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Myndir augnabliksins sýna nýja
útikennslu- og útieldunaraðstöðu
við Síðuskóla.

Kæru nemendur, starfsfólk og foreldrar.
Jæja þá er „skólarútan“ farin af stað þetta skólaárið. En skóli er nú svo sem hvorki rúta né hús þegar öllu
er á botninn hvolft. Skóli snýst fyrst og fremst um fólkið sem starfar saman innan skólasamfélagsins og
kemur sér saman um umgjörð vinnunnar sem þar fer fram.
Þegar við mætum börnunum fyrsta skóladaginn að hausti, sólbrúnum og sætum eftir sumarið, finnum við
áreiðanlega flest fyrir djúpu gleðinni sem fylgir því að hefja enn eitt nýja skólaárið. Við skulum temja
okkur þakklæti fyrir að eiga þess kost að geta gengið að skólanum okkar vísum, þar sem við fáum að læra
og nema, kenna og miðla á svo fjölbreytilegan hátt og takast á við nýjar áskoranir alla daga.
Við skulum temja okkur kærleika og virðingu, samkennd og gleði í öllu okkar starfi. Það er lykillinn að
því að byggja upp öflugt og farsælt skólastarf.
Ég biðla til foreldra um að styðja vel við nám barna sinna með því að tala vel um skólann þeirra, með því
að hvetja þau, hrósa þeim, þjálfa þau í seiglu og úthaldi, kenna þeim að axla ábyrgð og hjálpa þeim að
leysa ágreining ef hann kemur upp.
Ég biðla til kennara um að elska starfið sitt, nemendur sína og skólann sinn og gleyma því aldrei að þeir
eru sérfræðingar á sínu sviði. Ekki gleyma að vera skapandi og þora að fara út fyrir rammann í
kennslunni. Það er skemmtilegast að koma nemendum og sjálfum sér á óvart með öðruvísi verkefnum og
spurningum.
Ég biðla til nemenda að sinna námi sínu vel, virkja sköpunargleði sína, vera góðir hverjir við aðra og
muna að skólinn verður bestur ef þeir eru bestir.
Gleðilegan starfsvetur 2016-2017
Bestu kveðjur,
Soffía Vagnsdóttir
Fræðslustjóri Akureyrarbæjar

Safnfræðsla fyrir skóla.
Minjasafnið á Akureyri veitir nemendum og almenningi góða innsýn í sögu og menningu héraðsins, styður við nám í sögu Íslands og vekur
athygli á þjóðháttum landsmanna. Við viljum bjóða upp á fróðlegar og skemmtilegar heimsóknir hvort sem um skipulagða heimsókn skólahóps
er að ræða eða fjölskyldu í leit að afþreyingu. Fræðsla safnsins miðast ekki einvörðungu við skólahópa. Ýmsir fræðsluhópar og félagasamtök
hafa nýtt sér safnið til heimsókna s.s. eldri borgarar, Dagdeild geðfatlaðra, Mentor verkefnið, Menntasmiðjan og ýmis fyrirtæki.
Vinsamlegast hafið samband við Rögnu Gestsdóttur safnfræðslufulltrúa vegna fyrirspurna og pantana í síma 462 4162 alla virka daga frá
kl. 8-16. Tölvupóstur: ragna@minjasafnid.is

Námstefna um Byrjendalæsi og ráðstefnan LÆSI skilningur og lestraránægja.
Dagana 16. og 17. september fara fram í Háskólanum á Akureyri tveir viðburðir sem helgaðir eru læsi.
Föstudaginn 16. september verður haldin námstefna um Byrjendalæsi og laugardaginn
17. september ráðstefna um menntavísindi sem að þessu sinni er haldin í samstarfi Menntamálastofnunar
og Miðstöðvar skólaþróunar við Háskólann á Akureyri (MSHA). Hægt að að kynna sér dagskrá beggja
viðburða á vef MSHA og þar er einnig hægt að skrá sig.
Nánari upplýsingar: http://www.msha.is/is/moya/news/nam-og-radstefna-16-og-17-september

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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6. bekkur um borð í Húna II.
Undanfarin haust hefur 6. bekkingum í grunnskólum bæjarins verið boðið í siglingu með
Húna II. Það eru Hollvinir Húna II sem standa
fyrir ferðunum í samstarfi við skóladeild
Akureyrarbæjar og Sjávarútvegsbraut Háskólans
á Akureyri. Tilgangur ferðanna er að kynna fyrir
nemendum lífríki sjávar, mikilvægi sjávarnytja
fyrir Íslendinga og hollustu sjávarfangs.
Ferðin hefst með því að kynna öryggisatriðin um
borð. Á meðan siglt er á miðin er þeim sagt frá lífríki hafins og þeim sýnd ýmis forvitnileg
sjávardýr, með áherslu á dýr sem finnast í Eyjafirði. Þegar komið er á miðin fara allir að veiða og
er það yfirleitt hápunktur ferðarinnar. Fiskarnir sem þau veiða eru svo krufðir og rannsakaðir á
ýmsan hátt. Stundum er heppnin með í för og nemendurnir fá hvalaskoðun í bónus. Á leið í land
er farið yfir mikilvægi sjávarnytja á meðan áhafnarmeðlimir grilla fiskinn sem veiddist. Þegar
fyrirlestrinum er lokið fara allir nemendur svo aftur upp á dekk til að gæða sér á eigin afla.
Óhætt er að segja að verkefnið hafi tekist mjög vel og eru þessar ferðir orðnar fastur hluti af
námsferli krakka á Akureyri. Hér má sjá skemmtilegar myndir frá ferðunum.
Hægt er að skoða nánar á Facebook síðu Húna II: https://www.facebook.com/HuniAnnar/?fref=ts

Nýtt leiðakerfi strætó kynnt.
Nýtt leiðakerfi Strætisvagna Akureyrar verður tekið í notkun fimmtudagsmorguninn 22. september.
Kerfið var unnið með það að leiðarljósi að þjóna markvisst sem flestum íbúum bæjarins og auka þannig
notkun strætisvagna. Akstur í grennd við Háskólann á Akureyri og íþróttamannvirki í bænum er aukinn
verulega og þjónusta við grunn- og framhaldsskóla er jafnvel enn betri en verið hefur. Sömuleiðis
verður leiðin greiðari að Sjúkrahúsinu á Akureyri. Sérstakur kynningarfundur um nýja leiðakerfið
verður haldinn í Hamraborg í Menningarhúsinu Hofi miðvikudaginn 21. september kl. 17 þar sem farið
verður yfir þær breytingar sem standa fyrir dyrum og markmið breytinganna kynnt. Leiðakerfið er
byggt á fjórum vögnum sem keyra sex mismunandi leiðir. Tvær leiðanna eru hringleiðir sem tengja alla
bæjarhluta í sitthvora áttina. Hinar fjórar leiðirnar tengja norður- og suðurhluta bæjarins með viðkomu í
miðbæ. Auk þessara leiða er skólavagn sem gengur þá daga sem kennsla er í MA og VMA.
Í raun eru að mestu leyti sömu götur eknar og verið hefur en þó verður nú hætt að keyra um neðsta hluta Þingvallastrætis og Grófargilið (Listagil)
en meiri áhersla lögð á tengingar bæjarhluta um Þórunnarstræti og Dalsbraut.
Yfirlit yfir nýtt leiðakerfi SVA.

Dekurdagur og afmæliskaka á Hulduheimum.
Á dekurdegi á Trölladeild var boðið upp á fótabað, tásunudd og naglalakk. Einnig var boðið upp á skúffuköku í
útiveru til heiðurs þeim börnum sem eiga afmæli í mánuðinum en það er nýjung sem verður framvegis síðasta föstudag
hvers
mánaðar.

Nemendur með íslensku sem annað mál.
Hér má sjá fyrsta fréttabréf skólaársins 2016 – 2017. Þar er m.a. sagt frá trúarhátíð muslima, Eid Al-Adha. Einnig er bent á aðlagað námsefni fyrir
nemendur á unglingastigi. Fréttabréfið má lesa hér: http://erlendir.akmennt.is/wp-content/uploads/2016/09/frettabref.pdf

Frá ritstjóra.
Lesendur eru hvattir til að senda inn greinar og ábendingar um efni sem gagn og gaman er að. Einnig hvers konar þróunarverkefni, myndir, fréttir
og annað sem erindi á í Skóla-akurinn.
Næsti Skóla-akur kemur út 29. september 2016.

