Þá er sumri lokið og
vetrarstarfið komið í gang.
Ritstjóri vill hvetja lesendur
til að senda inn greinar og
ábendingar um efni sem
gagn og gaman er af.

Skóla-akur
Vefrit um skólamál 12. tbl. 6. árg. 31. ágúst 2012

Myndir augnabliksins eru
teknar af nemendum grunn- og
leikskóla á leið á Ráðhústorgið
á afmælisdegi Akureyrarbæjar.

Afmælisgjöf leik- og grunnskólabarna til bæjarbúa.
Á vormánuðum 2012 unnu nemendur í leik- og grunnskólum bæjarins að
mósaikverki í Rósenborg undir handleiðslu Eyglóar Antonsdóttur sem starfar á
Punktinum. Verkið er mynd af afmælismerki Akureyrar og var verkið afhjúpað
og afhent við hátíðlega athöfn á Ráðhústorgi á afmælisdaginn, 29. ágúst. Eiríkur
Björn Björgvinsson, bæjarstjóri, tók við afmælisgjöfinni fyrir hönd bæjarbúa.
Formleg dagskrá fór fram á milli kl. 10:00-11:00 á Ráðhústorgi af þessu tilefni og
voru nemendur allra grunn- og leikskóla bæjarins samankomnir á torginu.
Skólarnir einkenndu sig með litum og borðum merktum skólunum og má segja að
það hafi verið skrautlegur hópur samankominn í miðbænum. Börnin sungu
afmælislagið fyrir bæinn sinn undir stjórn Ástu Magnúsdóttur, tónmenntakennara
í Giljaskóla, einnig tóku Hvanndalsbræður nokkur lög fyrir börnin. Að lokum
bauð afmælisnefnd Akureyrar börnunum upp á skúffuköku og mjólk áður en þau
héldu aftur heim í skólana.

Sameiginlegir matseðlar í skólum Akureyrarbæjar.
Ekki er alltaf nákvæmlega sami réttur á boðstólum í öllum skólum því hægt er að velja úr nokkrum
uppskriftum. Hins vegar er lögð rík áhersla á að grunnur fæðunnar sé sá sami. Þar af leiðandi getur t.d. verið
borin á borð "snakk ýsa" í einum skóla en "spaghetti fiskur" í öðrum. Skólarnir hafa einnig möguleika á að
halda í hefðir og venjur s.s. að hafa saltkjöt og baunir á sprengidag og reykt kjöt fyrir jól. Einnig er verið að
vinna með aðrar hefðir innan skólanna s.s. valdaga í grunnskólum, þar sem nemendur fá að velja hádegismat á
nokkurra vikna fresti. Matseðlarnir eru aðgengilegir á heimasíðum allra skólanna þar sem hægt er að nálgast
uppskriftir og innihaldslýsingar hvers réttar. Stefnt er að því að fjölga valmöguleikum og endurskoða matseðlana þegar meiri reynsla kemst á vinnubrögðin. 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 hver sinn, þar sem bærinn gerir ákveðna kröfu um gæði og ferskleika. Samið hefur verið
við sérfræðinga um eftirlit með gæðum hráefnisins. Búið er að senda nokkur sýnishorn til ProMat ehf. og stóðst
innihaldslýsing allt að 100%.

Skólastarfið hafið að nýju.
Skólastarf hófst í grunnskólum Akureyrar í síðustu viku en þá var skólasetning við flesta skólana. Alls eru tíu grunnskólar starfandi á vegum
Akureyrarbæjar, átta á Akureyri og svo í eyjunum sem tilheyra sveitarfélaginu, Hrísey og Grímsey. Alls verða rúmlega 2600 börn í grunnskólum
bæjarins í vetur og er það svipaður fjöldi og var í fyrravetur. Sex ára börn sem eru að hefja nám í fyrsta bekk í vetur eru alls 484.
Brekkuskóli er fjölmennasti skólinn með 485 nemendur en fámennastur er Oddeyrarskóli með 196 nemendur, ef frá eru taldir Hlíðarskóli með 20
nemendur, Hríseyjarskóli með 25 nemendur og Grímseyjarskóli þar sem nemendur eru 13.
Stórt sameiginlegt verkefni grunnskólana á komandi vetri er innleiðing nýrrar aðalnámskrár og mun Miðstöð skólaþróunar Háskólans á Akureyri
leiða það verkefni ásamt hópi kennara.

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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Nýir skólastjórar og nýir starfsmenn á skóladeild.
Kristín Jóhannesdóttir hefur verið ráðin nýr skólastjóri Oddeyrarskóla. Kristín hefur kennt við Lundarskóla undanfarin ár og verið deildarstjóri
s.l. tvö ár. Hún hefur lokið meistaraprófi í opinberri stjórnsýslu.
Inda Björk Gunnarsdóttir hefur verið ráðin skólastjóri Kiðagils. Inda lauk kennaranámi árið 1994 og hefur víðtæka reynslu af stjórnun leikskóla.
Undanfarin ár hefur hún starfað sem aðstoðarskólastjóri á Naustatjörn.
Helga Hauksdóttir hefur verið ráðin í stöðu kennsluráðgjafa á skóladeild vegna móttöku barna með íslensku sem annað tungumál. Helga lauk
kennaraprófi árið 1981 og meistaraprófi í menntunarfræðum frá HÍ árið 2010 með áherslu á móttöku nýútskrifaðra kennara í starf. Hún hefur
starfað sem stjórnandi í grunnskólum s.l. 22 ár, nú síðast sem skólastjóri Oddeyrarskóla frá árinu 2001.
Ýmsar breytingar hafa orðið á starfsmannahaldi leikskólanna og hafa skólar verið sameinaðir en nánar verður fjallað um það í næsta tölublaði.

Nýtt efni frá Námsgagnastofnun.
Engar ýkjur – Lestrarbók í flokknum ,,auðlesið efni” sem eru sögubækur á léttu máli fyrir mið- og unglingastig grunnskóla. Höfundur: Kristín
Ragna Gunnarsdóttir. Myndefni: Kristín Ragna Gunnarsdóttir.
Kortabók handa grunnskólum – Ný útgáfa 2012- Þessi bók er fimmta útgáfa, aukin og endurskoðuð, af Kortabók handa grunnskólum sem fyrst
kom út árið 1992.
Spotlight 10 – Vinnubók - Æfingar og verkefni með textum í lesbók og lagatextum. Höfundar: Annette Engström, Marie Wejrum, Randall
Jones, Catharina Lantz og Carolyn Keay. Þýðing: Aldís Yngvadóttir.
Spotlight 10 – Kennsluleiðbeiningar - leiðbeiningar og ráð með hverri einingu, fjölföldunarsíður með æfingum, handrit að hlustunaræfingum og
einingarpróf auk málfræðiprófa. Höfundar: Anette Engström og Marie Wejrum. Þýðing: Erna Árnadóttir.
Spotlight 10 – Textabók - sjö einingar eða kaflar. Fjórir þeirra hefjast á tveimur grunntextum og þar á eftir fylgja fjórir valtextar.
Höfundar: Catharina Lantz, Carolin Keay og Randall Jonas. Þýðing: Aldís Yngvadóttir.
Stöngin inn - er fyrsta bókin í flokki lestrarhefta. Texti bókarinnar tekur mið af áhugamálum og hugðarefnum nemenda á mið-og unglingastigi og
fjallar um knattspyrnu.
Höfundur: Helgi Grímsson skólastjóri. Myndefni: Eva Björk Ægisdóttir og fleiri.
Sjá nánar á vef Námsgagnastofnunar: www.nams.is/

Ráðstefnur miðstöðvar skólaþróunar í september.
Námstefna um byrjendalæsi
Föstudaginn 7. september 2012 verður haldin á vegum miðstöðvar skólaþróunar við HA lokuð námstefna fyrir byrjendalæsiskennara og hefst hún
um hádegisbil.
Lestur og læsi
Að skapa merkingu og skilja heiminn
Í tengslum við dag læsis þann 8. september 2012 stendur miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri, í samstarfi við Barnabókasetur og fleiri
aðila, fyrir ráðstefnu um lestur og læsi.
Efni ráðstefnunnar er sniðið að leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum.
Aðalfyrirlesarar:
· Jane Carter dósent við University of the West of England í Bristol
· Brynhildur Þórarinsdóttir dósent við Háskólann á Akureyri
· Guðmundur Engilbertsson lektor við Háskólann á Akureyri
Auk aðalfyrirlestra verða málstofur þar sem reifuð verða ýmis mál er lúta að læsi. Hver málstofa verður 40 mínútur og innan þess tíma er gert ráð
fyrir umræðum. Sjá nánar á :http://www.unak.is/skolathrounarsvid/page/fraedslufundir_skolathrounarsvid

Rósa Guðrún Eggertsdóttir heiðruð fyrir vel unnin störf að menntamálum.
Delta Kappa Gamma eru alþjóðleg samtök kvenna í fræðslustörfum. Í sumar varð deildin á Akureyri þrjátíu
og fimm ára. Hún hefur á fimm ára fresti heiðrað konur fyrir vel unnin störf í mennta- og/eða menningarmálum og að þessu sinni varð Rósa Guðrún Eggertsdóttir sérfræðingur í Miðstöð skólaþróunar við Háskólann
á Akureyri fyrir valinu en hún hefur lagt mikið af mörkum til menntamála. Rósa hefur haldið ótal námskeið
um flestar hliðar læsis víðsvegar um landið og unnið með fjölda kennara að margskonar þróunarverkefnum
sem öll miða að bættum árangri nemenda. Auk þess hefur hún haft umsjón með framhaldsnámi í
lestrarfræðum við kennaradeild Hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Rósa er höfundur að nýrri
nálgun í lestrarkennslu sem hún nefnir Byrjendalæsi. Aðferðina hefur hún þróað í samstarfi við starfandi
kennara í grunnskólum og samstarfsfólk sitt í Miðstöð skólaþróunar. Markmiðið er að kennarar öðlist aukna fræðilega þekkingu á læsi og færni í
lestrarkennslu. Í vetur nota um 30 skólar víðsvegar á landinu aðferðina. Næsta vetur munu að líkindum um það bil 20 nýir skólar bætast í hóp
þeirra skóla sem vilja tileinka sér þessi vinnubrögð í lestrarkennslu.
Rósa hefur gefið út námsefni fyrir grunnskólanemendur og fræðirit fyrir kennara og annað skólafólk.
Rósa veitti viðtöku viðurkenningu deildarinnar við hátíðlega athöfn að Hrafnagili laugardaginn 2. júní sl.
Næsti Skóla-akur kemur út fimmtudaginn 13. september 2012

