Skóla-akur

Skóla-akur kemur næst út
á nýju skólaári í haust.
Takk fyrir veturinn.

Vefrit um skólamál 10. tbl. 9. árg. 4. júní 2015
Myndir augnabliksins eru frá
vettvangsferðum hjá 2. - 3. bekk
Naustaskóla.

Viðurkenningar skólanefndar Akureyrarbæjar.
Frá árinu 2010 hefur skólanefnd Akureyrar veitt viðurkenningar nemendum og starfsfólki leik- og grunnskóla, sem skarað hafa fram úr í skólastarfi. Viðurkenningar fyrir skólaárið 2014 - 2015 voru afhentar í
Hofi við hátíðlega athöfn þriðjudaginn 26. maí.
Fræðslustjóri Soffía Vagnsdóttir, bauð gesti velkomna og formaður skólanefndar Bjarki Ármann Oddsson
afhenti viðurkenningar. Í upphafi spilaði Brynjar Friðrik Pétursson, nemandi Tónlistarskólans á Akureyri,
á gítar, vals op. 8 nr. 4 eftir Barrios.
Þeir sem hluti viðurkenningar eru:
Birkir Heimisson, nemandi við Giljaskóla. Hlýtur viðurkenningu fyrir metnað, ábyrgð, forystuhæfileika og
jákvæðni í samskiptum.
Diljá Tara Pálsdóttir, nemandi við Lundarskóla. Hlýtur viðurkenningu sem fyrirmynd í félagsstörfum, fyrir
námsárangur og listfengi.
Heiðar Gauti Jóhannsson, nemandi við Oddeyrarskóla. Hlýtur viðurkenningu fyrir framúrskarandi metnað,
ábyrgð í námi og félagslega færni.
Íris Orradóttir, nemandi við Naustaskóla. Hlýtur viðurkenningu fyrir námsárangur, virkni í félagsstarfi og
frumkvæði.
Jirapat Phuttarat, nemandi í Brekkuskóla. Hlýtur viðurkenningu fyrir góðan árangur í íslensku og áhuga á
nýjum heimahögum.
Sóley Brattberg Gunnarsdóttir, nemandi í Síðuskóla. Hlýtur viðurkenningu fyrir frábæran námsárangur og
félagsfærni.
Sóley Dögg Rúnarsdóttir, nemandi í Glerárskóla. Hlýtur viðurkenningu fyrir jákvæðni, dugnað, sjálfstæði
og að vera góð fyrirmynd.
Jóhannes Gunnar Bjarnason, kennari í Brekkuskóla. Hlýtur viðurkenningu sem framúrskarandi og einstakur kennari.
Ágúst F. Jakobsson, skólastjóri Naustaskóla. Hlýtur viðurkenningu sem fyrirmynd í upplýsingamiðlun.
Sólrún Eyfjörð Torfadóttir, leikskólakennari við Hulduheima Kot. Hlýtur viðurkenningu fyrir fagmennsku
í leikskólastarfi og innleiðingu SMT.
Kristín Bergþóra Jónsdóttir, Linda Rós Rögnvaldsdóttir og Margrét Th. Aðalgeirsdóttir, kennarar við
Oddeyrarskóla. Hljóta viðurkenningu fyrir innleiðingu upplýsingatækni í skólastarfi.
Foreldra- og kennarafélag Síðuskóla. Hlýtur viðurkenningu fyrir jákvæðan og öflugan stuðning við skólastarfið.
Að lokinni dagskrá var boðið upp á veitingar og þá gafst gott tækifæri til að spjalla og gleðjast saman yfir
góðum árangri, dugnaði og elju.

Jafnréttisland mótað í Giljaskóla - frétt af heimasíðu KÍ.
Anna Kristín Arnarsdóttir og Svava Þ. Hjaltalín, kennarar við Giljaskóla á Akureyri, bjuggu til verkefnið Jafnréttislandið á síðasta skólaári, en
þá kenndu þær þriðja bekk. Í vetur þróuðu þær verkefnið áfram með sömu nemendum og eru staðráðnar í að láta ekki staðar numið.
„Grunnþættir menntunar eru m.a. jafnrétti, lýðræði og mannréttindi og sköpun. Við undirbúning kennslunnar fannst okkur vanta kennsluefni sem
tæki á þessum grunnþáttum og höfðaði til barna. Eftir nokkrar vangaveltur varð hugmyndin að Jafnréttislandi til. Verkefnið hefur gengið vel og
nemendur verið áhugasamir og tekið virkan þátt í samræðum, ýmis konar hönnun og lýðræðislegum ákvörðunum. Viðfangsefnin eru nánast
óþrjótandi. Stundum eru mál ofarlega á baugi í fréttum og sum tengd.
Hér má sjá fréttina í heild sinni: http://ki.is/um-ki/utgafa/frettir/2684-jafnrettisland-motad-i-giljaskola

Erasmus+ styrkur til starfsþróunar.
Brekkuskóli hefur hlotið Erasmus+ styrk í flokknum „Nám og þjálfun“. Upphæð styrksins er ríflega 27 þúsund evrur og er
verkefni til tveggja ára. Í ummælum matsaðila segir meðal annars: „Skólinn virðist hafa metnaðarfulla alþjóðastefnu og því áhugavert að styrkja
svona verkefni. Sérstaklega áhugavert er ,,job shadowing" í Svíþjóð þar sem foreldrar eru virkjaðir.
Umsóknin hlaut 90 stig af 100 mögulegum. Styrkféð verður nýtt til endurmenntunar starfsfólks.
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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Stærðfræðidagur í Hríseyjarskóla.
Í síðustu vika var stærðfræðidagur í skólanum en þá er nemendum skipt upp í hópa og hinar ýmsu stærðfræðiþrautir
lagðar fyrir m.a. var ljósmyndamaraþon og þurftu krakkarnir að fara um eyjuna til að leysa það. Nemendur
Hríseyjarskóla fengu til sín nemendur yngri deildar frá Valsárskóla Svalbarðsstrandarhreppi í síðustu viku og tóku
gestirnir þátt í stærðfræðideginum.

Vorhátíðir á leikskólunum.
Árlegur viðburður á leikskólum bæjarins eru vorhátíðir þar
sem allir nemendur koma saman með starfsfólki og foreldrum.
Á þessum hátíðum er heilmikið um að vera og oft er útskrift
elstu barnanna sem eru að ljúka leikskólagöngunni.
Skemmtilegt er að skoða heimasíður leikskólanna og sjá
gleðina skína úr augum barnanna og ekki er hægt að sjá að
veðrið hafi mikil áhrif á yngri kynslóðina.
Hér eru nokkrar myndir frá Sunnubóli og Tröllaborgum.

Fjölgreindarleikar í Lundarskóla.
Nú standa yfir fjölgreindarleikar og nemendur eru að fást við alls konar verkefni, eldri nemendur gæta
yngri nemenda og leiðbeina þeim.
10. bekkingar eru hópstjórar í hverjum hópi og gæta þess að allir séu með og að allir séu virkir.
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