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Sérdeild Giljaskóla
Sérdeild Giljaskóla starfar samkvæmt lögum um grunnskóla og sérkennslureglugerð. Hlutverk deildarinnar er
að sinna kennslu og þjálfun barna með alvarlega greindarfötlun og aðrar viðbótarfatlanir ásamt ráðgjöf til
kennara, foreldra og annarra sem tengjast þessum hópi nemenda.
Nemendur þurfa oft mjög sérhæfða einstaklingsmiðaða kennslu og þjálfun. Þeirra fötlunum fylgja oft erfiðleikar við skynjun, rökhugsun, boðskipti, líkamsbeitingu, sjálfshjálp, félagsleg samskipti og athafnir daglegs
lífs. Þarfir nemendanna eru ólíkar og því er unnið eftir mörgum mismunandi aðferðum. Mest áhersla er lögð á
boðskipti, skipulögð vinnubrögð, sjálfshjálp, örvun á sviði skynjunar, hreyfingu og félagsfærni.
Á þessu skólaári eru fjórir nemendur í sérdeild. Tveir þeirra stunda nám í deildinni alla daga vikunnar, en
sækja einnig tíma inn í tengslabekki. Þriðji nemandinn kemur frá Húsavík eina viku í mánuði og fær kennslu
hér á meðan hann dvelur í skammtímavistun á Akureyri. Fjórði nemandi okkar er af leikskólanum Krógabóli.
Það er tilraunaverkefni sem unnið er í samstarfi við leikskólann. Hann mun hefja nám í sérdeildinni næsta
vetur og kemur í deildina tvo daga í viku í aðlögun og kennslu. Hér er verið
að brúa bil milli skólastiga og nýta þau sérhæfðu kennslugögn, búnað og mannafla sem
deildin býr yfir. Samstarfsaðilar eru sammála
um að verkefnið hafi farið vel af stað og komi
til með að skila góðum árangri.
Með tilkomu íþróttamiðstöðvar Giljaskóla fær
sérdeildin aðgang að stórum heitum potti þar
sem aðstaða er sérútbúin fyrir fatlaða.

Kynningarfundur um val á grunnskólum
Miðvikudaginn 9.febrúar verður haldinn kynningarfundur um val á grunnskóla 2011. Fundurinn verður
haldinn í sal Brekkuskóla og er frá kl.20.00 til kl. 22.00. Ávarp flytur Sigurveig S. Bergsteinsdóttir formaður
skólanefndar og stjórnandi fundar er Gunnar Gíslason fræðslustjóri.

Grunnskólarnir verða með opið hús kl. 09:00-11:00
fyrir foreldra eftirtalda daga í febrúar:
Fimmtudaginn 10. febrúar - Glerárskóli
Föstudaginn 11. febrúar - Naustaskóli og Giljaskóli
Mánudaginn14. febrúar - Brekkuskóli
Miðvikudaginn16. febrúar - Oddeyrarskóli og Lundaskóli
Fimmtudaginn 17. febrúar - Síðuskóli
Foreldrar barna sem fædd eru árið 2005 eru hvattir til að mæta!
SKÓLAVAL 2011 bæklingurinn er að finna hér

100 miða leikurinn
Það er ýmislegt gert til að hvetja nemendur til jákvæðrar hegðunar. Í
Lundarskóla stendur nú yfir 100 miða leikur sem stendur yfir í tvær
vikur. Leikurinn tengist SMT skólafærni vinnunni og er með þeim hætti
að þessa daga eru einhverjir starfsmenn í skólanum ( breytilegt frá degi til
dags) að fylgjast sérstaklega með hversu vel nemendur fara eftir skólareglunum. Á hverjum degi afhenda þeir 10 nemendum sem eru til fyrirmyndar sérstakt hrósmerki (blóm). Nemendurnir afhenda ritara blómið
sitt og dregur í stað þess miða með
númeri, merkir sér og límir á sérstaka 100 miða töflu. Þegar hún er fyllt
verður ein vinningslína dregin út.
Nemendur í Síðuskóla tóku einnig þátt í 100 miða leik sem lauk föstudaginn 28. jan. Nemendur sem dregnir voru út hlutu ísveislu að hætti skólastjórans og að úrdrætti loknum var söngsalur fyrir alla nemendur skólans
sem nemendaráð hafði undirbúið. Var þetta í fyrsta sinn sem allur skólinn
var samankomin á söngsal og hljómaði söngur hátt og hressilega.
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Dagur leikskólans 6. febrúar.
Í tilefni af Degi leikskólans eru allir leikskólarnir á Akureyri, leikskólinn Álfaborg á Svalbarðsströnd og
Hrafnagilsleikskólinn með samsýningu á Amtsbókasafninu. Til sýnis eru ýmis konar kennsluefni leikskólanna.
Sýningin verður í Amtsbókasafninu allan febrúarmánuð.
Dagur leikskólans er 6. febrúar en þann dag árið 1950 stofnuðu frumkvöðlar leikskólakennara fyrstu samtök
sín. Þetta er fjórða árið í röð sem leikskólar halda daginn hátíðlegan. Dagur leikskólans er samstarfsverkefni
Félags leikskólakennara, Mennta-og menningarmálaráðuneytis, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Heimilis
og skóla. Tilgangurinn er að auka jákvæða umræðu um leikskólann, vekja umræðu um hlutverk leikskóla og starf leikskólakennara og kynna
starfið út á við og gera leikskólann sýnilegri í samfélaginu. Flestir leikskólar muna fagna þessum degi föstudaginn 4. febrúar þar sem 6. febrúar ber
upp á sunnudag í ár.
Hér að neðan er upptalning á því hvað skólarnir á Akureyri og nágrenni ætla að gera:
Lundarsel: Haldið verður upp á Dag leikskólans, föstudaginn 4. febrúar með því að allir safnast saman á sal í leikskólanum. Stuttmynd Kríudeildar verður frumsýnd þar, en myndbandið tekur þátt í stuttmyndakeppni sem er á
landsvísu og börnunum verður sagt frá Degi leikskólans. Álfa- og trölla listaverk barna, verða á sýningu í Hofi 6.–8.
febrúar.Athygli foreldra verður vakin á Degi leikskólans og sýningunum á Amtsbókasafninu og í Hofi.
Álfaborg á Svalbarðseyri: Leikskólinn sendir blað inn á hvert heimili í hreppnum með myndum úr sem flestum
þáttum starfsins í leikskólanum. Myndir í lit og smá texti.
Síðusel: Starfsfólk mun setja upp leikþátt fyrir börnin og eru elstu börnin að gera leikmyndina þessa dagana, búningar liggja nánast fyrir og börn og starfsmenn ætla að skemmta sér sérstaklega vel þennan dag. Starfsmenn veltu vöngum og hugsuðu sem svo:
Hvað finnst börnunum mest gaman að gera og þetta finnst þeim algjör snilld :o)
Krógaból: Kennarar í Krógabóli verða með leiksýningu um Argintætu fyrir börnin.
Flúðir: Börnin verða spurð „ hvað finnst þér skemmtilegast að gera í leikskólanum „ og útbúin verða veggspjöld sem verða í leikskólanum fyrir
foreldra og gesti.
Iðavöllur: Allir hittast á sal og syngja saman og síðan verður opið á milli deilda.
Krummafótur Grenivík: Leikskólinn verður með opið hús föstudaginn 4. febrúar. Það verður sérstök söngstund í tilefni dagsins og listaverk
verða hengd upp eftir börnin og einnig verður námsvið leikskólans, myndrænt til sýnis .
Tröllaborgir: Föstudaginn 4. febrúar. verður vinastund tileinkuð þessum degi haldin með börnunum. Hvað gerum við í leikskólanum? eru vangaveltur dagsins og sérstakt vasaljósaþema verður í gangi, m.a. farið út meðan enn verður dimmt og teknar myndir. Athygli foreldra verður vakin á
sýningunni á Amtsbókasafninu og þessum degi í leikskólanum.
Hólmasól: Sungið verður fyrir eldri borgara á dvalarheimilinu Hlíð, rölt niður á Glerártorg og sungið og síðan farið í gönguferðir og hópurinn
vekur á sér athygli.
Pálmholt: Um verður að ræða samvinnuverkefni foreldra og barna. Verkefnið er að útbúa “sjálfsmynd” af barninu úr alls kyns endurnýtanlegu
efni. Þetta getur orðið mjög skemmtileg samvera þar sem hugmyndaflugið fær að ráða för. Búið er að fá sýningaraðstöðu fyrir verkin í gluggum
Eymundsson og Pennans. Markmið með verkefninu er að: efla samveru foreldra og barna, styrkja sjálfsmynd barna,
nýta endurnýtanlegt efni og vekja athygli á leikskólanum og áherslum hans. Sýningin verður sett upp fimmtudaginn
3. febrúar.
Naustatjörn: Uppákoma í sal með öllum börnum og kennurum. Sett verður upp leiksýningin Karíus og Baktus af
kennurum og tengist það einnig tannverndardeginum. Opin vika 7. – 11. febrúar þar sem foreldrar eru sérstaklega
hvattir til að mæta og taka þátt í hinum ýmsu fjölbreyttu þáttum daglegs starfs skólans.
Núverandi og tilvonandi foreldrum og öðrum gestum er velkomið að hafa samband við skólana ef þeir hafa áhuga á
að taka þátt eða kynna sér nánar hvað skólarnir hafa upp á að bjóða.

Stuttmynd Lundarsels í úrslit

Gleðivika á Hólmasól

Þess má geta í framhaldi að stuttmyndin „umhyggja og vinátta“ sem
unnin var á Kríudeild Lundarsels var ein af fimm stuttmyndum sem tilnefnd var til verðlauna í stuttmyndasamkeppni Félags leikskólakennara
og Félags stjórnenda í leikskólum. Í dómi um myndina segir: Myndin
fjallar um hughrif og hreinar tilfinningar, sem komast algjörlega til
skila. Mikil virðing fyrir viðfangsefninu. Myndina mætti að ósekju sýna
foreldrum allra leikskólabarna. Hér eru
börnin góð fyrirmynd fullorðinna. Verða
verðlaunin afhent í Bíó Paradís í Reykjavík
föstudaginn 4. febrúar. Skólastjóra Lundarsels og Svölu Björnsdóttur, höfundi myndbandsins hefur verið boðið að verða viðstaddar verðlaunaafhendinguna. Skóla akur
óskar Kríudeildinni innilega til hamingju
með tilnefninguna Skoða stuttmyndina

Undanfarnar vikur hafa börn og starfsfólk á Hólmasól verið að vinna
með jákvæðni. Jákvæðnilotan snýst ekki um að brosa út í eitt og sætta
sig við óviðunandi ástand - heldur að leita lausna í stað þess að velta
sér upp úr vandamálum og koma vilja sínum á framfæri með jákvæðu
móti en af hreinskipti og ákveðni. Í lok
jákvæðnivikunnar var ákveðið að efna til
heljarinnar Gleðiviku í skólanum. Þá er
lögð áhersla á gleði og kátínu ásamt því
að allir kjarnar búa til eitthvað fallegt,
hressandi og skemmtilegt til að skreyta
skólann.

Næsti Skóla akur kemur út fimmtudaginn 17. febrúar 2011

