur upp Söngleikinn The Commitments í Hamraborg - Hofi miðvikudaginn 4. desember kl. 20:00.  

Sagan The Commitments var skrifuð af Roddy Doyle og gefin út árið 1987. Hún fjallar um atvinnulaust ungt fólk í Dublin á Írlandi. Þau stofna 

hljómsveit sem spilar soul-tónlist. Sagan var síðan kvikmynduð fjórum árum síðar og hlaut miklar vinsældir víða um heim. Ívar Helgason kennari 

við TA hefur útfært þessa sögu fyrir rytmisku deildina við TA. Sýningin er sett upp í söngleikjastíl og þátttakendur eru allt nemendur við skólann, 

syngjandi og spilandi hin frábæru lög úr söngvamyndinni The Commitments.  

Miðasala hafin á www.menningarhus.is 

Er munur á stelpum og strákum?  
Fyrirlestur Sigrúnar Sigurðardóttur lektors við heilbrigðisvísindasvið HA, sem hún nefnir "Er munur á stelpum og strákum? Kynferðislegt ofbeldi 

í æsku. Afleiðingar fyrir heilsufar og líðan unglinga", verður í stofu M101 að Sólborg við Norðurslóð fimmtudaginn 28. nóvember kl. 12.10. 

Fjallað verður um afleiðingar kynferðislegs ofbeldis í æsku fyrir heilsufar og líðan unglinga og velt upp spurningunni hvort drengir og stúlkur 

sýni sömu einkenni og viðbrögð eftir ofbeldi. Markmið rannsóknar Sigrúnar á efninu var að greina sameiginlegar og ólíkar afleiðingar 

kynferðislegs ofbeldis í æsku fyrir heilsufar og líðan karla og kvenna. 

Greind voru gögn frá 28 djúpviðtölum við 14 einstaklinga, sjö konur og sjö karla, með sögu um kynferðislegt ofbeldi í æsku. Niðurstöður sýna að 

þátttakendur upplifðu djúpa og þögula þjáningu sem virtist þeim óendanleg og nærri óbærileg og greina mátti mun milli karla og kvenna; til-

hneiging kvenna til að beina tilfinningalegum sársauka inná við en karla til að beina tilfinningalegum sársauka út á við. 

Það er mjög mikilvægt fyrir fagfólk sem vinnur með börnum og unglingum að þekkja einkenni og afleiðingar til að vera betur í stakk búið að 

veita stuðning og umhyggju. 

Fyrirlesturinn á sérstaklega erindi til starfsfólks í heilbrigðiskerfinu, skólakerfinu, lögreglu, félagsþjónustu svo og allra þeirra sem vinna með 

börnum og unglingum.  

Erindið verður sent út í beinni útsendingu í vefvarpi háskólans á slóðinni http://www.unak.is/haskolinn/vefvarp.  

Hægt verður að hlusta á erindið í vefvarpinu daginn eftir flutning. 

Erindi Sigrúnar er hluti af 16 daga átaki gegn kynbundnu ofbeldi.  

Sjá nánar á:http://www.humanrights.is/servefir/16dagar/um-16-daga-atak/nr/3441 

Leitinni að Grenndargralinu 2013 er lokið.  

Það voru þeir Bergvin Leif Garðarsson og Patrik Orri Jóhannsson úr 9. bekk í Giljaskóla sem fundu Gralið þetta 

árið. Þeir eru því sigurvegarar í Leitinni að Grenndargralinu árið 2013. 

Síðasta þraut birtist á heimasíðunni kl. 15:30 og þá fór allt af stað. Þátttakendur reyndu að finna rétt svör og 

gerðu það í kapphlaupi við tímann. Bergvin og Patrik voru fyrstir til að fá lokavísbendinguna sem vísaði á 

Gralið. Þeir voru mættir á Bryggjuna rúmum þremur klukkustundum eftir að þrautin fór í loftið þar sem þeir 

tóku við Grenndargralinu. Formleg afhending Gralsins fer fram mánudaginn 2. desember.  

Sjá nánar á: http://grenndargral.is/ 

Merki Lundarsels. 

Á dögunum var samkeppni um merki Lundarsels. Nokkrar tillögur bárust en tillaga Hólmfríðar Pétursdóttur leik-

skólakennara fékk flest atkvæði. Starfsmenn, foreldrar og börn tóku þátt í að velja merkið. Gígja Ívarsdóttir foreldri í 

Lundarseli útfærði síðan merkið. Í útskýringu með merki Lundarsels segir Hólmfríður: Sól sem skín með hlýju og 

hamingju á börn, fullorðna og gróður. Þá eru fjöll á myndinni sem tákna Akureyri. Persónur þar sem fullorðnir og 

börn leiðast saman. Þau leika og læra saman. Gróðurinn og tré merkja lund/gróður = Lundarsel.  

Dagur íslenskrar tónlistar. 

1. desember er dagur íslenskrar tónlistar en þar sem hann ber upp á sunnudag verður hátíðarhöldum frestað til mánudagsins 2. desember.  

Stundvíslega kl.11:15 munu útvarpsstöðvar landsins spila þrjú íslensk lög samtímis.   

Vonast er til að Íslendingar sameinist við útvarpstækin, leikskólar, grunnskólar, framhaldsskólar og vinnustaðir, stórir og smáir, safnist saman og 

syngi til heiðurs íslenskri tónlist. 

LÖGIN sem sungin verða:  

„Það á að gefa börnu brauð“ eftir Jórunni Viðar, lagið „Vor í Vaglaskógi“ eftir Jónas Jónasson við texta Kristjáns frá Djúpalæk í flutningi 

hljómsveitarinnar Kaleo og að lokum „Stál og hnífur“ eftir Bubba Morthens. 

Vonandi sjá allir tónlistarkennarar sér fært að kenna þessi lög í skólunum sínum og hvetja alla að vera með. Víða hafa skólar sameinast á sal og 

sungið saman. Söngtextana má nálgast á Facebooksíðunni 

http://www.menningarhus.is
http://www.unak.is/haskolinn/vefvarp
http://www.humanrights.is/servefir/16dagar/um-16-daga-atak/nr/3441
http://grenndargral.is/
https://www.facebook.com/syngjumsaman

