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Myndir augnabliksins eru frá
Tónlistarskólanum.

Fréttir frá Tónlistarskólanum.
Nemendur Tónlistarskólans á Akureyri voru 409 í skólabyrjun
2012. Hefðbundið skólastarf var með kraftmeira móti á árinu og
mótaðist að miklu leyti af nokkrum stórum verkefnum sem ráðist
var í. Fjöldi tónleika var svipaður og undanfarin ár eða í kringum
90 talsins og voru þeir unnir í samstarfi við ýmsa aðila, s.s.
Glerárkirkju, Glerártorg, 1862 Bistro, Hlíð, Sinfóníuhljómsveit
Norðurlands, Skátana, Lions hreyfinguna og marga
fleiri. Blásarasveit Tónlistarskólans lék að venju við tendrun
jólaljósa á Ráðhústorgi, á 17. júní og Sjómannadaginn.
Áfangapróf voru 66 á árinu og útskriftarnemar voru fimm að
þessu sinni. Sópransöngkonurnar Jóhanna Íris Hjaltadóttir, Jóna
Valdís Ólafsdóttir, Sigríður Hulda Arnardóttir og Silja Garðarsdóttir luku framhaldsprófi auk Sigurdísar Söndru Tryggvadóttur
sem lagt hefur stund á saxafón og píanó undanfarin ár.
Kennarar og starfsfólk Tónlistarskólans notuðu tímann á árinu til
að þróa nýtt námsmat sem hrundið verður af stað næsta
haust. Lögð verður meiri áhersla á lykilhæfni, markmiðssamninga, símat og sjálfsmat nemenda auk þess sem hluti námsmatsins mun verða valkvæður fyrir nemendur
og foreldra að hausti. Námsmatið var þróað í góðu samstarfi við kennara, fagráð, notendaráð og nemendafélag
skólans til þess að tryggja að sem flest sjónarmið kæmu fram í ferlinu.
Meðal stærri verkefna á árinu má nefna samstarf við Sinfóníuhljómsveit Norðurlands á þrennum tónleikum í
vetur. Nemendur skólans léku á aðventutónleikum hljómsveitarinnar þar sem sveitin flutti meðal annars
tónlistina úr verkinu Snjókarlinn og tóku þátt í glæsilegum Stórtónleikum á Skírdag þar sem Stjörnustríðssvíta
John Williams var leikin auk 6. Sinfóníu Tschaikovskys. Hæst bar þó samstarfsverkefni Tónlistarskólans á
Akureyri, Söngdeildar Sigurðar Demetz og S.N. þar sem fluttar voru heilar óperur í Hamraborg í fyrsta sinni en
nemendur TA sáu um kórsöng í óperum Bellinis, La Sonnambula og I Puritani. Meðal annarra verkefna má
nefna Óperublót klassísku söngdeildarinnar, Magnúsartónleika ritmísku deildarinnar á Græna Hattinum, masterclass með Birni Thoroddssen, Hilmari Jenssyni og Sigurði Flosasyni auk árlegrar Píanóhelgar þar sem
nemendur nutu leiðsagnar Halldórs Haraldssonar og Peter Maté.
Dagur tónlistarskólanna var haldinn hátíðlegur í febrúar og komu um 1000 manns í Hof þann dag á 8 mismunandi viðburði. Á deginum var margt á boðstólum fyrir alla fjölskylduna, m.a. ratleikur fyrir yngstu
kynslóðina og hljóðfærakynning í Hamraborg auk úrvals af tónleikum úr öllum deildum. Tónlistarskólinn á
Akureyri tók einnig þátt í uppskeruhátíð tónlistarskóla, ,,Nótunni” í febrúar. Á svæðisbundu hátíðinni fyrir
Norð-/Austurland á Egilsstöðum hlaut skólinn tvær viðurkenningar og léku Hljómsveit Risto Laur því í Eldborg í Hörpu á lokahátíðinni auk útskriftarnemans Sigurdísar Söndru Tryggvadóttur sem kom þar fram ásamt
DimitrioTheodoropoulos.
Klassísk söngdeild skólans hélt árlegt vorblót sitt við mikinn fögnuð rúmlega 350 tónleikagesta í Hamraborg
Hofs nú í maí. Sýningin kallaðist Blindfullar brúðarmeyjar og óforsvaranlegir svaramenn og var sjálfstætt
framhald sýningarinnar Örvæntingafullar eiginkonur og eigingjarnir eiginmenn sem sýnd var í fyrra. Höfundur
og leikstjóri sýningarinnar var Ívar Helgason. Rytmíska söngdeildin hélt sömuleiðis Magnúsartónleika á
Græna hattinum þar sem flutt voru lög eftir Magnús Eiríksson, Magnús Þór Sigmundsson, Megas og Magnús
Kjartansson.
Sérstök áhersla var lögð á tónlist Sveinbjörns Sveinbjörnssonar í skólastarfinu í vetur en skólinn hefur undanfarin ár átt í samstarfi við Tónlistarsafnið í Kópavogi. Í haust var sett upp sýning um tónskáldið í Galleríinu á
austurgangi þriðju hæðar Hofs og nýttu einhverjir kennarar sér það í starfi vetrarins. Tónlistarskólinn á Akureyri tók þá einnig þátt í samnorrænu verkefni þriggja Norðurlanda. Skólinn tók á móti nemendum frá Danmörku og Noregi í vor sem unnu með nemendum skólans að verkefni sem spannst í kringum skapanornirnar
Urði, Verðandi og Skuld. Afrakstur samstarfsins mun verða fluttur í Noregi í haust þar sem nemendur skólans
munu leika, syngja og dansa. Í vor leggja fleiri land undir fót en Big band og blásarasveit skólans héldu til
Spánar og strengjasveitir til Póllands.

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.:
Heimili og skóli.









Gangast fyrir því að listnám, tómstundir og
íþróttaiðkun séu skipulögð í samfellu við nám í
leik- og grunnskóla.
Bjóða í öllum skólum fjölbreyttar og hollar skólamáltíðir á kostnaðarverði og að hluta til niðurgreidda lengda skóladvöl fyrir nemendur fyrsta til
fjórða bekkjar.
Skapa skólunum möguleika á að bjóða nemendum
aðstoð við heimanám.
Tryggja að foreldrar eigi ávallt greiðan aðgang að
fagfólki til aðstoðar við þau verkefni sem ekki er á
færi starfsmanna skólanna eða foreldra að vinna
úr.
Halda reglulega fundi með foreldraráðum og
foreldrafélögum skólanna.
Sinna öflugri og fjölbreyttri upplýsingargjöf til
foreldra.

Umhverfi og aðstaða.





Búa leikskólum og tónlistarskóla góðar aðstæður
til starfs með nemendum og góða aðstöðu til náms
í öllum greinum í grunnskólum.
Sjá til þess að skipulag nýs skólahúsnæðis taki mið
af framtíðarþörfum og verði hannað fyrir
sveigjanlega skólastarfsemi þar sem íþrótta- og
tómstundastarf er hluti af því starfi sem fram fer í
skólanum.
Stuðla að því að skólaumhverfið geti á hverjum
tíma talist til fyrirmyndar hvað varðar öryggi,
skipulag og fjölbreytni.

Þátttaka í samfélagi.





Halda reglulega stefnuþing þar sem fjallað verður
um það sem efst er á baugi í starfi skólanna á
hverjum tíma og auka þannig möguleika foreldra
til að koma á framfæri skoðunum á stefnu og
starfsaðferðum skólanna.
Leggja áherslu á listrænt uppeldi leik- og grunnskólabarna með skipulögðu samstarfi við aðila í
menningarlífi bæjarins.
Veita skólum ráðgjöf og aðstoð við að koma á
virkum tengslum við nærsamfélagið, t.d. með því
að koma á samvinnuverkefnum við atvinnulífið,
stofnanir og félagasamtök til að auðga og efla
skólastarfið.

BLS.2

Frá Kiðagili.
Myndir frá heimsókn Engjarósarbarna
á Kiðagili til vina sinna í Lögmannshlíð en þeim var boðið þangað í keilu.
Vel var tekið á móti þeim eins og við
var að búast og síðan hófst leikurinn.
Einbeitningin var mikil þegar miðjan
var mæld út og spennan ekki minni á
meðan beðið var, skyldi kúlan fella
keilurnar?
Myndirnar tala sínu máli.

Málþing um náttúrufræðimenntun.
Miðvikudaginn 5. júní nk verður haldið málþing um nám og kennslu í
náttúrufræðigreinum á 21. öldinni. Málþingið verður haldið
í aðalbyggingu Menntavísindasviðs við Stakkahlíð kl. 9:00 - 17:00 og er
ætlað kennurum á öllum skólastigum. Boðið verður upp á fjölbreytta
dagskrá, fyrirlestra, kynningar og smiðjur. Aðalfyrirlesari málþingsins
verður Michael Reiss prófessor við University of London.
Þingið er haldið í samstarfi við:
Félag raungreinakennara
Samlíf
Félag leikskólakennara
Félag náttúrufræðikennara í grunnskólum
Náttúrutorg
Sjá nánar á: http://malthing.natturutorg.is/

Frá vorhátíð Lundarsels.
Vorhátíð leikskólans Lundarsels var haldin föstudaginn 24. maí. Elsti
árgangur leikskólans var brautskráður, SMT-fána var flaggað í tilefni þess
að Lundarsel er nú sjálfstæður SMT-skóli og yngri deildirnar buðu
áhorfendum upp á skemmtiatriði af sviði á skólalóðinni. Að lokum voru
grillaðar pylsur í tilefni dagsins.

Næsti Skóla-akur kemur út á nýju skólaári í haust.

