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Og viti menn, enn er desember mættur og árið að verða búið. Veðrið hefur verið 

dásamlegt hér á norðurslóðum í haust og í skólanum hefur það hjálpað mikið til 

við útiveru. Desember er mánuður aðventu og jóla. Honum fylgir spenna og 

eftirvænting og stundum örlar aðeins á kvíðanum þegar margt er í gangi og  

togað er í okkur úr öllum áttum. Því skiptir miklu máli að huga vel að             

samverustundum og hlúa að fjölskyldunni.  

Gerum aðventuna og hátíð jóla og áramóta að gæðatíma með því að vera         

saman og njóta jólaljósanna. 

Í skólanum er margt í gangi þennan síðasta skólamánuð almanaksársins.                   

Nemendur fara í heimsóknir, fá heimsóknir og bralla margt í skólastofunni sem 

tengist jólunum. Námið er þó umfram allt það sem skiptir máli og því gleymum 

við ekki en leggjum okkur fram um að tengja leik og nám saman svo úr verði ein 

heild.  

Lesturinn skiptir alltaf jafn miklu máli og því hvetjum við alla til að lesa saman á 

þessum tíma jafnt sem öðrum. 

Í skólanum eru einnig atburðir sem brjóta upp venjubundið skipulag og má þar 

nefna heimsókn frá fjórum löndum vegna Erasmus+ verkefnis sem skólinn stýrir 

og litlu jólin sem verða dagana 19. og 20. desember. 

Á þessum tíma, líkt og öðrum, leggjum við ríka áherslu á að allir stundi jákvæð 

samskipti,  kurteisi og hlýju í garð náungans og reynum að gera mánuðinn að 

tákni fyrir kærleika, gleði og samveru.  

Við minnum á að skólinn er alltaf opinn forráðamönnum til að kíkja í heimsókn 

og taka þátt í skólalífinu. 

 

Við þökkum öllum fyrir ánægjulega samvinnu á liðnu ári og                      

hlökkum til að taka á móti nýju ári með gleði og alúðarfestu.  

Gleðileg jól! 

 

Kær kveðja frá stjórnendum Glerárskóla,  

Eyrúnu, Helgu og Lárusi Tómasi 

Fréttabréf til forráðamanna í Glerárskóla 

Desember 2018 

 Til umhugsunar: 

 Gleði 

 Samvera 

 Jákvæðni 

 Jólabros 

 

4. tbl. 8. árg 

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



3.—7. des: 

6. desember: Jólasamsöngur 1.—4. bekkjar 

 

10.—14. des: 

10. desember:  Laufabrauð á yngsta stigi í fyrstu lotu  

10.—14. desember: Erasmus+ - heimsókn frá 4 löndum 

11. desember: Opið hús í frístund frá kl. 14-16 

13. desember:  Halldórsmótið í sundi—miðstig 

 

17.—21. des: 

18. desember:  Félagsvist á miðstigi í miðlotu 

19. desember: Félagsvist á unglingastigi  

19. desember:  Litlu jól 7. – 10. bekk kl. 19:30 – 21:00 (nemendur 7.—10. bekkjar komnir í jólafrí) 

20. desember:  Litlu jól 1. – 3. bekkur  kl. 8:15 - 9:45 (nemendur 1.—3. bekkjar komnir í jólafrí) 

  Litlu jól 4. – 6. bekkur kl. 9:30 - 11:00 (nemendur 4.—6. bekkjar komnir í jólafrí) 

  (4. bekkur sér um jólahelgileik á báðum litlu jólum dagsins) 

 

Frístund: 

Þann 20. desember er Frístund opin fyrir þá nemendur sem þar eru skráðir frá kl. 8:15 – 16:00.  

Desemberskipulag 2018 

Fréttabréf til forráðamanna í Glerárskóla BLs. 2 

            Vetur, föt og endurskinsmerki 
Við viljum benda á að nú er vetur genginn í garð og því er oft á tíðum ansi kalt úti. Það er því 

bráðnauðsynlegt fyrir börnin okkar að vera vel klædd og hafa bæði, húfu og vettlinga með í farteskinu. 

Einnig er gott fyrir krakkana að hafa þurra sokka til skiptanna í töskunni því oft koma litlir fætur blautir inn úr 

útiveru og verða kaldir ef þeir fá ekki þurra sokka. 

Við viljum einnig minna forráðamenn á að koma endurskinsmerkjum á fatnað nemenda, þar sem afar dimmt  

er úti nú í svartasta skammdeginu. Miklu skiptir fyrir börnin að sjást vel í umferðinni svo síður verði slys. 

Matartorg 

Skráning fyrir janúar 2019 þarf að fara fram frá 7. - 14. desember 2016. Þeir sem vilja hætta eða                     

breyta áskrift í mat/mjólk/ávöxtum/frístund þurfa að gera það á sama tíma. 

Dót í skólanum 

Kæru forráðamenn! Viljum benda á að nemendur eiga að skilja öll leikföng, s.s. bolta og aðra slíka 

hluti eftir heima nema þegar um sérstaka ,,dótadaga” er að ræða. Vinsamlega takið tillit til þess. 

Jólastemmning í frístund 

Þriðjudaginn 11. desember verður opið hús í frístund frá kl. 14—16. Í boði verður kakó og 

piparkökur og eru forráðamenn hjartanlega velkomnir í heimsókn. 



Litlu jólin 2018 
Litlu jól nemenda verða, líkt og undanfarin ár, þrískipt, dagana 19. og 20. desember n.k.           

Þá daga mæta allir í sínu fínasta pússi á þessa hátíðlegu stund. 

 

Mæting er í heimastofur þar sem nemendur eiga góða stund með umsjónarkennara. Þar á 

eftir er farið í matsal þar sem sungið er og dansað í kringum jólatré. Að því loknu ganga 

nemendur aftur til stofu og eiga gæðastund með kennara áður en haldið er í jólafrí. (sjá 

tímasetningar í desemberskipulagi hér að framan) 

BLS. 3 

Helstu viðburðir í desember 2018 og janúar 2019  

10. desember: Frístund—opið hús—kakó og piparkökur 

19. desember: Litlu jól unglingastigs að kvöldi 

20. desember: Litlu jól miðstigs og yngsta stigs—tvískipt að morgni 

21. desember 2018—3. janúar 2019: Jólafrí nemenda 

___________________ 

3. janúar 2019: Skipulagsdagur/frístund lokuð—nemendur í fríi 

4. janúar 2019: Skóli samkvæmt stundaskrá 

28. janúar 2019: Skipulagsdagur/ frístund opin—nemendur í fríi 

29.—30. janúar 2019: Viðtalsdagar 

 

,,Faðmlag er frábær gjöf. Ein stærð hentar öllum,  
það má gefa við öll tækifæri og er auðvelt í 

framkvæmd !” 
Spakmæli 

Skólastarf í desember 

Við ítrekum að desembermánuður er venjubundinn mánuður í skólastarfinu og því 

þurfa nemendur að mæta með skólatöskur, íþróttaföt og annað það sem þeir nota á                         

venjulegum skóladegi.  



 

 

 

Glerárskóli óskar forráðamönnum og nemendum gleðilegra 
jóla og farsældar á komandi ári. 

Kærleikskveðja, 

Starfsfólk Glerárskóla 

Jólakveðja 

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 

Erasmus+ - Developing Pupils Skills 

Dagana 10.—14. desember verða í heimsókn kennarar frá 

Slóveníu, Tyrklandi, Litháen og Spáni sem taka þátt í 

Erasmus+ verkefni sem Glerárskóli stýrir næstu tvö árin. 

Gestirnir verða í skólanum, hitta nemendur og starfsfólk og 

skoða skólastarfið. Einnig verður unnið að skipulagi næstu 

ára og svo munum við að sjálfsögðu sýna gestunum okkar 

nánasta umhverfi. 

 

SKÓLAHALD Í GLERÁRSKÓLA ÁRIÐ 2019 HEFST 

FÖSTUDAGINN 4. JANÚAR 

SAMKVÆMT STUNDASKRÁ. 

Jólakortsmyndin okkar er af 

nemanda í skólanum og er tekin 

í skrúðgöngunni á afmælishátíð 

skólans 29.nóvember 2018.         

Við köllum hana: Ljósberinn 


