Fréttabréf til forráðamanna í Glerárskóla
Glerárskóli Akure yri

Janúar 2017
Kæru forráðamenn,
6. tbl. 6. árg

Gleðilegt nýtt ár
Árið 2017 hefur nú heilsað okkur með nýjum áskorunum og verkefnum.
Eins og fram kom í pósti frá Eyrúnu í desember hafa orðið nokkrar breytingar á
stjórnendateymi skólans. Elín Magnúsdóttir er nú starfandi skólastjóri í
veikindaleyfi Eyrúnar og verður svo fram á sumar. Helga Halldórsdóttir
deildarstjóri er staðgengill skólastjóra og Tómas Lárus Vilbergsson hefur tekið
tímabundið við deildarstjórastarfi. Selma Malmquist sem sinnti fyrr í vetur forfallakennslu í skólanum hefur tekið við umsjón í 4. bekknum sem áður var í
umsjón Tómasar Lárusar. Kári Ellertsson hefur verið ráðinn í forfallakennslu.
En áfram skal haldið til móts við nýja tíma og skólastarfið hefur farið vel af stað
á nýju ári.

Til umhugsunar:
 Gleði
 Markmið
 Samvinna
 Þrautseigja

Efnisyfirlit:

,,Saman lærum við, náum árangri og gleðjumst!”
Kær kveðja frá stjórnendum Glerárskóla,
Elínu, Helgu og Tómasi Lárusi

Skipulagsdagur og viðtalsdagar í janúar
16. janúar: Skipulagsdagur hjá öllu starfsfólki Glerárskóla. Nemendur í fríi.
Frístund lokuð.

17. og 18. janúar eru viðtalsdagar. Nemendur koma í viðtöl ásamt
forráðamönnum. Skráning í viðtöl fer fram á Mentor (sjá póst frá ritara í síðustu
viku). Frístund er opin frá kl. 8:00 fyrir þau börn sem þar eru skráð.
Að þessu sinni er gert ráð fyrir að viðtölin séu í 20 mínútur fyrir hvern nemanda.
Viðtölin eru hugsuð til að ræða um nám, frammistöðu og líðan nemenda í
skólanum og hvernig hægt sé að gera skólavistina sem árangursríkasta fyrir
hvern og einn.
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Fréttabréf til forráðamanna í Glerárskóla

Læsi
Einn af grunnþáttum menntunar er læsi. Þjóðarsáttmáli um læsi var
undirritaður á haustdögum 2015 af fulltrúum allra sveitarfélaga
landsins, mennta– og menningarmálaráðherra og fulltrúum landssamtakanna Heimilis og skóla. Það er mikilvægt að allir taki höndum
saman um að efla læsi og er þjóðarsáttmálinn tákn fyrir skuldbindingu um það.

Æfingingin skapar
meistarann

Til þess að ná góðum tökum á lestri er æfing mikilvæg. Þáttur
foreldra í lestrarþjálfun barna er óumdeilanlega mikilvægur.

Leik- og grunnskólar á Akureyri ásamt fleiri skólum við Eyjafjörð
hafa nú í smíðum læsisstefnu þar sem allir þættir læsis eru lagðir til
grundvallar þ.e. samræða, tjáning og hlustun; lestur og lesskilningur
og miðlun/ritun.
Nýlega gaf Menntamálastofnun út ný lesfimiviðmið fyrir 1.—10. bekk
sem eru eins konar vörður sem sýna ákveðin stíganda í lesfimi frá
einum bekk til annars.
Við gerum ráð fyrir að lestrarprófa alla nemendur í skólanum í
janúar en því miður náum við ekki að ljúka því fyrir viðtalsdagana
þar sem ekki er búið að gera öll prófin aðgengileg til notkunar.

Vetrarfrí og frístund
Vetrarfrí á vorönn verður dagana 1.—3. mars. Þessa daga verður frístund lokuð á skólatíma en möguleiki
er að skrá nemendur 1.—4. bekkja í frístund frá kl. 13:00.

Námsmat
Í aðalnámskrá er kveðið á um að námsmat skuli vera reglubundinn þáttur í skólastarfi, órjúfanlegur frá námi og
kennslu. Megintilgangur þess er að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geti náð markmiðum þess. Með
námsmati er fylgst með því hvernig nemendum tekst að ná almennum hæfniviðmiðum aðalnámskrár og nemendur
örvaðir til framfara.
Við höldum áfram að innleiða nýtt námsmatskerfi samkvæmt aðalnámskrá. Mikil vinna felst í innleiðingu á breyttu
fyrirkomulagi námsmats og það er vinna sem tekur tíma. Kennarar munu smám saman færa námsmat sitt í hið nýja
kerfi. Á meðan breytingar standa yfir má búast við að ýmsir hnökrar komi upp. Það eru ekki aðeins kennarar og
nemendur sem þurfa að aðlagast nýju námsmatskerfi, forráðamenn þurfa líka að fóta sig í nýrri hugsun. Sumir
kennarar eru enn að gefa einkunnir í tölum meðan aðrir eru komnir í bókstafaeinkunnir. Alltaf eru það
markmið og ákveðin viðmið sem liggja að baki námsmati.

BLS. 3

Samstarf heimila og skóla
Í aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á um samstarf heimila
og skóla.
,,Velferð barna og farsæl námsframvinda byggist ekki síst á
því að foreldrar styðji við skólagöngu barna sinna og gæti
hagsmuna þeirra í hvívetna, eigi gott samstarf við skóla,
veiti skólanum viðeigandi upplýsingar og taki þátt í námi
barna sinna og foreldrastarfi frá upphafi til loka
grunnskóla“ (Aðalnámskrá gurnnskóla bls. 45).

3. febrúar
Dagur stærðfræðinnar
Smiðjudagur í Glerárskóla

,,Án menntunar
hjartans er engin
menntun!”
Sókrates

Helstu viðburðir í janúar og febrúar 2017
16. janúar: Skipulagsdagur—nemendur í fríi og frístund lokuð
17. og 18. janúar: Viðtalsdagar
_________________________________
3. febrúar: Smiðjudagur—Dagur stærðfræðinnar

Glerárskóli,
v/Höfðahlíð
600 Aku reyri

Samskipti - Jákvæður agi

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

Agi er mikilvægur þáttur í skólastarfi. Hegðun hvers og
eins hefur áhrif á heildina og allir þurfa að temja sér
sjálfsaga og námsaga. Meðal grundvallarréttinda
nemenda er að hafa vinnufrið í skólanum þannig að þeir
geti náð sem bestum tökum á náminu og kennslan nýtist
þeim sem best.

Heimasíða: www.glerarskoli.is

Til þess að vera virkir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi
þurfa nemendur að tileinka sér góða samskiptahæfni,
virðingu, umburðalyndi og skilning á uppbyggingu
lýðræðislegs þjóðfélags (Aðalnámskrá bls. 45).
HUGUR - HÖND - HEILBRIGÐI
Við erum á Facebook:
Glerárskóli

Agastefna Glerárskóla—Jákvæður agi—byggir á
sjálfstjórnarkenningum sem miða m.a. að því að hver og
einn læri að taka ábyrgð á eigin hegðun.
Við viljum minna foreldra á reglugerð um ábyrgð og
skyldur skólasamfélagsins sem kveður m.a. á um ábyrgð
foreldra á hegðun barna sinna.

BÚNAÐUR OG EIGNIR —ATHUGIÐ VEL!
Við viljum benda forráðamönnum á að öll
tæki sem nemendur koma með í skólann,
s.s. símar, spjaldtölvur, hjól, hlaupahjól og
annar búnaður, eru á ábyrgð heimilis.
Einnig minnum við forráðamenn á að
merkja eigur nemenda vel.

Morgunkaffi með stjórnendum
Óformlegt spjall foreldra og stjórnenda um skólamál á kaffistofu
starfsmanna kl. 8:15—8:45.
15. febrúar: foreldrar barna í 5. bekk
17. febrúar: foreldrar barna í 3. bekk
22. febrúar: foreldrar barna í 2. bekk
24. febrúar: foreldrar barna í 10. bekk

Munum eftir endurskinsmerkjunum

Sjáumst!!

