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Myndir augnabliksins sýna
nemendur í 6. bekkjum
bæjarins í heimsókn í
menningarhúsinu Hofi.

Í síðasta tölublaði Skóla-akurs voru kynntar niðurstöður læsisskimana í skólum Akureyrar 2006– 2012,
þessar niðurstöður voru ekki alveg réttar og birtist m.a. sama taflan tvisvar. Við viljum biðjast afsökunar á
þessum mistökum. Hér má lesa leiðrétta frétt.

Afmæli Hulduheima.
Leikskólinn Hulduheimar hélt upp á á eins árs afmæli á dögunum og
ekki er hægt að sjá annað en allir hafi skemmt sér í vel í tilefni dagsins.
En á haustdögum 2012 sameinuðust leikskólarnir Holtakot og Síðusel.
Sameinaður leikskóli hlaut nafnið Hulduheimar. Efnt var til samkeppni
meðal barna, starfsmanna og foreldra leikskólan um nýtt nafn á
sameinaðan leikskóla. Að auki var bæjarbúum boðið að taka þátt í
samkeppninni sem auglýst var á heimasíðu Akureyrarbæjar. Stúlka í
leikskólanum og foreldrar hennar unnu samkeppnina og eins og ljóst
er vísar nafnið í þær huldumannabyggðir sem í hinu forna Glerárþorpi
leynast.
Í framhaldinu var aftur efnt til samkeppni um nýtt lógó fyrir
Hulduheima, nú meðal starfsmanna, barna og foreldra. Skemmst er frá
því að segja að sama stúlka og unnið hafði samkeppnina um nafnið
vann, ásamt bróður sínum, keppnina um nýtt logo.

Leitin að fegursta orðinu.
Í vikunni hófst orðasöfnun Hugvísindasviðs – leitin að fegurstu orðum íslenskrar tungu á fegurstaordid.hi.is. Kennarar og nemendur við grunnskóla landsins eru hvattir til að taka þátt. Orðasöfnun þessi er í senn leikur og könnun. Veittar verða viðurkenningar fyrir þær tillögur sem
dómnefnd þykja skara fram úr – og er þá horft í senn til orðanna sjálfra og þeirra ástæðna sem gefnar eru fyrir vali þeirra.
Ástæða er til að undirstrika að við erum ekki einvörðungu að biðja hvern og einn um að velja eitt orð til skráningar á heimasíðu söfnunarinnar,
heldur einnig greina stuttlega frá því hversvegna orðið er valið. Þannig vonumst við til að geta dregið saman ríkulegan vitnisburð um viðhorf
„notenda“ til tungumálsins og orðaforðans – um það hvernig fólk skynjar tengsl sín við íslenskt mál. Verði þátttaka eins mikil og vonir standa
til, verður til fróðleikssjóður er ætti að geta nýst mörgum sem vilja kanna íslenskt tungumál og afstöðu fólks til þess.
Nánar um leitina á: http://fegurstaordid.hi.is/um-leitina/

ADHD og farsæl skólaganga.
Í framhaldi af útgáfu handbókarinnar ADHD og farsæl skólaganga sem Námsgagnastofnun gaf út í febrúar 2013, hefur undirrituð höfundur
bókarinnar sett saman tveggja tíma fræðsluerindi og sex tíma námskeið fyrir kennara og annað starfsfólk grunnskóla. Einnig þriggja tíma
námskeið fyrir fagfólk félagsþjónustu um börn og ungmenni með ADHD. Efnistök byggja á ADHD handbókinni og meistararitgerð höfundar
sem er Leiðbeiningarit um ADHD fyrir grunnskóla. Nánari upplýsingar hjá Ingibjörg Karlsdóttur, félagsráðgjafa og lýðheilsufræðingi MPH,
Barna- og unglingageðdeild Landspítala, ingibjka@landspitali.is.
ADHD handbókin er gefin út af Námsgagnastofnun í samstarfi við ADHD samtökin að beiðni Samráðshóps um aðgerðaráætlun í þágu barna og
ungmenna. Handbókin er aðgengileg á netinu á vefsíðum ADHD samtakanna www.adhd.is og Námsgagnastofnunar www.nams.is.
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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Niðurstöður læsisskimana í skólum Akureyrar 2006–2012 framhald.
Kynjamunur í lestrargetu.
Varðandi kynjamuninn í lestrargetu, þá er hann til staðar á Akureyri eins og fyrir sunnan. Sem dæmi má nefna að 8 ára meðaltal stúlkna í 2. bekk
sem ná árangri á bilinu 61 – 100% í Læsi 2 er um 68,5% en stráka um 62,4% .
Hér má sjá tölur og myndir yfir frammistöðu stúlkna og drengja á læsisprófum í lok 1. bekkjar og að vori (í febrúar og apríl) í 2. bekk. Stelpurnar
standa flest árin heldur betur að vígi og hærra hlutfall þeirra nær yfir 60% árangri, strákarnir eru hins vegar fleiri í þeim hóp sem nær 31-60%
árangri og í neðsta hópnum. Það ánægjulega er hins vegar að neðsti hópurinn hefur verið að minnka undanfarin ár og mjög fá börn falla í þann
hóp á öllum þremur prófunum.

Mynd 1: Árangur nemenda í 1. bekk árin 2009 - 2013 Samanburður á frammistöðu stráka og stelpna á læsi 3 lagt fyrir að vori.
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Mynd 1: Samanburður á árangri stráka og stelpna í 2. bekk árin 2009 - 2013 á Læsi 2, lagt fyrir í febrúar.

Mynd 1: Samanburður á árangri stráka og stelpna í 2. bekk árin 2010 - 2013 á prófinu Lesmál, lagt fyrir í apríl.

Nánari upplýsingar um þessar niðurstöður veitir Jenný Gunnbjörnsdóttir (jennyg@unak.is) forstöðumaður miðstöðvar
skólaþróunar við HA. Einnig má sjá niðurstöðurnar í heild sinni á:
http://www.akureyri.is/static/files/skoladeild/grunnskolaskyrslur/laesisprof_akureyri_2006-2013.pdf
http://www.akureyri.is/static/files/skoladeild/grunnskolaskyrslur/strakar_stelpur_akureyri.xlsx
Næsti Skóla-akur kemur út fimmtudaginn 17. október

