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Myndir augnabliksins eru frá
Hlíðarskóla.

Samvinna milli landa.
Skólaárið 2012-2013 er kennd valgrein í dönsku við þrjá grunnskóla á
Akureyri. Þrír dönskukennarar standa að greininni. Það eru Kristín List
Malmberg í Síðuskóla, Sigríður Hreinsdóttir í Glerárskóla og Steinunn
Kristín Bjarnadóttir í Giljaskóla. Í valgreininni eru nemendur í 10. bekk í
samskiptum við jafnaldra sína í Børnenes Friskole í Árósum í Danmörku.
Einn kennari þekkir til skóla í Árósum og þannig komst á samstarf við
skólann. Nemendur vinna einnig samna að verkefnum sem tengjast sameiginlegri sögu landanna, náttúrufari, lífskjörum unglinga og fleiru. Þessi
verkefni eru unnin gegnum hina ýmsu vefmiðla.
Markmiðið með þessari valgrein er að auka færni og áhuga nemenda á
dönsku, efla skilning á Norrænu samstarfi og að nemendur átti sig á mikilvægi þess fyrir Norðurlandabúa. Þannig fá nemendur aukna þekkingu á
öðru norrænu landi sem þeir jafnvel geta nýtt sér í framtíðinni.
Valgreinin hófst í byrjun september á því að dönsku nemendurnir komu í
heimsókn til Akureyrar. Þeir gistu hjá íslensku nemendunum í þrjár nætur,
tvær á gistiheimili og lokanóttina gistu hóparnir tveir saman í einum
skólanna.
Danirnir fóru m.a. í Mývatnssveit, skoðunarferð um Akureyri og í dagsferð
í Skagafjörð. Einnig voru þeir í skólunum með íslensku nemendunum, þar
sem unnin voru ýmis verkefni og Danirnir fluttu kynningar sem þeir voru
búnir að undirbúa heima.
Um miðjan apríl fóru svo nemendur úr 10. bekk í Síðuskóla, Glerár- og
Giljaskóla til Árósa. Krakkarnir dvöldu á dönskum heimilum stóran hluta
ferðarinnar og fengu þannig að upplifa danska siði og venjur. Vikan var
mjög viðburðarík, krakkarnir kynntu m.a. þau verkefni sem þeir hafa unnið
í vetur, fóru í heimsókn á Aros listasafnið og í Den gamle by þar sem unnin
voru verkefni og farið í ratleik. Vinabær Akureyrar, Randers, bauð hópnum
í Randers Regnskov sem var mikil upplifun fyrir alla. Ekki má gleyma
viðkomu i Tivoli Friheden en þar skemmtu krakkarnir sér konunglega. Síðasta kvöldið komu allir saman á
sveitabæ, heima hjá einum nemandanum og voru grillaðar pylsur og krakkarnir fengu að baka sér snobrød yfir
opnum eldi.
Danska rúgbrauðið fór
vel í flesta og allir komu
glaðir heim reynslunni
ríkari og danskari en áður
með margar góðar minningar í farteskinu.
Ferðin var fjármögnuð
með styrk frá Nordplus
junior, en auk þess fékk
hópurinn styrk frá Kjarnafæði og Norðurorku. Skólarnir þrír hafa einnig styrkt verkefnið.

Norræn vinabæjarráðstefna.
Liv og læring i de tidligste år med fokus på de yngste barna heitir norræn vinabæjarráðstefna verður haldin í Álasundi Noregi dagana 19. og 20.
september 2013. Yfirskrift ráðstefnunnar er: Líf og nám yngstu barnanna í leikskólanum. Þetta er 13. ráðstefnan sem leikskólafólk frá Akureyri,
Álasundi, Lahti, Västerås og Randers heldur undir merkjum vinabæjarsamstarfs. Smelltu á á tengilinn hér fyrir neðan til að lesa meira og nálgast
dagskrána og eyðublað fyrir þátttökutilkynningu. Nánar verður fjallað um ráðstefnuna þegar nær dregur.
Sjá nánar á: http://www.akureyri.is/skoladeild/
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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Áherslur úr skólastefnu Akureyrarbæjar. Smá
upprifjun.
Áherslur
Til þess að skapa skólum þá umgjörð og innri skilyrði að
meginmarkmið í skólastarfi náist mun Akureyrarbær/
skólanefnd m.a.:
Faglegar áherslur.











Skapa með samstarfi við framhaldsskóla á Akureyri svigrúm á unglingastigi svo nemendur geti
lokið grunnskóla fyrr eða hafið nám í áföngum á
framhaldsskólastigi.
Stuðla að öflugu samstarfi skólastiga og skóla.
Búa leiðtogaskólum svigrúm til að þróa forystuhlutverk sitt og gera þeim kleift að koma nýrri
þekkingu á framfæri við aðrar skólastofnanir.
Tryggja að stjórnendur og starfsmenn skóla hafi
aðgang að faglegri handleiðslu og ráðgjöf og eigi
þannig vísan stuðning í faglegu starfi.
Stuðla að samstarfi og samvinnu þeirra aðila sem
sinna sérfræði- og stoðþjónustu við foreldra, börn
og skóla.
Veita viðurkenningar þeim einstaklingum eða
stofnunum sem skarað hafa fram úr í skólastarfi.
Ætla fjármagn til skólanna til að efla endurmenntun starfsmanna sem lið í að stuðla að
starfsþróun og efla fagmennsku kennara.
Veita skólastjórnendum rekstrarlega ráðgjöf.
Tryggja vandaða meðferð einstaklinga og úrskurða í ágreiningsmálum.

BLS.2

Endurskinsvesti.
Slysavarnafélagið Landsbjörg í samvinnu við
fleiri fyrirtæki gefur öllum skólum á landinu
endurskinsvesti til að nota í vettvangsferðum barna í 1. bekk. Þema þessa
verkefnisins er ,,Allir öruggir heim.“
Vettvangsferðir eru rótgróinn hluti af skólastarfinu. Til að tryggja öryggi nemenda á meðan
á þeim stendur er mikilvægt að þeir séu vel
sýnilegir. Ökumenn sjá einstaklinga með
endurskinsmerki fimm sinnum fyrr en þá sem
eru ekki með endurskinsmerki.
Hér má sjá nemendur í Giljaskóla og Lundarskóla við afhendingu
vestanna.

Námgagnastofnun.
Jafnrétti - Rit um grunnþætti.
Komið er út í vefútgáfu ritið Jafnrétti, sjötta og síðasta heftið í ritröð um
grunnþætti menntunar. Höfundar: Krístín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og
Berglind Rós Magnúsdóttir.
Dóri litli verður útlenskur – Vinnubók. Þessi vinnubók er ætluð
nemendum á mið- og unglingastigi grunnskóla. Höfundur: Ingibjörg Elín
Jónasdóttir. Myndefni: Þórarinn Leifsson.
Sjá fleiri nýjungar og frekari upplýsingar á : http://www.nams.is/

Vorið er komið.
Senn líður að sumarfríi í grunn- og leikskólum og segja má að dagskrá skólanna einkennist af því að vor er í lofti þrátt fyrir að það sé í seinna
lagi að koma til okkar. Vorhátíðir, sveitaferðir og alls konar ferðalög og sýningar setja svip sinn á skólastarfið. Gaman er að fylgjast með fréttum
og myndum á heimsíðum skólanna og sjá hversu mikil fjölbreytni er í starfinu. Hér eru nokkrar myndir sem sýna að vorið er komið.

Umpottun kryttjurta á leikskólanum Pálmholti

Sveitaferð á Kiðagili

Brekkuskólaleikarnir 2013

Tiltekt á skólalóð Lundarskóla
Næsti Skóla-akur kemur út fimmtudaginn 30. maí 2013

