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Fréttabréf til forráðamanna í Glerárskóla 
Glerárskóli Akureyri 

 

Janúar 2020 

Þá er skólastarf í Glerárskóla komið á fulla ferð á nýju ári 2020. Líkt og undanfarin ár verða áherslur í 

skólastarfinu samkvæmt stefnu og sýn skólans að efla jákvæðan aga, læsi og sjálfsábyrð nemenda í 

leik og starfi.  

Í upphafi síðasta árs var spenna í loftinu vegna framkvæmda við skólann sem síðan var farið í 

síðastliðið vor, sumar og haust. Nú hefur endurnýjuð B-álma verið í notkun í nokkra mánuði og 

gleðilegt hversu vel tókst til með alla hönnun og ný aðföng. Í framhaldinu heldur spennan áfram þar 

sem á vormánuðum (apríl - maí) verður ráðist í framkvæmdir við D - álmuna en áætlað er að 

endurgera hana líkt og B - álmu í sumar. Framkvæmdir munu sennilega hefjast fyrr en síðasta vor eða 

í lok apríl en strax núna er hönnunarvinna í fullum gangi. Við fáum því endurnýjaða D - álmu í notkun 

í haust sem er mikið gleðiefni þar sem sú álma er að syngja sitt síðasta, ef svo má að orði komast. 

Þetta verða spennandi tímar en öll þurfum við að vinna saman að því að gera framkvæmdirnar eins 

auðveldar og hægt er með góðri samvinnu og sveigjanleika. 

Sýnin okkar; Hugur-Hönd-Heilbrigði varðar veginn í öllu skólastarfi sem fram fer í Glerárskóla og 

munum við halda áfram að aðstoða nemendum við að ná árangri í lífi og starfi í því samfélagi sem við 

búum við. Tækni í skólastarfi hefur fleygt fram og hefur Glerárskóli nú á síðustu mánuðum eignast 

mikinn og góðan tækjabúnað sem strax er nýttur í starfinu. Við munum halda áfram að tæknivæða 

skólann og efla kennara og nemendur á því sviði. 

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. 

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. 

Í sameiningu stöndum við vörð um skólann okkar og vinnum að því að efla lærdóm, ná árangri og 

gleðjast saman þegar framfarir verða í skólastarfinu. 

Við óskum forráðamönnum og nemendur gleðilegs nýs árs og hlökkum til að takast á við 

viðfangsefni ársins 2020 með ykkur öllum. 

Kær nýjárskveðja frá stjórnendum Glerárskóla, 

Eyrúnu, Helgu og Tómasi Lárusi 
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Á nýju ári 2020 
 

,, Framundan er heil dagbók með auðum blaðsíðum fyrir komandi ár. Gerðu dagbókina 

þína að bestu dagbók ársins.” Bradley Paisley 

 

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 eins og hægt er á leið sinni í og úr skóla. 

Einnig biðjum við forráðamenn að merkja börnin vel með endurskinsmerkjum því þau geta verið 

lífsnauðsynleg í svartasta skammdeginu.  

Dagskrá í janúar 2020 

Föstudagur 3. janúar: Skóli hófst samkvæmt stundaskrá 

Mánudagur 6. janúar: Þrettándinn - skólastarf samkvæmt stundaskrá 

Mánudagur 27. janúar: Skipulagsdagur—nemendur í fríi—frístund opin frá 8:00-16:15 

Þriðjudagur 28. janúar: Viðtalsdagur 

Miðvikudagur 29. janúar: Viðtalsdagur 

Mánudagur 27. - föstudagur 31. janúar: 7. bekkur í skólabúðum að Reykjum í Hrútafirði 

Viðtalsdagar 28. - 29. janúar 2020 

Dagana 28. og 29. janúar, verða viðtalsdagar í Glerárskóla. Forráðamenn þurfa að skrá sig og sín börn 

í viðtal við kennara, en sú skráning fer í gegnum Mentor. Mánudaginn 13. janúar, hefst skráning fyrir 

þá sem eiga fleiri en eitt barn í skólanum en fimmtudaginn 16. janúar verður skráning opnuð fyrir 

alla. Lokað verður fyrir skráningar 22. janúar 2020. 

Viðtölin að þessu sinni verða allt að 30 mínútur fyrir hvern nemanda og 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.  
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Viðtölin eru við umsjónarkennara og hugsuð til að ræða um nám og líðan nemenda í skólanum og 

hvernig hægt er að gera námið og 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. 

Erasmus+ verkefni Glerárskóla 

Eins og flestir vita hefur Glerárskóli stýrt Erasmus+ verkefninu Developing 

Pupils Skills undanfarið eitt og hálft ár en því verkefni lýkur á þessu ári, 2020.  

Glerárskóli hóf samstarf um annað verkefni nýlega sem ber nafnið We All Equal 

One en það verkefni tengist jafnrétti og spannar árin 2019-2021. Það er 

magnað að geta tekið þátt í þessum verkefnum þar sem þau efla ekki einungis 

víðsýni heldur auka færni kennara og starfsmanna í skólastarfinu. Við gerum 

því ráð fyrir að halda áfram að taka þátt í verkefnum af þessum toga sem 

tengjast okkar skólastarfi, sýn og stefnu. 

Vetur, íslenskt veðurfar og klæðnaður 

Veturinn hefur hressilega haldið innreið sína hér á Norðurhjaranum undanfarið með miklum 

umhleypingum. Við biðjum því alla að sjá til þess að nemendur séu vel klæddir og með aukaföt í 

töskunni (a.m.k. sokka og vettlinga) því við nýtum okkur útiveru í skólastarfinu bæði í 

kennslustundum og að sjálfsögðu í frímínútum. 

Það helsta í janúar og febrúar 2020 

 

3. janúar: Skóli samkvæmt stundaskrá 
27. janúar: Skipulagsdagur – frístund opin 
28. - 29. janúar: Viðtalsdagar 
27. - 31. janúar: 7. bekkjur á Reykjum 
____________________________________ 
7. febrúar: Uppbrotsdagur - stærðfræði 
26. - 28. febrúar: Vetrarfrí - Frístund lokuð þann 26. en opin 27.-28 frá 13:00 - 16:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litlu jólin haldin hátíðleg í 

Glerárskóla 2019 
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Glerárskóli, v/Höfðahlíð 
603 Akureyri 

______________________ 
Skrifstofa skólans er opin alla virka daga frá kl. 07:45 - 15:00 en  

í fríum nemenda er hún opin frá kl. 10:00 - 12:00. 
 

Sími skólans:: 461-2666 
Netfang skólan: glerarskoli@akureyri.is 

Heimasíða skólans: glerarskoli.is 
Facebook síða: Glerárskóli 

 
HUGUR - HÖND - HEILBRIGÐI 

Saman lærum við, náum árangri og gleðjumst! 
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