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Verum vakandi og 

,,sjáumst“ í umferðinni! 

       Endurskinsmerki og varkárni í umferðinni 
Nú er orðið áliðið að hausti og birta hér norðan heiða orðin af skornum 

skammti í morgunsárið og síðdegis. Við biðjum forráðamenn að brýna fyrir 

börnunum sínum að fara varlega í umferðinni. Nota gangstéttar, stíga og 

gangbrautir á leið sinni í og úr skóla. 

Einnig biðjum við forráðamenn að merkja börnin vel með endurskinsmerkjum 

því þau geta verið lífsnauðsynleg þegar svartasta skammdegið gengur í garð.   

Verum vakandi og ,,sjáumst“ í umferðinni! 

Nóvember heldur nú innreið sína í skólastarfinu. Þann 1. nóvember varð   

skólastarf í Þorpinu 110 ára og af því tilefni mun Glerárskóli halda afmælihátíð í 

lok nóvember.  

Í október var haustfrí nemenda og kennara auk skipulagsdags og viðtalsdags. 

Framundan er því seinni hluti haustannar en í janúar verða aftur viðtalsdagar 

þar sem nám og skólaganga nemenda verður í brennidepli. 

Áður en að því kemur er margt sem þarf að huga að og vinna vel. Læsi er afar 

stór þáttur í lífi nemenda. Að verða vel læs á lífið og tilveruna getur skipt             

sköpum í lífi hvers einstaklings. Lestur er einnig afar mikilvægur til að auðvelda 

nám og annað sem nemendur taka sér fyrir hendur í dagsins önn og er æfing í 

lestri grunndvallarþáttur í skólagöngu nemenda.  

Í nóvember er haldinn hátíðlegur Dagur íslenskrar tungu þann 16. nóvember. Þá 

hugum við sérstaklega að ástkæra ylhýra málinu okkar, íslenskunni. Tunglumálið 

okkar verður því í hávegum haft í nóvembermánuði og væri gaman ef 

forráðamenn sjá sér fært að styðja okkur í skólanum við að efla læsi á alla vegu. 

Að sjálfsögðu höldum við áfram að sinna öðrum áherslum skólans og til að  

mynda tökum við þátt í Baráttudegi gegn einelti en þá munu vinabekkir innan 

skólans efla samskipti sín á milli. 

Eins og alltaf eru forráðamenn velkomnir í skólann því það er alltaf gaman, gott 

og styðjandi að fá heimsókn. 

Skólinn okkar er frábær og við höldum bjartsýn áfram við að styrkja jákvæða 

ímynd hans í fullri vissum um að:  

Saman lærum við, náum árangri og gleðjumst! 

Kær kveðja frá stjórnendum Glerárskóla,  

Eyrúnu, Helgu og Tómasi 

Fréttabréf til forráðamanna í Glerárskóla 
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3. tbl. 8. árg 

                 G l e r á rskó l i  Akur e yr i  



Baráttudagur gegn einelti 
 

Fimmtudaginn 8. nóvember er alþjóðlegur baráttudagur  gegn einelti. 

Glerárskóli hefur í gegnum tíðina verið vakinn og sofinn yfir þessu málefni en-

da erum við stolt af því að vera Olweusarskóli sem hefur náð góðum árangri í 

þeirri baráttu. Þennan dag munu vinabekkir skólans hittast og styrkja 

vináttuböndin og í leiðinni leggja stund á gleðilegar samvistir. 

Vikuna 26.—30. nóvember næskomandi heldur Glerárskóli upp á 110 ára 

afmæli skóla í Þorpinu. Það var árið 1908 sem stofnaður var skóli í Bótinni en 

árið 1938 var hann fluttur í Árholt. Árið 1976 var síðan núverandi húsnæði 

tekið í notkun, A-álma fyrst, og árið 1996 var síðasta álman, C-álma tekin í 

notkun. 

Það er því margt sem drifið hefur á daga skólans í Þorpinu og ástæða til að 

gleðjast yfir góðu skólastarfi. 

Þessa síðustu viku í nóvember ætlum við að halda hátíð og vinna verkefni 

tengd sögu skólans og starfsemi hans. Mikið verður um að vera í skólanum 

alla vikuna og meðal annars verður farið í hátíðarskrúðgöngu frá gamla 

skólahúsnæðinu í Bót og alla leið upp í Glerárskóla fimmtudaginn 29. nóvem-

ber. Síðasta daginn, föstudaginn 30. nóvember verður síðan afmælishátíðinni 

lokað með veglegu Glerárvision í hátíðarbúningi. Þekktar persónur úr 

bæjarlífinu munu heimsækja okkur á þessum tímamótum og má þar m.a. nef-

na bæjarstjóra Akureyrar sem mun heiðra okkur á Glerárvision. 

Forráðamenn eru velkomnir að kíkja á okkur þessa viku og gleðjast í tilefni 

afmælisins. 

Afmælishátíðarvika 

Fréttabréf til forráðamanna í Glerárskóla BLs. 2 

 

“Hið fyrsta sem barn á að læra er þrautseigja.”  
Rousseau 

Söngvaflóð 
Á þessu skólaári hafa nemendur í 1—8. bekk tekið þátt í Söngvaflóði sem er verkefni stýrt af Tónlistarskóla 

Akureyrar. Einu sinni í viku kemur kennari frá Tónlistarskólanum og syngur með nemendum. Nú í nóvem-

ber fara nemendur í Hof þar sem þeir hitta nemendur úr öðrum skólum og fræga tónlistarmenn. Þá verður 

sungið saman og gleðin mun ríkja. Vegna skipulagsdags í Glerárskóla fara okkar nemendur í Hof dagana 

19. og 20. nóvember. Nánar síðar. 

 

 

Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í 
grunnskólum 

Árið 2011 gaf Mennta– og menningarmálaráðuneytið út reglugerð um ábyrgð og 
skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum. Reglugerðin er skýr og gott fyrir alla 

að rifja upp það sem þar stendur annað slagið. Öll berum við ábyrgð gagnvart því 
skólasamfélagi sem við störfum í og skiptir samvinna þar meginmáli. Reglugerðina má 

finna á þessari slóð: https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1040-2011  



Erasmus+ 
Næstu tvö árin mun Glerárskóli stýra verkefni á 

vegum Erasmus+ sem ber vinnuheitið Developing 

Pupils Skills. Verkefnið snýr að því hvernig hægt er 

að efla læsi í gegnum þjóðsögur og verður gaman að 

sjá hvernig hægt er að nýta það góða efni sem við 

eigum hér á Íslandi og kynnast þjóðsögum annarra 

landa líka. 

Fyrsti fundur verkefnisins verður í haldinn í 

Glerárskóla 10—14. desember en þá koma aðilar frá 

þeim fjórum löndum sem taka þátt í verkefninu 

með okkur.  

Löndin eru: Litháen, Slóvenía, Spánn og Tyrkland. 

Það er mikill heiður að fá að stýra verkefni sem 

þessu og erum við stolt af skólanum okkar. 

BLS. 3 

Halloween ball 

Fimmtudaginn 8. nóvember 
stendur nemendaráð fyrir   
Halloween balli fyrir 1.—7. 

bekk. 

Ballið verður haldið í matsal 
Glerárskóla og verða tíma-
setningarnar eftirfarandi: 

1.—4. bekkur kl. 16:30—18:00 

5.—7. bekkur kl. 18:30—20:30 

 

 

Helstu viðburðir í nóvember og desember 2018 

8. nóvember: Baráttudagur gegn einelti 

16. nóvember: Dagur íslenskrar tungu 

19.—20. nóvember: 1.—8. bekkur heimsókn í Hof—Sögnvaflóð 

21. nóvember: Skipulagsdagur—nemendur í fríi 

26.—30 nóvember: Afmælishátíðarvika 

29. nóvember: Skrúðganga frá Bót að Árholti og síðan að Glerárskóla 

30. nóvember: Glerárvision í hátíðarbúningi 

___________________ 

10.—14. desember: Erasmus+ heimsókn frá Litháen, Slóveníu, Spáni og Tyrklandi 

19. og 20. desember: Litlu jólin 

21. desember: Jólafrí nemenda 

 

 

“Gæska skiptir meira máli en viska og 

viðurkenning á því er upphaf viskunnar.”  

Theodore Rubin 



Myndir augnabliksins! 
                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

1. bekkur skrapp í heimsókn í Giljaskóla—það var fjör! 

Breyting á samræmdum prófum í 9. bekk 

Menntamálastofnun hefur sent út breyttar dagsetningar 

vegna samræmdra prófa í 9. bekk vorið 2019. Þau verða 

svona: 

11. mars, mánudagur – íslenska 

12. mars, þriðjudagur – stærðfræði 

13. mars, miðvikudagur – enska 

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   

G l e r á r s k ó l i ,                      
v / H ö f ð a h l í ð                      

6 0 0  Ak u re y r i   

HUGUR - HÖND - HEILBRIGÐI 

 

Starfsmannabreytingar 
 

Í lok nóvember mun Sigrún Ella Meldal 

láta af störfum sem bókasafnskennari. Í 

hennar stað kemur Ragnar Logi Búason 

sem tekur við starfinu af fullum krafti 

þann 10. desember. Við þökkum Sigrúnu 

Ellu fyrir samveruna og bjóðum Ragnar 

Loga velkominn.  

Sérstök fræðsla nóvembermánaðar! 
 

Föstudagur 9. nóvember:                                                                   

8. bekkur—Fræðsla gegn vímuefnum 

9. bekkur—Hinseginfræðsla 

Þriðjudagur 13. nóvember: 

7. bekkur—Samskipti á netinu 

Mánudagur 19. nóvember: 

10. bekkur—Fjármálafræðsla 

Föstudagur 23. nóvember: 

9. bekkur—Grófin með geðfræðslu 


