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Námsaðlögun – athvarf – umhyggja – samvinna – táp og fjör – allir með! 

 

Naustaskóli hóf starfsemi haustið 2009 og mun því hefja sitt 

áttunda starfsár haustið 2016. Þá verða einnig þau tímamót að 

skólahúsnæðið verður fullbyggt þegar íþróttahús skólans verður 

tekið í notkun. Húsnæðið okkar einkennist af opnum 

kennslurýmum, enda miðar hönnun skólans að sem mestum 

sveigjanleika í skipulagi og öllu starfi.   

 

Í starfi Naustaskóla er lögð megináhersla á að koma til móts við 

hvern og einn nemanda þannig að styrkleikar allra fái notið sín.  

Nemendum í 2.-10. bekk er að mestu kennt í aldursblönduðum hópum til að leggja enn frekar 

áherslu á að allir eru ólíkir og einstakir og hafa mismunandi þarfir í leik og starfi.  Samvinna er 

áberandi í skólastarfinu og annast teymi þriggja til fimm kennara kennslu hvers námshóps, en hver 

nemandi á einnig sinn umsjónarkennara og umsjónarhóp. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð 

og að þróa ábyrgð nemenda sjálfra á námi sínu.  Við nýtum okkur kosti þemanáms og leggjum 

áherslu á fjölbreytni í list- og verkgreinakennslu, einnig veitum við nemendum tækifæri til að 

dýpka þekkingu sína á þeirra eigin áhugasviðum.  Við notum upplýsingatækni töluvert á öllum 

aldursstigum en á unglingastigi eru allir nemendur með eigin spjald- eða fartölvu til afnota, skólinn 

lánar þeim sem ekki eiga sjálfir tæki sem hentar.      

 

Það er markmið okkar að eiga gott samstarf við foreldra og þeir eru hvattir til að vera virkir 

þátttakendur í námi barna sinna. Foreldrar eru alltaf velkomnir í skólann og hafa reyndar stutt 

umtalsvert við skólastarfið, m.a. með sjálfboðavinnu af ýmsu tagi.  

 

Í samskiptum okkar við nemendur leggjum við áherslu á samvinnu 

og jákvæðan aga, þ.e. að horfa á orsakir hegðunar og það gildismat 

sem býr að baki henni, einnig vinnum við að jákvæðri félagsmótun 

nemenda með reglulegum bekkjarfundum og samskiptakennslu. 

Samverustundir eru fastur liður í starfinu, en þar koma nemendur 

saman, syngja, leika og sýna listir sínar.   

 

Naustaskóli stendur við hlið leikskólans Naustatjarnar og í húsinu eru 

tvær deildir frá leikskólanum staðsettar.  Stofnanirnar hafa töluvert samstarf sín á milli og er 

gagnkvæmur áhugi á að þróa það enn frekar.  

 

Við bjóðum nemendur og foreldra velkomin til samstarfs!  

http://www.naustaskoli.is/
mailto:naustaskoli@akureyri.is

