Fréttabréf til forráðamanna í Glerárskóla
Glerárskóli Akure yri

Febrúar 2019
Komið þið sæl
Nú heldur febrúar innreið sína og birtustigið hækkar óðfluga. Í skólanum týnist
tíminn við leik og störf þar sem lærdómur er í forgrunni auk þess að efla andann
og hressa upp á líkamann með ýmsu móti.

6. tbl. 8. árg
Til umhugsunar:

Viðtalsdögum er nú lokið þar sem forráðamenn, kennarar og nemendur áttu
samtal um námið og skólavistina. Framundan eru síðan dagar nýrrar þekkingar
og spennandi verkefna í skólastarfinu.

 Veljum jákvæðni og gleði

Febrúar er góður og heill mánuður en að honum loknum, eða í byrjun mars, er
vetrarfrí í grunnskólum Akureyrarbæjar. Þá daga er frístundin okkar opin og fyrir
20. febrúar þarf að skrá nemendur sem ætla að nýta sér þá þjónustu.

 Notum góðvild og festu

Nú þegar hafa nemendur og kennarar hafist handa við að leggja grunn að
komandi árshátíð sem verður líkt og alltaf í síðustu viku fyrir páska.
Vorönn í skólalífinu er alltaf fljót að líða og þó við séum tiltölulega nýbúin að fá
snjóinn verður ótrúlega stutt þar til vorið birtist með birtu og yl.
En áfram höldum við að styrkja stoðir skólans, efla anda og þor, gleðjast saman
og reyna á okkur líkt og skólasýnin okkar gerir ráð fyrir. HUGUR—HÖND—
HEILBRIGÐI eru orðin okkar þrjú og allt skólastarf í Glerárskóla stefnir að því að
efla hug, hönd og heilbrigði nemenda.
Við bendum á heimasíðuna okkar og eins að nú hefur aftur verið opnuð Facebook síða skólans. Það er því hægt að fylgjast með skólalífinu frá ýmsum sjónarhornum.
Auk þess eru forráðamenn alltaf velkomnir í heimsókn.
Kær kveðja frá stjórnendum Glerárskóla,
Eyrúnu, Helgu og Tómasi Lárusi

Umbúðalaus vika 11.—15. febrúar 2019
Umbúðalaus vika verður í Glerárskóla dagana 11.—15. febrúar n.k. Þá
ætlum við að sleppa öllu plasti og einnota umbúðum utan um matvæli og
drykki. Engar fernur en nota þess í stað brúsa/glös og margnota matarílát
undir nestið. Við vonum að allir taki höndum saman og verði meðvitaðir um
umhverfið með því að taka þátt í umbúðalausri viku Glerárskóla.
Í farvatninu er verið að vinna með þá hugmynd að skila inn öllum
plastumbúðum utan af matvælum til þeirra birgja sem Glerárskóli verslar
við.

 Notum orkuna okkar í að
byggja upp og bæta
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BLs. 2

Fréttabréf til forráðamanna í Glerárskóla

Snjalltæki
Við minnum forráðamenn á að snjallúr eru hluti af snjalltækjaflórunni og í reglum 1.—7. bekkjar um
snjalltæki segir:
,,Ef forráðamenn telja nauðsynlegt að nemendur komi með tækin í skólann, eiga þau að vera ofan í tösku eða í
snjallsímageymslu og slökkt á þeim, bæði hljóði og titringi, þar til skólatíma lýkur. “

Ef forráðamenn þurfa að ná í barnið á skólatíma skal hringja í símanúmer skólans, 461-2666.

Samræmd próf í 9. bekk
Eins og áður hefur komið fram varð breyting á dagsetningum samræmdra prófa í 9. bekk á þessu vori þar
sem þau voru færð um einn dag. Prófin verða sem hér segir:
Mánudagur

11. mars 2019 9. bekkur

íslenska

Þriðjudagur

12. mars 2019 9. bekkur

stærðfræði

Miðvikudagur 13. mars 2019 9. bekkur

enska

Glerárskóli í Hlíðarfjall
Hin árlega ferð Glerárskóla í Hlíðarfjall verður farin fimmtudaginn 14. mars 2019. Ef sá dagur gengur ekki
upp vegna veðurs verður farið daginn eftir, föstudaginn 15. mars 2019.

Allar nánari upplýsingar koma þegar nær dregur.

Leyfi nemenda
Við viljum benda forráðamönnum á að þegar nemendur fá leyfi frá skólagöngu bera forráðamenn ábyrgð á
námi barna sinna og að því sé sinnt í hvívetna.
Í lögum um grunnskóla frá 2008 gr. 15 segir: Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess
frá skólasókn í einstökum námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til
þess gildar ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr námi
meðan á undanþágu stendur.

Glerárskóli á Facebook á ný
Nú líður af því að facebook síða Glerárskóla verði opnuð á ný. Gert er ráð fyrir að á síðuna komi fréttir úr
skólalífinu og að þar með verði auðveldara að fylgjast með því starfi sem fram fer í skólanum.

Stóra upplestrarkeppnin
Stóra upplestrarkeppnin innan Glerárskóla verður haldin miðvikudaginn 27. febrúar n.k. Þá verða valdir
fulltrúar skólans sem munu taka þátt í aðalkeppninni þann 20. mars n.k.

,,Lífið er perluband augnablika. Njóttu þeirra.“
Höf. óþekktur

BLS. 3

GERT—Félag fagkvenna heimsækir 1.—4. bekk í Glerárskóla
ásamt Landanum
Í dag, föstudaginn 1. febrúar, komu konur í Félagi fagkvenna í heimsókn í Glerárskóla. Er þetta liður í
samstarfi Glerárskóla við GERT og voru þær með dagskrá fyrir nemendur í 1.-4. bekk frá kl. 8:15-13.
Farið var í gegnum stutta glærusýningu sem sýndi myndir af fagkonum í hinum og þessum iðngreinunum,
rætt var um tölfræði og nokkur stutt myndbönd sýnd. Sagt var stuttlega frá hverri grein og við hvað þeir
einstaklingar vinna. Spurningum var svarað jafnóðum en að sjálfsögðu var misjafnt hversu forvitnir
krakkarnir voru. Eftir kynninguna var hópnum skipt í þrennt, einn fékk að skrúfa skrúfur með skrúfuvél,
annar að klippa niður kapla/víra og þriðji hópurinn fékk að skoða í verkfærakassann/töskuna sem konurnar
voru með. Hóparnir fóru síðan á milli "stöðva".
Félag fagkvenna skartar fjölbreyttum hópi kvenna sem hafa lokið sveinsprófi, eru á námssamningi eða í
námi í karllægum iðngreinum. Í félaginu má t.d finna rafvirkja, rafeindavirkja, húsa- og húsgagnasmiði,
pípara, múrara og skrúðgarðyrkjufræðinga.
Í tilefni af komu Félags fagkvenna í Glerárskóla kom RÚV í heimsókn og fylgdist með dagskránni. Í
framhaldinu verður búið til 5 mínútna innlegg með myndum og viðtölum við nemendur sem verður sýnt í
Landanum von bráðar. Það er því um að gera að fylgjast vel með Landanum næstu vikur og fræðast um
skemmtilegt starf sem fram fer í Glerárskóla.

,,Þekking er fólgin í því að raða saman staðreyndum. Viska er
fólgin í því að gera þær einfaldar.”
Mahatma Gandi

Helstu viðburðir í febrúar 2019
Föstudagur 1. febrúar:

GERT—Félag fagkvenna og Landinn í 1.—4. bekk
Sigga Dögg heimsækir 8. bekk
Starfamessa í 9.—10. bekk

Þriðjudagur 5. febrúar:

6. bekkur—Ég, þú og við

Miðvikudagur 6. febrúar:

Könnunin „Ungt fólk 2019“ lögð fyrir í 5.-10. bekk

Föstudagur 8. febrúar:

Börn frá Koti heimsækja 1. bekk

Þriðjudagur 12. febrúar:

6. bekkur—Ég, þú og við

Föstudagur 15. febrúar:

10. bekkur—Þorgrímur Þráinsson

Mánudagur 25. febrúar:

Afhending Grænfánans í 6. skiptið

Miðvikudagur 27. febrúar:

Stóra upplestrarkeppnin—innan Glerárskóla (aðalkeppni 20. mars)

Glerárskóli,
v/Höfðahlíð
600 Aku reyri

Fréttir frá SAFT

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

SAFT hefur sent til skóla á landinu Andrésar Andar blað um samskipti á
netinu, en þar er m.a. farið yfir öryggisógnir, samfélagsmiðla og
neteinelti svo dæmi séu tekin.
Efnið var samið í samstarfi við útgefendur Andrésar Andar á
Norðurlöndunum og hefur blaðið verið gefið út á norrænum
tungumálum. Blaðið fá allir nemendur í 4. bekk grunnskólanna og var
það afhent í vikunni hér í Glerárskóla.

Netfang skólans er: glerarskoli@akureyri.is

Nemendur í 1. bekk fá eintak af nýjum foreldrabæklingi „Ung börn og
snjalltæki“ en þar er meðal annars fjallað um fyrstu kynni barna af
snjalltækjum. Bæklingurinn kemur í „töskupóst“ hjá öllum nemendum í
1. bekk á næstunni og hvetjum við alla foreldra til að kynna sér efnið
með börnum sínum.

Heimasíða: www.glerarskoli.is
Facebook: Glerárskóli

HUGUR - HÖND - HEILBRIGÐI

Afhending Grænfánans í 6. skipti
Glerárskóli fær afhentan Grænfánan í 6. skipti mánudaginn 25. febrúar kl. 8:30. Þá safnast allir nemendur og
starfsmenn inn í íþróttasal og syngja saman auk þess að fá fánann afhentan og gleðjast yfir góðum árangri í
umhverfismálum.

Olweus gegn einelti
Í janúar tóku nemendur í 5.—10. bekk þátt í könnun Olweusar varðandi einelti. Það er okkur sönn ánægja að segja
frá því að í Glerárskóla mælis afar lítið einelti eða 3.7% sem er langt undir landsmeðaltali. Flottur árangur sem segir
okkur að það skilar árangri þegar unnið er samkvæmt hugmyndafræði Olweusar og hugmyndafræði Jákvæðs aga.
Niðurstöður verða birtar á heimasíðu skólans von bráðar.

Myndir augnabliksins!

Skemmtileg skákkennsla í Glerárskóla

