Fréttabréf til forráðamanna í Glerárskóla
Glerárskóli Akure yri

Október 2017
September liðinn með sínu góða útivistarveðri og október hefur haldið innreið
sína í allri þeirri litadýrð sem haustið hefur upp á að bjóða.
Í Glerárskóla gengur skólastarf samkvæmt áætlun. Nemendur og starfsmenn
eru allir komnir á kaf í lærdóm, hugflæði, verkefnavinnu, sjálfskoðun, teymisvinnu og allt það annað er tengist skólastarfinu. Dagarnir líða hjá og allir verða
öflugri og þekkingarmeiri í dag enn í gær.
Glerárskóli hefur undanfarin ár verið að útvíkka sig á mörgum sviðum. Stefna
skólans er skýr og gildisviðmið einnig. Skólinn reynir í hvívetna að efla umhverfisvitund og þekkingu nemenda á nærumhverfinu í gegnum grenndarkennslu.
Við nýtum okkur jákvæðan aga til að byggja okkur upp og gera hvern einstakling
sterkari í ákvarðanatöku og samskiptum. Við notum Olweusarfræði til að efla
samveru enn meira og vinna í sameiningu að farsælum samskiptum.
Nú hefur tónlistarkennslan farið af stað hjá okkur. Heyra má sönginn óma um
alla ganga og fimmtudagarnir eru sérstaklega skemmtilegir þegar tónlistarkennarinn er hér húsi. Gott samstarfsverkefni þar milli grunnskólanna og
tólistarskólans.
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Skólasamfélag er samansett af nemendum, starfsmönnum skóla og forráðamönnum og það skiptir veigamiklu máli í skólastarfinu að allir aðilar vinni vel
saman og standi við bakið á skólastarfinu.

Útivistartími
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Haustfrí, skipulags-
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Við höldum því ótrauð í átt að jákvæðri og bjartri framtíð í þeirri vissu að:
Saman stöndum við, náum árangri og gleðjumst!

Forvarnardagur
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Rýmingaræfing
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Kær kveðja frá stjórnendum Glerárskóla,

Skólaráð

2

Helga, Lalli og Aðalheiður

Útivistartími
Við minnum á að útivistartími nemenda breyttist þann 1. september s.l. og er
nú sem hér segir:
12 ára börn og yngri mega lengst vera úti til kl. 20:00
13 - 16 ára börn mega lengst vera úti til kl. 22:00
Stöndum saman og höldum vel utan um krakkana okkar

Öryggi í umferðinni 3
Reglur í matsal
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Fréttabréf til forráðamanna í Glerárskóla

Haustfrí, skipulagsdagur, viðtalsdagur
Föstudaginn 27. og mánudaginn 30. október er haustfrí nemenda og kennara í
grunnskólum Akureyrarbæjar. Þriðjudaginn 31. október er skipulagsdagur í
Glerárskóla og því eru nemendur í fríi. Miðvikudaginn 1. nóvember er síðan
viðtalsdagur í skólanum en þá hitta forráðamenn og nemendur umsjónarkennara til að ræða um nám nemenda og skólagöngu. Einnig geta
nemendur og forráðamenn hitt annað starfsfólk og kennara skólans.

Rýmingaræfing
Rýmingaræfing verður í fyrstu viku október. Æfingin er hugsuð til þess að allir
geri sér grein fyrir því hvernig skal haga sér í aðstæðum sem skapa hættu og
þegar rýma þarf skólann. Nemendur koma inn úr frímínútum á skónum þennan dag og fara með úlpur inn í stofu. Þegar brunabjalla hringir fer af stað
rýmingaráætlun sem er afar skýr og allir eiga að fylgja við rýmingu. Að æfingu
lokinni verður metið hversu vel gekk til og hvar við þurfum að bæta okkur.
Vert er að hafa í huga að 3. bekkur, hluti af 5. og 6. bekk og 9. bekkur fara út
um glugga og því er gott að nefna það við börnin.

Forvarnardagur!
Þann 5. október
munu nemendur í
9. bekk fara í
Síðuskóla og taka
þátt í dagskrá
dagsins.
Jafnréttisfræðsla
og hinsegin fræðsla
eru þemu dagsins

Við biðjum alla forráðamenn að ræða við börnin sín um mikilvægi þess að fara
að einu og öllu eftir áætlun um rýmingu og að sýna æfingunni virðingu með
því. Það getur skipt sköpum þegar á reynir hvort við þekkjum þær leiðir sem
við þurfum að nýta þegar á hólminn er komið.

Skólaráð Glerárskóla
Nú hefur nýtt skólaráð Glerárskóla litið dagsins ljós. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og
mótun sérkenna hans í samræmi við stefnu sveitafélagsins um skólahald. Í skólaráði sitja fulltrúar
starfsfólks, kennara, forráðamanna og nemenda auk fulltrúa úr hverfisnefnd og stjórnenda skólans.
Í skólaráði árið 2017—2018 sitja:
Fyrir forráðamenn: Ágúst Lárusson og Sesselja Ingibjörg Reynisdóttir
Fyrir nemendur: Berglind Halla Þórðardóttir og Bergrún Bjarnadóttir úr 10.bekk
Fyrir starfsfólk: Soffía Guðmundsdóttir
Fyrir kennara: Aðalbjörg Ólafsdóttir og G. Sigríður Víkingsdóttir
Fyrir hverfisnefnd: Helgi Stefánsson
Fyrir stjórnendur: Helga Halldórsdóttir
Ritari skólaráðs: Tómas Lárus Vilbergsson

Forföll
Mikið var um forföll starfsmanna nú í september. Þessa dagana eiga 6 starfsmenn í
langtímaveikindum. Við höfum reynt eftir mætti að leysa af alla kennslu yngri
barna en ekki hefur alltaf tekist að leysa af í unglingadeild. Nú höfum við ráðið
þrjá stundakennara til að leysa af í forföllum og vonum við að ekki þurfi að koma
til mikilla forfalla í stundatöflu nemenda.

BLS. 3

Reglur í matsal
Glerárskóla

Öryggi í umferðinni!
Nú þegar haustar að minnum við á reglur um farartæki á hjólum og þann öryggisbúnað sem nota skal.
Reglurnar má finna á heimasíðu Glerárskóla.
Einnig viljum við benda forráðamönnum á að brýna
fyrir börnunum að fara varlega í umferðinni og nota
endurskinsmerki.
Forráðamönnum bendum við á að fara varlega á
bílastæði við skólann og muna að hverfið okkar er
með 30 kílómetra hámarkshraða.
Munum svo að ALLIR NEMENDUR á
farartækjum eiga að nota hjálm!

,,Hlátur er bros sem
springur!”
Mary H. Waldrip



Förum í röð og bíðum
eftir því að röðin komi að
okkur



Höfum ekki húfur né
yfirhafnir í matsal



Notum áhöld við að fá
okkur á diskinn



Fáum okkur passlega á
diskinn



Borðum við matarborðin



Notum inniröddina



Göngum rólega um



Göngum frá eftir okkur



Ókurteisi og ruðningur í
matsal leiða til þess að
nemendur fara aftast í
röðina eða er vísað út
matsal og borða annarsstaðar



Nemendur yngsta- og
miðstigs fara beint út í
frímínútur eftir að hafa
borðað



Borðstjórar sjá til þess að
borð séu hrein, stólar
upp við borð og fara
síðastir út úr matsal

Helstu viðburðir í október og nóvember 2017
3. október: Rýmingaræfing
5. október: Forvarnardagur– 9. bekkur fer í Síðuskóla í dagskrá
9. október: Leiksýning fyrir 5 og 6.b. í Hofi. Þjóðleikhúsið.
10. október: Leiksýning fyrir 7. b. í Hofi. Þjóðleikhúsið.
11. október: Fótboltamót unglingadeilda grunnskólanna á Ak.

27. október: Haustfrí nemenda og kennara
30. október: Haustfrí nemenda og kennara
31. október: Skipulagsdagur—nemendur í fríi
1. nóvember: Viðtalsdagur
___________________
8. nóvember: Smiðjudagur/Baráttudagur gegn einelti
16. nóvember: Dagur íslenskrar tungu
24. nóvember: Glerárvision

Rósaball
Föstudaginn 20. október
verður haldið hið fræga
Rósaball hér í
Glerárskóla.
Rósaballið er ætlað
nemendum í 8.—10. bekk
og hefur verið afar
vinsælt um áraraðir.
Nafnið fær ballið af því að
10. bekkingar sækja 8.
bekkinga á ballið og færa
þeim rós .

Glerárskóli,
v/Höfðahlíð
600 Aku reyri
Skrifstofa skólans er opin alla virka daga frá
kl. 7:45—15:00 en í fríum nemenda er hún
opin frá kl. 10:00—12:00.
Sími skólans er: 461-2666
Fax skólans er: 461-1316
Netfang skólans er: glerarskoli@akureyri.is
Heimasíða: www.glerarskoli.is

Laxdæla—áhugavert þróunarverkefni
Við í Gleráskóla erum í skemmtilegu þróunarverkefni í
samvinnu við heimspekideild
Háskóla Íslands
Nemendur í 9. og 10. bekk lesa nú í október
Laxdælu. Markmiðið er að skoða dyggðir í gegnum texta
bókarinnar. Nemendur tóku könnun þegar verkefnið fór
af stað og síðan aftur þegar því lýkur.
Unnið er með dyggðirnar: Þrautseigja, örlæti, heiðarleiki,
sjálfsagi, hugrekki, kærleikur, sanngirni og sáttfýsi.

HUGUR - HÖND - HEILBRIGÐI

Áhugavert verkefni sem gaman verður að fylgjast með.

Við erum á Facebook:
Glerárskóli

Frábær ferð í leikhúsið

Fótboltamót
Miðvikudaginn 11. október verður í
Boganum fótboltamót unglingadeilda
grunnskólann á Akureyri.
Að sjálfsögðu mætir Gleráskóli til leiks.

ODDUR og SIGGI í Hofi
Mánudaginn 9. okt (5. og 6. bekkur)
og þriðjudaginn 10. okt. (7. bekkur) er nemendum
boðið í leikhús. Það er Þjóðleikhúsið sem býður upp á
leiksýninguna Oddur og Siggi. Sýningin fjallar á einlægan
hátt um samskipti, einelti og vináttu.
Þetta frábæra verkefni er samstarf Þjóðleikshússins,
Menningarfélags Akureyrar og fræðslusviðs

Mynd augnabliksins!
6. GS sem bar sigur í Göngum í skólann átakinu. Duglegir krakkar þarna á ferð.

