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Janúar 2019
Kæru forráðamenn nemenda í Glerárskóla,
GLEÐILEGT NÝTT ÁR
Árið 2019 rennur nú upp og skólastarf í Glerárskóla hefst næstkomandi
föstudag, 4. janúar 2019 samkvæmt stundaskrá. Áherslur í skólastarfinu eru
samkvæmt stefnu og sýn og munum við leggja áherslu á að efla jákvæðan aga,
læsi og sjálfsábyrð nemenda nú sem endranær. Við höldum ótrauð áfram í þeirri
trú að nú þegar skólastarf í þorpinu er orðið 110 ár verði næstu hundrað ár
okkur til gleði og framfara.
Flestir vita að reisa á nýjan leikskóla á skólareit Glerárskóla og er áætlað að
hann verði tekinn í notkun innan örfárra ára. Einnig á að fara í endurbætur á
grunnskólahúsnæðinu og því horfum við bjartsýn til framtíðar.
Sýnin okkar; Hugur-Hönd-Heilbrigði varðar veginn í öllu skólastarfi sem fram
fer í Glerárskóla og munum við halda áfram að gera nemendum kleift að ná
árangri í lífi og starfi í því samfélagi sem við búum við.
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Fréttabréf skólans eru hugsuð sem samantekt upplýsinga, ábendinga og
tilkynninga sem gott er fyrir forráðamenn að fá. Við viljum einnig benda á
heimasíðuna okkar og að alltaf má hringja, kíkja í heimsókn eða senda
tölvupóst til að afla upplýsinga eða láta vita ef eitthvað er.
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Í sameiningu stöndum við vörð um skólann okkar og vinnum að því að efla
lærdóm, ná árangri og gleðjast saman.
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Samvinna skólans við heimilin er afar mikilvæg í öllu því sem við tökum okkur
fyrir hendur og því er gott að vita af góðum hópi forráðamanna sem styður
skólastarfið í hvívetna.

Kær nýjárskveðja frá stjórnendum Glerárskóla,
Eyrúnu, Helgu og Tómasi

Endurskinsmerki og varkárni í umferðinni
Þó daginn sé farið að lengja er birta enn 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
Verum
vakandi og eins
og hægt er á leið sinni í og úr skóla.
,,sjáumst“ í umferðinni!
Einnig biðjum við forráðamenn að merkja börnin vel með endurskinsmerkjum
því þau geta verið lífsnauðsynleg í svartasta skammdeginu.
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Yfirlit yfir dagskrá í janúar 2019
Fimmtudagur 3. janúar: Skipulagsdagur—nemendur í fríi—frístund lokuð
Föstudagur 4. janúar: Skóli hefst samkvæmt stundaskrá
Sunnudagur 6. janúar: Þrettándinn
Mánudagur 28. janúar: Skipulagsdagur—nemendur í fríi—frístund opin
Þriðjudagur 29. janúar: Viðtalsdagur
Miðvikudagur 30. janúar: Viðtalsdagur

Viðtalsdagar 28. og 29. janúar 2019
Nú í janúar, nánar tiltekið dagana 28. og 29. janúar, verða viðtalsdagar í Glerárskóla. Forráðamenn þurfa
því að skrá sig og sín börn í viðtal við kennara, en sú skráning fer í gegnum Mentor. Mánudaginn 14. janúar,
hefst skráning fyrir þá sem eiga fleiri en eitt barn í skólanum en fimmtudaginn 17. janúar verður skráning
opnuð fyrir alla.
Viðtölin að þessu sinni verða allt að 30 mínútur fyrir hvern nemanda en biðjum við alla að virða þau
tímamörk svo kerfið ruglist ekki. Það getur nefnilega skipt miklu máli fyrir þá sem eiga fleiri en eitt barn í
skólanum að allt sé á réttum tíma samkvæmt skráningum.
Viðtölin eru við umsjónarkennara og hugsuð til að ræða um nám og líðan nemenda í skólanum og hvernig
hægt er að gera skólavistina sem árangursríkasta fyrir hvern og einn. Við vonum að sem allra flestir nýti sér
þessa viðtalsdaga, komi og hitti kennara og ræði málin auk þess að fá vitnisburð um nám nemenda.

Skipulagsdagar í janúar 2019
Skólastarf hefst á nýju ári með skipulagsdegi starfsfólks í Glerárskóla þann 3. janúar 2019. Þann dag eru
nemendur enn í jólafríi og frístund verður einnig lokuð. Starfsmenn nýta daginn í eflingu og undirbúning
fyrir komandi önn.
Mánudaginn 28. janúar er síðan annar skipulagsdagur þar sem undirbúningur á námsmati og fleiru fer
fram. Þann dag er frístund opin.

Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í
grunnskólum
Árið 2011 gaf Mennta– og mennigarmálaráðuneytið 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

,,Upphaf þekkingar er að uppgötva eitthvað sem við
skiljum ekki.“
Höf. óþekktur
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Erasmus+

Loftslagsverkefni

Næstu tvö árin mun Glerárskóli stýra Erasmus+
verkefninu ,,Developing Pupils Skills“. Önnur lönd
sem þátt taka eru: Tyrkland, Slóvenía, Spánn og
Litháen. Fulltrúar þessara landa komu í heimsókn í
skólann okkar dagana 10.—14. desember s.l. til að
skipuleggja verkefnið. Heimsóknin tókst vel og voru
allir gestirnir mjög ánægðir með veruna á Íslandi og
fannst skólinn okkar afar góður og fínn.

Glerárskóli tekur nú þátt í samnorrænu verkefni um loftslagsmál.
Verkefnið er unnið í samvinnu við
Hlíðarskóla og Þelamerkurskóla
auk Háskólans í Nuuk á Grænlandi
og fleiri skóla í Danmörku.

Glerárskóli mun á næstunni taka þátt í fleiri
Erasmus+ verkefnum sem bæði styrkja skólastarf
og efla kennara í vinnu sinni.

,,Oft þarf meira hugrekki til að breyta um
skoðun en til að halda henni.”
Willy Brandt

Helstu viðburðir í janúar 2019
3. janúar: Skipulagsdagur—nemendur í fríi—frístund lokuð
4. janúar: Skóli hefst samkvæmt stundaskrá
28. janúar: Skipulagsdagur—nemendur í fríi—frístund opin
29. og 30. janúar: Viðtalsdagar
___________________

SKÓLI HEFST FÖSTUDAGINN 4. JANÚAR 2019 SAMKVÆMT STUNDASKRÁ

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

Sérstök fræðsla í janúar og febrúar!
Miðvikudagur 16. janúar:
8. bekkur—Nethegðun
Þriðjudagur 22. janúar:
10. bekkur (drengir)- Tilfinningar, hvað er það?
______________________________________

Heimasíða: www.glerarskoli.is

HUGUR - HÖND - HEILBRIGÐI

Föstudagur 1. febrúar:
8. bekkur—Kynfræðsla—Sigga Dögg
Þriðjudagur 5. febrúar:
6. bekkur—Ég, þú og við
Þriðjudagur 12. febrúar:
6. bekkur—Ég, þú og við
Föstudagur 15. febrúar:
10. bekkur—Þorgrímur Þráinsson

Olweus gegn einelti
Nú í janúar verður lögð fyrir nemendur í 5.—10. bekk hin árlega eineltiskönnun Olweusar.
Niðurstöður verða kynntar þegar þær eru tilbúnar.

Mynd augnabliksins!
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