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Fréttabréf til forráðamanna í Glerárskóla
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Glerárskóli Akureyri - 5.tbl. 11. árg

Mars og apríl 2022
Komið þið sæl
Með hækkandi sól er skólastarf í Glerárskóla smám saman að komast í
eðlilegan farveg eftir að heimsfaraldrinum fór að linna. Undanfarnar vikur
hafa þó margir nemendur og starfsfólk tekið sóttina en skólinn hefur náð
að sigla sjóinn og okkur tekist að halda nemendum við efnið í samvinnu við heimilin.
Framundan eru árleg vorverk í skólanum og má þar helst nefna ferð í Hlíðarfjall um miðjan
mars og árshátíð skólans sem haldin verður í byrjun apríl komandi.
Eftir páskana verður tíminn fljótur að líða með skólaferðalagi 10. bekkinga og útiveru
nemenda. Áður en varir verður því komið að skólalokum sem þetta árið er fimmtudaginn 2.
júní.
Næsta skref er að huga að samveru fjölskyldna og fara í vetrarfrí en í Glerárskóla er það
dagana 2. - 4. mars n.k. Innan þess rúmast öskudagurinn sem alltaf er skemmtilegur hér á
Akureyri.
Við vonum að allir njóti vetrarfrísins og að nemendur komi endurnærðir aftur í skólann,
tilbúnir í lokasprettinn.
Að venju bendum við öllum á að lesa fréttabréfið vel og fylgjast með tölvupóstum og
heimasíðu/fésbókarsíðu skólans þar sem upplýsingar birtast reglulega.
Kveðjur frá stjórnendum Glerárskóla,
Eyrúnu, Helgu og Tómasi

Faglegt starf í Glerárskóla og öðrum grunnskólum Akureyrar
Árið 2020 var kynnt ný menntastefna Akureyrarbæjar. Síðan þá hafa
grunn- og leikskólar í bæjarfélaginu verið í innleiðingarferli þar sem
þeir aðlaga sitt innra starf og stefnu að nýrri menntastefnu Akureyrar
með hliðsjón af Aðalnámskrá grunnskóla.
Í Glerárskóla var lögð áhersla á innra mat á síðasta skólaári en þá
var tekið upp nýtt matskerfi sem nefnist BRAVOLesson. Á þessu
skólaári hefur áhersla síðan verið lögð á nám og kennslu auk þess
sem skólinn hefur verið að læra á og nýta nýja innramatskerfið.
Inni á slóðinni sem kemur hér á eftir má sjá hvað menntastefnan ber með sér, lykilþætti og
samfélagssáttmála.
Það er alltaf gott að kynna sér og fræðast um faglegu hluti skólastarfsins enda tilheyrir
menntastefna Akureyrar okkur öllum.
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Hluti af þeirri vinnu sem skólinn hefur og er að nýta sér er fagleg umræða kennara og
starfsþróun starfsmanna auk þróunarstarfs í samstarfi við HA. Nú á vorönninni höldum við
áfram og hugum að skólastefnu Glerárskóla.
Það er Gæðaráð sem fer fyrir þessari vinnu en í því sitja kennarar af öllum stigum auk
stjórnenda skólans.
Hér er slóðin inn á menntastefnu Akureyrarbæjar: https://menntastefna.akureyri.is/

Framkvæmdir í Glerárskóla - A-álma
Eins og flestir vita verður farið í gagngerar endurbætur á A-álmu
(elstu álmu) skólans á næsta skólaári. Hefjast þær í vor um leið
og skóla lýkur og taka allt næsta skólaár.
Þetta hefur í för með sér að skólastarfið raskast eitthvað á
komandi skólaári en 8. - 10. bekkur færist upp í Rósenborg með megnið af sinni kennslu á
meðan 1. - 7. bekkur verður með aðsetur hér í skólanum.
Skipulagsvinna er komin á fulla ferð og verður kynnt fyrir forráðamönnum þegar líður á
vorið og allt er tilbúið.
Það er að mörgu að hyggja þegar framkvæmdir sem þessar eru í gangi og allt næsta
skólaár þurfum við að sýna þolinmæði og þrautseigju vegna þeirra.
Þar sem framkvæmdir verða við A-álmu og tengigang skólans, verður aðgengi að
skólanum væntanlega í gegnum íþróttahús og um B-inngang að austan.
Miklir þungaflutningar verða við álmuna og margir iðnaðarmenn við vinnu fyrir utan allt
rask sem verður á svæðinu. Aðkeyrsla fyrir iðnaðarmenn og vinnuvélar verður í gegnum
bílaplan sunnan skólans. Svæðið verður afgirt kringum A-álmu þannig að hægt verður að
komast gangandi báðum megin við það til og frá skólanum.
Vegna þessarar þungu umferðar skiptir miklu máli að við sýnum aðgát, brýnum fyrir
börnunum að fara varlega og fylgjumst vel með öllum upplýsingum þegar þær koma.
Þessar framkvæmdir eru mikið ánægjuefni fyrir Glerárskóla og saman
munum við reyna okkar allra besta til að skólastarfið verði fullt af námi
og þekkingingarleit hjá nemendum á meðan á framkvæmdum stendur.
Nánari upplýsingar koma síðar þegar skipulagið er orðið ljósara.

,,Þegar þú ert öðrum góður ertu sjálfum þér bestur”
Höf. Benjamin Franklin
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Helstu atburðir í mars, apríl, maí og júní 2022
Mars 2022
2. - 4. mars

Vetrarfrí - nemendur í fríi - Frístund opin frá 13:00-16:15

16. mars

Hlíðarfjall

18. mars

PISA könnunin lögð fyrir í 10. bekk.

Apríl 2022
6. - 7. apríl

Árshátíð Glerárskóla (öll vikan meira og minna)

9. - 18. apríl

Páskafrí (Frístund opin 11.-13. apríl fyrir skráða nemendur)

21. apríl

Sumardagurinn fyrsti - skólafrí

Maí 2022
16. - 18. maí

Skólaferðalag 10. bekkjar

26. maí

Uppstigningardagur - skólafrí

27. maí

Skipulagsdagur - nemendafrí - Frístund lokuð

31. maí

Uppbrotsdagur - skólastarf til 13:15 hjá nemendum

Júní 2022
1.júní

Uppbrotsdagur - skólastarf til 13:15 hjá nemendum

2. júní

Skólaslit

Upphátt - upplestrarkeppni 7. bekkjar
Upphátt, upplestrarkeppni 7. bekkjar grunnskólanna á Akureyri (áður
Stóra upplestrarkeppnin) fer fram í Kvosinni MA, miðvikudaginn 23. mars
2022 kl. 17:00. Þriðjudaginn 15. mars fer fram forval innan Glerárskóla
þar sem valdir verða 2 fulltrúar okkar í aðalkeppnina auk eins
varamanns. Nánari upplýsingar koma þegar nær dregur.

,,,Lærdómur er fjársjóður sem fylgir eiganda sínum

hvert sem hann fer ”
Höf. ókunnur
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Mötuneyti skólans
Vegna Covidreglna urðum við að hætta með sjálfsskömmtun í mötuneyti skólans um tíma.
Nú hefur hún verið tekin upp aftur ásamt saltabarnum og því geta nemendur skammtað sér
sjálfir á diskinn. Við hvetjum forráðamenn til að ræða við börnin um umgengni við matinn og
að öll viljum við reyna að sporna við matarsóun með því að taka ekki of mikið á diskinn í
einu. Áfram verða sprittbrúsar í matsal og hvetjum við nemendur til að spritta hendur áður en
þeir skammta sér matinn.

Glerárskóli í Hlíðarfjalli
Glerárskóli skundar í Hlíðarfjall miðvikudaginn 16. mars 2022. Ef sá dagur gengur ekki
upp vegna veðurs verður farið fimmtudaginn 17. mars 2022.
Þeir nemendur í 5. - 10. bekk sem eiga ekki búnað, geta fengið hann að láni í Hlíðarfjalli
en ekki verður hægt að lána nemendum í 1. - 4. bekk búnað né þeim sem eiga búnað
heima.
Mætingar í skólann eru sem hér segir:
1. - 4. bekkur:
Mæting í skóla kl. 8:15. Komið til baka milli 11:30 og 12:00 þá er matur og skóla lýkur á
bilinu 12:00 - 12:30 en þá opnar Frístund fyrir skráða nemendur.
5. - 7. bekkur:
Mæting í skóla kl. 8:15. Komið til baka milli 12:00 og 12:30 þá er matur og skóla lýkur á
bilinu 12:45 - 13:15.
8. - 10. bekkur:
Mæting í skóla kl. 8:30. Komið til baka milli 12:15 og 12:45 þá er matur og skóla lýkur á
bilinu 12:45 - 13:15. Valgreinar.
Við minnum einnig á að nemendur verða að koma
klæddir eftir veðri til útiveru allan morguninn og
muna eftir nesti.
Nánari upplýsingar verða sendar í tölvupósti þegar
nær dregur.

,,Fegursta stund ævinnar lifir eins lengi og við sjálf, þó hún hafi
ekki verið nema eitt augnablik”
Unnur Benediktsdóttir Bjarklind (Hulda)

1. mars 2022
5. tbl. 11. árg
Fréttabréf Glerárskóla
_________________________________________________________________________________

Bílastæði - Sleppisvæði við Glerárskóla - ítrekun
Við beinum þeim tilmælum til forráðamanna að aka ekki bílum heim að skólanum
heldur nýta sleppisvæðið sem er við Höfðahlíðina. Best af öllu er að nemendur
gangi í skólann en í brýnni nauðsyn er gott að nota sleppisvæðið. Ekki er ætlast
til að bílum sé ekið að skólanum, því þar eru ekki bílastæði nema fyrir fatlaða,
vörulosun eða neyðarástand. Einnig skal athuga vel að bílum sé ekki ekið inn á
gangstíga og skólalóð við A-álmu og leikskólann Árholt.
Því miður hafa bílar ekið göngustíginn við Árholt, alveg inn á skólalóð og að skólanum.
Þetta skapar mikla hættu fyrir nemendur sem eru þarna á leið í og úr skóla eða að leik í
frímínútum og frístund.
Vinsamlega nýtið bílastæðin við Höfðahlíð eða ofan við leikskólann Klappir en
þaðan er góð leið að skólanum, sundlaug og íþróttahúsi í gegnum vindanddyri.

Erasmus+ í Glerárskóla
Glerárskóli er nú þátttakandi í tveimur Erasmus+ verkefnum. Verkefnið „We
All Equal One“ er á lokametrunum en í apríl fáum við heimsókn frá
samstarfsþjóðunum sem eru Bretland, Pólland, Spánn og Tyrkland.
Verkefnið okkar „Be a Shield Around the World“ er að fara á fullt. Í
september komu hingað kennarar frá Danmörku, Austurríki, Rúmeníu, Ítalíu
og Grikklandi og var þá unnið að skipulagi verkefnisins. Nýlega var auglýst eftir
áhugasömum nemendum í 8. og 9. bekk sem eru tilbúnir að taka þátt og fara í heimsóknir
til samstarfsskóla okkar erlendis. Fjórir nemendur fara í hverja ferð auk tveggja kennara.
Margir nemendur sóttu um og því greinilega mikill áhugi hjá þeim að taka þátt í þessu
flotta umhverfisverkefni.
Fyrsta ferðin verður til Danmerkur í maí n.k. en á næsta skólaári verður
farið í fjórar nemendaferðir.
Glerárskóli hefur einnig sótt um nýtt Erasmus+ verkefni sem snýr að
tækninni og er heiti þess „Design Future with Digital Skills“. Við bíðum
spennt eftir því að heyra hvort það verkefni verði samþykkt.
Tveir kennarar í stoðþjónustu Glerárskóla taka þátt í Erasmus+
samstarfsverkefni skóla í Eyjafirði/Akureyri og skóla í Hollandi. Verkefnið heitir „Gerum gott
betra“. Haldið verður til Hollands í maí þar sem hópurinn mun funda og miðla reynslu og
verkefnum.

Árshátíð 2021-2022
Vikuna 4. - 8. apríl 2022 verður mikið um að vera í Glerárskóla. Árshátíðarvikan
okkar hefur frá upphafi (nú yfir 30 ár) verið þekkt fyrir glæsileika og við erum
þess fullviss að engin undantekning verður á þetta árið. Nemendur í 9. bekk hafa
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þegar byrjað æfingar á leikverki hátíðarinnar og aðrir bekkir farnir að huga að sínum
atriðum. Sýningar verða líkt og venjulega á miðvikudegi og fimmtudegi en á
fimmtudagseftirmiðdag og kvöld verða árshátíðarböll nemenda.
Allt skipulag við árshátíðina er ígrundað í þaula og allir nemendur og starfsmenn koma að
henni á einhvern hátt. Þar sem Glerárskóli á ekki hátíðarsal, setjum við upp glæsilega
aðstöðu í íþróttahúsi og til þess þarf margar hendur.
En það er ekki einvörðungu leiklistin sem fær að njóta sín þessa daga. Glerárskóli vill
standa fyrir öflugum list- og verkgreinum auk alls þess sem bóklegar greinar og hreyfing
leggja áherslu á. Þess vegna er alltaf ljóðasamkeppni og myndlistarsamkeppni í tengslum
við árshátíðina auk þess sem við krýnum íþróttafólk ársins á þessum dögum. Listaverk
nemenda eru síðan til sýnis á árshátíðardögum.
Nánari upplýsingar verða sendar í sér pósti til forráðamanna þegar nær dregur.

Nemar í Glerárskóla
Þessar vikurnar eru margir fullorðnir nemar í Glerárskóla sem eru í
allskonar námi. Um er að ræða tvo kennaranema frá Belgíu sem verða
hér með okkur fram að páskum. Einn kennaranema frá HA sem kemur
að stærðfræði á unglingastigi og verður hjá okkur í nokkrar vikur. Einn
iðjuþjálfanema og einn námsráðgjafanema en báðir verða hér næstu vikurnar. Það er
gaman að svo margir vilji koma í skólann okkar og nema fræðin sem segir okkur að hér er
gott og blómlegt starf sem vert er að taka eftir. Það gefur líka skólanum aukið vægi að fá til
okkar þetta unga ferska fólk með fullt af nýjum hugmyndum svo við getum útvíkkað
sjóndeildarhringinn.

Samræmd próf í 9. bekk
Samræmd próf verða ekki lögð fyrir á skólaárinu. Sjá frétt:
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2022/02/22/Samraemd-konnunarp
rof-ekki-logd-fyrir/
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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

