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Myndir augnabliksins sýna
vasaljósadag á Holtakoti
Þegar elstu nemendurnir hefja sinn síðasta vetur í leikskólanum fara þeir í
Tröllahóp þar sem m.a. er unnið með form, liti, stafi, tölur, rím og
málörvun. Farið er í lestrarstundir þar sem börnin „lesa“ hvert fyrir annað
bók sem þau koma með að heiman, auk þess sem farið er í vettvangsferðir
hingað og þangað um bæinn til að víkka sjóndeildarhringinn. Áhersla er
m.a. lögð á að kenna þeim rétt blýantsgrip, að sitja kyrr, taka við
skilaboðum, hlusta og vinna saman í hóp.
Lagðir eru inn stafir og unnið með þá á fjölbreyttan hátt. Efniviðurinn er t.d. leir,
sandur, garn og ýmislegt annað sem hægt er að nota til að búa til stafi. Unnið er alltaf
á nokkrum stöðvum og þegar nemandi er búinn á einni stöðinni fer hann á þá næstu
og vinnur það verkefni sem er þar. Þetta finnst þeim skemmtilegt og fjölbreytnin er
meiri. Á stöðvunum eru t.d. stærðfræðiverkefni þar sem þau leggja saman og draga
frá, sögugrunnurinn þar sem þau búa til orð úr
stöfum og tengja saman orð og myndir, frauðstafir
sem eru notaðir til að búa til orð, leir til að búa til
stafi eða tölur, erfiðari púsl og spil sem reyna á
stafa- og talnaþekkingu svo eitthvað sé nefnt.
Tröllahópur kemur saman einu sinni í viku og á
þessum tíma er farið í frímínútur þar sem farið er í
hreyfileiki til að hressa sig aðeins við, þetta finnst þeim gaman og er stund
sem þau vilja alls ekki missa af.
Gott samstarf er við Giljaskóla og er farið í tvær heimsóknir í 1. bekk, eina
heimsókn á bókasafnið og eina heimsókn í tónlistartíma auk þess sem Tröllahóp er boðið á árshátíðina þeirra
þar sem allir hafa gaman saman.

Leikskólinn Tröllaborgir skorar á Giljaskóla.

Sigur í LEGO-keppninni.
Lið Naustaskóla fór með sigur af hólmi í First Lego, tækni- og hönnunarkeppni grunnskólabarna sem fram fór
í Háskólabíói 19. janúar. Þetta var í fyrsta skipti sem skólinn tekur þátt í þessari skemmtilegu keppni og
sannarlega glæsilegur árangur hjá nemendunum. Hópur nemenda hefur unnið að verkefninu í haust en það voru
að lokum 5 fulltrúar, þeir Almar, Brynjar, Elvar Orri, Júlíus og Magnús, sem héldu til Reykjavíkur í keppnina
ásamt Magnúsi kennara sem hefur aðstoðað við undirbúninginn. Þetta þýðir að lið skólans hefur unnið sér inn
keppnisrétt í Evrópumóti First Lego sem fram fer í Þýskalandi í vor.

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.

7.

ÁRGANGUR

2.TBL.

Áherslur úr skólastefnu Akureyrarbæjar. Smá
upprifjun.
Áherslur.
Til þess að skapa skólum þá umgjörð og innri
skilyrði að megin markmið í skólastarfi náist mun
Akureyrarbær/skólanefnd m.a.:
Réttur til náms

Sjá til þess að leikskólanám sé í boði fyrir
börn frá átján mánaða að sex ára aldri

Tryggja öllum börnum og ungmennum rétt
til skólagöngu sem næst heimili sínu

Sjá til þess að foreldrar geti átt val um skóla
fyrir börn sín þar sem því verður við komið

Úthluta fjármagni til skóla á hvern
nemanda óháð því hvaða skóla hann sækir

Nota reiknilíkan til úthlutunar fjármagns til
reksturs skólanna sem tryggir jafnræði
meðal þeirra sem og fjárhagslegt og faglegt
sjálfstæði

Leita leiða til að gera leikskólann gjaldfrían

BLS.2

Frétt frá Brekkuskóla.
Leifur heppni - samþættingarverkefni í
samfélagsfræði, leiklist, myndlist og
upplýsingatækni - nemenda í 5. bekk var kynnt
fyrir foreldrum 21. janúar.
Kynningin fór þannig fram að nemendur sjálfir
kynntu þrjú verkefni fyrir foreldrum sínum og
foreldrarnir áttu að gefa barni sínu umsögn.
Matið er einnig liður í því að auka fjölbreytni í
námsmati nemenda.

Greinar nemenda í Giljaskóla.
Gaman er að fylgjast með greinaskrifum nemenda á heimasíðu skólans : http://www.giljaskoli.is/is/forsida

Innritun í leikskóla.
Innritunarbréf vegna barna sem fædd eru 2011 og fyrr, verða send út í aprílmánuði. Bréfin verða send út á rafrænu formi. Mikilvægt er að þeir
foreldrar sem hyggjast sækja um leikskóla fyrir næsta skólaár, leggi inn umsóknir fyrir 1. mars nk. Hið sama á við um foreldra sem áhuga hafa á
að skipta um leikskóla fyrir börn sín. Sjá nánar á: http://www.akureyri.is/skoladeild/forsida
Upplýsingar um innritun barna sem fædd eru fyrri part árs 2012 ættu að liggja fyrir er líða fer á maí mánuð.

Námsgagnastofnun.
Nýr pistill kominn á vefinn
Erindi Ragnheiðar Gestsdóttur Geta þau ekki bara lesið almennilegar bækur? Unglingabókin og sérstaða hennar sem flutt var á bókakaffi IBBY
haustið 2012.
Sjá erindi: http://nams.is/namsefni/pistlar/pistill/2013/01/16/Geta-thau-ekki-bara-lesid-almennilegar-baekur-Unglingabokin-og-serstada-hennar.-/

Nýtt efni frá Námsgagnastofnun.
Geisli 3B – Lausnir við vinnubók (útg. 2012). Lausnir við Geisli 3B – Vinnubók útg. 2013.
Höfundar: Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir.
Græna bókin – Vinnubók. Vinnubók með samnefndri lestrarbók sem er ætluð mið- og unglingastigi grunnskóla. Verkefnin henta vel þeim sem
eru með annað móðurmál en íslensku eða þurfa að styrkja málvitund sína af einhverjum ástæðum. Í vinnubókinni er athygli nemenda beint að
lesskilningi, orðaforða og málfræði.
Höfundar: Hrefna Birna Björnsdóttir og Sigríður Nanna Heimisdóttir.
Myndefni: Sigrún Eldjárn
Skólablaðið – Vefur - Skólablaðið er gagnvirkur vefur ætlaður nemendum með annað móðurmál en íslensku, einkum á mið- og unglingastigi
grunnskólans. Vefurinn nýtist þó út fyrir þann hóp, t.d. nemendum í framhaldsskóla og jafnvel fullorðinsfræðslu.
Veffang: http://vefir.nams.is/skolabladid/
Höfundar: Arnbjörg Eiðsdóttir og Þorbjörg St. Þorsteinsdóttir. Myndefni: Bobby Breiðholt. Forritun: Hildigunnur Halldórsdóttir.
Sjá nánar á vef Námsgagnastofnunar: www.nams.is/
Næsti Skóla-akur kemur út fimmtudaginn 7. febrúar 2013

