Skóla-akur
Vefrit um skólamál 4. tbl. 9. árg. 26 febrúar 2015
Myndir augnabliksins eru frá
búningadegi í Glerárskóla.

Krakkajóga og rokkarar á Iðavelli.
Foreldrafélagið á Iðavelli ákvað á dögunum að bjóða nemendum leikskólans upp á námskeið í krakkajóga.
Gerður krakkajógakennari kemur því í skólann og kennir bæði nemendum og kennurum. Hverri deild er
skipt í litla hópa og hver og einn hópur fær 30 mínútna kennslu á viku. Einn til tveir kennarar fylgja
hverjum hóp í jógakennslunni og taka þátt af lífi og sál eins og nemendurnir. Það er ekki bara jóga og
slökun á Iðavelli, því þar eru líka upprennandi rokkarar landsins. Á myndunum má líka sjá hressa krakka
sem tóku sig til og smíðuðu sér rokkgítara. Það er heilmikið mál að smíða rokkgítar og þarfnast mikillar
nákvæmni og yfirlegu.

Heimsókn til tannlæknis.
Kisudeild Lundarsels brá sér í heimsókn til tannlæknis á dögunum. Hér má sjá skemmtilegar myndir frá
heimsókninni.

Unglingar og fíkniefni – raunveruleikinn á Norðurlandi.
Fyrirlestur í Hömrum Hofi fimmtudaginn 26. febrúar kl. 20:00. Samtaka, Svæðisráð foreldra í grunnskólum Akureyrar stendur fyrir fyrirlestrinum í samstarfi við lögregluna á Norðurlandi eystra. Kári Erlingsson og Gunnar Knutsen, rannsóknarlögreglumenn, munu fræða foreldra
og aðra áhugasama. Fjallað verður um einkenni fíkniefnaneyslu, eftir hverju þarf að horfa og hvað er hægt að gera ef grunur vaknar um notkun.
Að loknum fyrirlestri verðum hægt að skoða tæki og tól sem tilheyra þessum heimi og hafa verið gerð upptæk á Norðurlandi.
Fyrirlesturinn er öllum opinn og aðgangur er ókeypis.
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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Ný skýrsla, Starfsþróun kennara – greining á sjóðaumhverfi.
Skýrslan Starfsþróun kennara – greining á sjóðaumhverfi var unnin af Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri fyrir Fagráð um
símenntun og starfsþróun kennara.
Markmið skýrslunnar er að varpa ljósi á þau tækifæri sem kennarar hafa til starfsþróunar og hversu miklum fjármunum er veitt til hennar.
Greiningin tekur til sjóða sem standa leikskóla-, grunnskóla-, framhaldsskóla- og tónlistarkennurum til boða. Þegar talað er um kennara í
skýrslunni er víðast átt við skólastjórnendur og ráðgjafa, þ.e. náms- og starfsráðgjafa og aðra ráðgjafa s.s. sérkennslu- og kennsluráðgjafa.
Athuguð var aðkoma ríkis, sveitarfélaga og háskólastofnana að starfsþróun kennara. Vinnan fór fram á tímabilinu febrúar til maí 2014 og aftur í
desember 2014 og byggir á þeim upplýsingum sem fengust frá viðeigandi aðilum.
Skýrslan var unnin að beiðni fagráðs um símenntun og starfsþróun kennara sem skipað er af mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Skýrslan er
aðgengileg í útgáfuskrá ráðuneytisins:
Sjá nánar á: http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/8251

Samstarfsdagur 8. bekkjar í Síðu- og Oddeyrarskóla.
Í byrjun febrúar komu nemendur úr 8. bekk í Síðuskóla í heimsókn til 8. bekkjar í Oddeyrarskóla. Þau voru allan daginn og fylgdu stundatöflu
Oddeyrarskóla. Farið var í leiki, tekin viðtöl, farið í skotbolta í íþróttum og margt fleira skemmtilegt var gert. Nemendum í Síðuskóla var síðan
boðið að borða í Oddeyrarskóla að loknum skóladegi.

Óskað eftir verkefnum frá varðliðum umhverfisins.
Óskað er eftir verkefnum til þátttöku í hinni árlegu verkefnasamkeppni, Varðliðum umhverfisins. Þetta er í 9. sinn sem samkeppnin er haldin
meðal grunnskólabarna í 5. til 10. bekk. Markmið keppninnar er að hvetja ungt fólk til góðra verka í umhverfisvernd, vekja athygli á sýn ungs
fólks á umhverfismál og kalla eftir leiðsögn yngri kynslóðarinnar á því sviði.
Að verkefnasamkeppninni standa umhverfis- og auðlindaráðuneytið, Landvernd og Náttúruskóli Reykjavíkur. Skilafrestur verkefna er til 27.
mars 2015 og þau skal senda umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, Skuggasundi 1, 101 Reykjavík, merkt ,,Varðliðar umhverfisins”. Dómnefnd
skipuð fulltrúum umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, Landverndar og Náttúruskóla Reykjavíkur velur úr innsendum verkefnum og tilnefnir
Varðliða umhverfisins. Verkefnin mega vera af fjölbreyttum toga, t.d. ritgerðir, ljósmyndir, ljóð, veggspjöld, bæklingar, myndbönd og hljóðverk.
Í stuttu máli er frjálst að skila inn verkefnum í hvaða formi sem er svo lengi sem þau eru sannanlega unnin af nemendunum sjálfum og umfjöllunarefni þeirra eru umhverfismál í víðum skilningi þess orðs.
Samkeppnin er kjörið tækifæri fyrir nemendur og kennara að koma á framfæri verkefnum sem þeir fyrrnefndu hafa þegar unnið í skólanum því
ekki er skilyrði að verkefnin séu sérstaklega unnin fyrir samkeppnina.
Umhverfis- og auðlindaráðherra, Sigrún Magnúsdóttir, útnefnir Varðliða umhverfisins við hátíðlega athöfn í tengslum við dag umhverfisins, 25.
apríl en auk þess fá varðliðarnir glaðning í formi upplifunar af einhverju tagi í samráði við skóla þeirra. Allir þátttakendur í verkefninu fá viðurkenningarskjal.
Í fyrra voru nemendur í Hvolsskóla útnefndir Varðliðar umhverfisins fyrir mælingar sem sjöundu bekkingar hafa gert á jökulsporði Sólheimajökuls frá árinu 2007 með hjálp GPS punkta.
Nánari upplýsingar um keppnina: http://www.umhverfisraduneyti.is/vardlidar

Hingað og lengra.
Félag stjórnenda leikskóla og RannUng efna til námstefnu undir yfirskriftinni Hingað og lengra – framsækin forysta leitar lausna föstudaginn 27.
mars næstkomandi. Eins og yfirskrift námstefnunnar ber með sér tekur dagskráin mið af þeim hindrunum sem stjórnendur leikskóla standa
frammi fyrir og leitað verður lausna til að gera starfsumhverfið þannig að stjórnendur geti sinnt leiðtogahlutverki sínu enn betur.
Nánari upplýsingar um dagskrána verða birtar á næstunni og opnað fyrir skráningu þegar kostnaður og framkvæmd námstefnunnar liggur ljós
fyrir. Námstefnan fer fram í Gullhömrum Reykjavík.
Nánar á: http://www.ki.is/um-ki/utgafa/frettir/2394-hingad-og-ekki-lengra
Næsti Skóla-akur kemur út fimmtudaginn 12. mars

