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Myndir auganbliksins eru
teknar af heimasíðu
leikskólans Holtakots.

Breytingar á matseðlum í leik- og grunnskólum bæjarins.
Um áramótin mun koma til framkvæmda breyting á skólamatseðlum leik- og grunnskóla bæjarins. Um
tilraunaverkefni er að ræða þar sem ákveðið var að hafa sama matseðil í öllum skólunum. Meginmarkmiðið
með þessari breytingu er að tryggja að öllum skólabörnum standi til boða hollur og næringarríkur hádegisverður. Matseðillinn nær yfir sjö vikur í senn og er stefnt að því að hann verði mjög sýnilegur á heimasíðum
skólanna. Þar verður hægt að skoða matseðilinn fyrir hvern dag, sjá innihaldslýsingu máltíða og þegar fram
líða stundir verður hægt að sjá útreiknað næringargildi matarins. Matseðlarnir og innihaldslýsingarnar hafa
verið unnar af sérfræðingum.
Tilgangurinn með þessum breytingum er að gera foreldrum kleift að fylgjast vel með þeirri næringu sem
skólinn býður upp á. Undanfarin ár hafa einnig borist ábendingar frá foreldrum sem eiga börn bæði í leik- og
grunnskólum bæjarins þess efnis að oft geti verið erfitt að samræma matseðla heimilanna við matseðla
skólanna. Er vonast til að tilraunaverkefni þetta komi til móts við óskir þessara foreldra.
Akureyrarbær hefur gert samning við birgja er annast sölu á kjötvörum, fiski, ávöxtum og grænmeti. Með þeim
samningi er reynt að tryggja gæði og ferskleika þeirrar vöru sem boðið er upp á í hvert sinn, þar sem bærinn
gerir ákveðna kröfu um gæði og ferskleika. Samið hefur verið við sérfræðinga um eftirlit með gæðum
hráefnisins.
Breyting á innihaldi morgunverðar í leikskólum.
Um áramótin verður einnig gerð breyting á morgunverði leikskólanna þar sem börnum verður boðið upp á
ávexti, grænmeti og mjólk í stað hefðbundins kornmetis. Gert er ráð fyrir að boðið verði upp á tvær til fimm
tegundir af ávöxtum og grænmeti og er þessi breyting meðal annars tilkomin vegna leiðbeininga frá
Lýðheilsustöð um að mikilvægt sé fyrir börn að fá um fimm skammta á dag af ávöxtum og grænmeti. Hver
leikskóli mun skipuleggja þessa morgunhressingu eftir starfsemi skólanna og þörfum barnanna, hvort sem um
verður að ræða eina eða tvær hressingarstundir að morgni. Því má gera ráð fyrir að skólarnir verði að prófa sig
áfram með tímasetningar hressinga þar til reynsla kemst á þessar breytingar. Tekið verður tillit til þarfa þeirra
barna sem hafa ofnæmi fyrir ávöxtum eða grænmeti á sama hátt og brugðist er við þörfum barna með ofnæmi
gagnvart öðrum matvælum.
Gunnar Gíslason fræðslustjóri.

Skýrsla um viðhorf foreldra til starfs og starfshátta í leikskólum.
Trausti Þorsteinsson hjá Miðstöð skólaþróunar Háskólans á Akureyri hefur unnið skýrslu um viðhorf foreldra til starfs og starfshátta í leikskólum
á Akureyri. Skýrslan er unnin út frá foreldrakönnun sem gerð var í leikskólum bæjarins á vormánuðum. Helstu niðurstöður eru þær að almenn
ánægja ríkir meðal foreldra með leikskóla Akureyrarbæjar hvort sem litið er til innra starfs eða aðbúnaðar barnanna í leikskólanum. Þó er
ákveðinn afstöðumunur á svörum foreldra m.t.t. í hvaða leikskóla börnin þeirra eru. Langflestir foreldrar telja að leikskólinn hafi veitt þeim fullnægjandi upplýsingar um stefnu skólans og áherslur og helmingur foreldrahópsins segist hafa kynnt sér skólastefnu Akureyrarbæjar vel. Varðandi
gjaldskrá leikskólans eru foreldrar almennt sammála um að hún sé sanngjörn og 60% foreldra eru ekki tilbúin til að taka á sig hærra hlutfall af
raunkostnaði leikskólans.
Skýrsluna má sjá á http://skoladeild.akureyri.is/static/files/leikskolaskyrslur/Vidhorf_foreldra_2011_skyrsla.pdf

Tónlistarskólinn á Akureyri.

Jólavefur Námsgagnastofnunar.

Föstudaginn 16. desember verða nemendur Tónlistarskólans út
um allt í Hofi að syngja og spila. Blásaranemendur verða með
stutta kaffihúsatónleika á 1862 Nordic Bistro kl.16.00 og
kl.16:30 hefja nemendur í Tónæði og Forskóla upp raustina og
syngja nokkur jólalög í Hamragili.

Á vefnum má finna verkefni sem tengjast jólum og
áramótum, jóladagatal, jólasögur, Grýlukvæði,
fróðleik um vitringana og aðventukransinn.
Sjá nánar á:
http://vefir.nams.is/jolavefur_2010/index.html

Allir velkomnir!
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.
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Skólastefna Akureyrarbæjar.
Á næstu vikum munu birtast hér áherslur úr
skólastefnu Akureyrarbæjar. Það er alltaf
gott að rifja upp.
Viðmið um gæði
Tilgangur og skipulag.
Markmið: Skólar Akureyrarbæjar séu lifandi
miðstöðvar hver í sínu hverfi og í virkum
tengslum við umhverfi sitt - náttúru, atvinnulíf
og menningu í bæjarfélaginu.
Í góðum skóla…

er mótuð skýr umhverfisstefna er hefur
sjálfbæra þróun að leiðarljósi.

er samband við nærsamfélagið styrkt með
virkri þátttöku nemenda í að bæta
umhverfi sitt.

er unnið með grenndarfræði þar sem
kerfisbundið er tekið tillit til nánasta
umhverfis og unnið út frá atvinnuþáttum
þess, menningu og náttúrufari.

eru kostir grenndarkennslu nýttir til að
styrkja samfélags- og sjálfsvitund
nemenda.
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Jólasveinahúfudagur á Naustatjörn.
Miðvikudagurinn 7. desember var jólasveinahúfudagur á leikskólanum. Þar
ríkti kaffishúsastemming og boðið var upp á kakó, ristað brauð og smákökur.

Laufabrauðsgerð á Sunnubóli.
Á Hvolpadeild er árgangur 2010 og fengu börnin að skera út eina laufabrauðsköku hvert. Á myndunum má sjá einbeitninguna sem skín úr augum
barnanna og ljóst að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að þessi rammíslenski siður leggist af og greinilega þarf maður ekki að vera hár í loftinu til
að geta tekið þátt í undirbúningi jólanna.

Síðasti Skóla-akur fyrir jól.
Sendum öllum starfsmönnum skólanna og
lesendum Skóla-akurs bestu jóla og nýjársóskir
og þakkir til allra sem aðstoðað hafa við efni í
blaðið og prófarkarlestur.

Heimsókn á Minjasafnið.
Nemendur í 3. bekk EE Giljaskóla fóru á dögunum á Minjasafnið. Byrjað var á að skoða Nonnahús en þar fengu
börnin fengu að heyra sögur um ísbirni og fleira. Síðan var farið á Minjasafnið og sýningin ,,Dátt mun dansinn duna Þrettándagleði Þórs í 96 ár” skoðuð. En þar má sjá búninga álfakóngs og drottningar, tröllabúninga og tröllagrímur, en
allt þetta hefur verið notað á álfabrennum Þórs síðastliðin 61 ár.

Næsti Skóla-akur kemur út fimmtudaginn 5. janúar 2012

