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Byrjendalæsi hjá 1.Byrjendalæsi hjá 1.Byrjendalæsi hjá 1.Byrjendalæsi hjá 1.----3. bekk.3. bekk.3. bekk.3. bekk.    

Á haustönn var nýju þróunarverkefni ýtt úr vör í 1.- 3. bekk Brekkuskóla. Þá fór formlega af stað ný nálgun 

í lestrarkennslu, Byrjendalæsi. Kennsluaðferðin hefur verið mótuð og þróuð við Skólaþróunarsvið 
Háskólans á Akureyri.  
Aðferðin gengur út frá því að notaður sé gæðatexti sem kveikir áhuga nemenda og er hann nýttur sem 
efniviður í vinnu með stafi og hljóð, sem og vinnu með orðaforða, skilning og ritun af ýmsum toga. 
Venjulega er ein bók, saga eða ljóð tekið fyrir á viku. Athyglinni er beint að innihaldi textans og  
blæbrigðum málsins.  
Lögð er áhersla á  ríkan orðaforða því gott vald á máli eykur mjög lesskilning barna. Síðan beinist 
áherslan að stöfum og hljóðum. Unnið er út frá lykilorði úr textanum. Kennari kennir sérstaklega hljóð og 
form stafanna sem kenndir eru hverju sinni ( oftast tveir í einu )  og útbýr fjölbreytt verkefni til að þjálfa 
nýja færni, leikir og spil fléttast inn í vinnuna. Samhliða tæknivinnunni hefst enduruppbygging. Þá semja 
nemendur frá eigin brjósti ýmislegt sem tengist orðaforða og/eða efni textans sem lesinn var í upphafi. 
Þessi fjölbreyttu vinnubrögð skila sér í áhugasömum nemendum og kennurum þar sem vinnugleði svífur 
yfir vötnum. Rut IndriðadóttirRut IndriðadóttirRut IndriðadóttirRut Indriðadóttir 
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Hluti af fyrsta bekk að störfum með Sigrúnu kennara. 

FramundanFramundanFramundanFramundan 
 
    

Febrúar 2011Febrúar 2011Febrúar 2011Febrúar 2011    
    

4. febrúar4. febrúar4. febrúar4. febrúar    
Dagur stærðfræðinnarDagur stærðfræðinnarDagur stærðfræðinnarDagur stærðfræðinnar    

    
17. febrúar17. febrúar17. febrúar17. febrúar    
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25. febrúar25. febrúar25. febrúar25. febrúar    
StarfsdagurStarfsdagurStarfsdagurStarfsdagur————Frístund lokuðFrístund lokuðFrístund lokuðFrístund lokuð    

    
 

BrekkuskóliBrekkuskóliBrekkuskóliBrekkuskóli    
v/Skólastíg 
600 Akureyri 
sími 462-2525 

www.brek.akureyri.is 
 

Kennarar í 1. bekk: 
Ragnheiður, Rut og 
Sigrún 

Fuglasafn BrekkuskólaFuglasafn BrekkuskólaFuglasafn BrekkuskólaFuglasafn Brekkuskóla    
Brekkuskóli á álitlegt safn uppstoppaðra fugla sem því miður hefur verið 
lengi í kössum. En nú ber svo við að þeir eru komnir í fína sýningarskápa 
sem staðsettir eru á miðgangi skólans og hafa hlotið verðskuldaða athygli 
nemenda sem og starfsmanna.  
Ef svo vill til að þið eigið fugla heima sem þið viljið láta okkur hafa til 
varðveislu væri það svo sannarlega vel þegið. 
Stella GústafsdóttirStella GústafsdóttirStella GústafsdóttirStella Gústafsdóttir    
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Á bókasafniÁ bókasafniÁ bókasafniÁ bókasafni    
Lalli  litli kom á bókasafnið að ná í bók. Hann valdi eina sem heitir
“ G æsahúð ” . Lalli hafði á orði að hann langaði að lesa draugasögu því 
þær væru svo æðislegar.  Fáeinum dögum seinna kom Lalli til að skila 
bókinni.  Bókasafnsvörður spurði að bragði: “ E rtu búinn að lesa bókina? ”  
og undrun var í tóninum. Lalli svaraði: “Vá, ég fékk svo mikla gæsahúð að 
ég svaf ekki og þorði ekki að lesa meira í bókinni, ég ætla að fá mér 
eitthvað annað sem ég verð ekki alveg eins hræddur við! ”  
Lalli fór út með “Skúla skelfi ” !         
Snorri ÓskarssonSnorri ÓskarssonSnorri ÓskarssonSnorri Óskarsson 
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Rauðakrossnámskeið  starfsmanna Brekkuskóla.Rauðakrossnámskeið  starfsmanna Brekkuskóla.Rauðakrossnámskeið  starfsmanna Brekkuskóla.Rauðakrossnámskeið  starfsmanna Brekkuskóla.    
Frá áramótum hafa starfsmenn endurnýjað kunnáttu sína í Skyndihjálp. Í fyrri hluta var farið 
yfir grunnreglurnar um hvernig skuli standa að málum þegar slys ber að 
höndum. Í seinni hlutanum var farið yfir verklag og verklega þjálfun. 
Grunnreglur eru: 
1. Tryggja öryggi á slysstað.  
2. Kanna ástand, viðbrögð, öndun  
3. Hringja í aðstoð ( 112)  og ráðfæra sig um meðferð á þeim slasaða.  
4. Þurfi hjartahnoð skal það vera 15 hnoð á móti 2 blástrum til hjálpar við 
öndun.  Snorri ÓsakrssonSnorri ÓsakrssonSnorri ÓsakrssonSnorri Ósakrsson 

    Verndari barna.Verndari barna.Verndari barna.Verndari barna.    
Allt starfsfólk skólans hefur verið á námskeiði "Verndarar barna" á 
vegum Blátt áfram samtakanna. Segja má að Verndarar barna boði 

byltingu í fræðslu, forvörnum og viðbrögðum við kynferðislegri misnotkun á börnum. Markmiðið er 
að veita fullorðnu fólki öfluga fræðslu og markvissa þjálfun í að fyrirbyggja, þekkja og bregðast við 
kynferðislegri misnotkun barna af hugrekki og ábyrgð. Námsefnið er sérhannað fyrir stofnanir, 
fyrirtæki og félagasamtök sem þjóna börnum og unglingum – sem og einstaklinga sem bera 
ábyrgð á umönnun og verndun barna; sínum eigin eða annarra. Efnið byggist á 7 skrefa 
bæklingnum til verndar börnunum okkar.     

Rætt var um hvað gera skuli ef grunur vaknar um að barn hafi verið misnotað kynferðislega. 
Hvernig þekkja má barn sem hefur lent í slíku og hver er ábyrgð kennarans gagnvart því. 
Frumskylda kennarans er að standa með barninu. Honum ber lögum samkvæmt að tilkynna grun 
til yfirvalda. Það er skylda okkar að opna á þessi mál því eins og kemur fram í rannsókn Hrefnu 
Ólafsdóttur kemur fram að 17 % íslenskra barna eða fimmta hver stúlka og tíundi hver drengur 
verði fyrir kynferðislegri misnotkun fyrir 18 ára aldur. Þetta eru sláandi niðurstöður og tímabært að 
skólinn sinni fræðslu og forvörnum á skipulagðann hátt.  

Gerum allt sem í okkar valdi er til að vernda börnin! “Börn sem þegja yfir misnotkun eða segja frá 
og er “ ekki trúað ”  eru mun líklegri til að kljást við félagsleg og tilfinningaleg vandamál og þjást af 
geðrænum og líkamlegum sjúkdómum oft langt fram á fullorðinsár.”    
( Ú r dimmu í ljósið—leiðarvísir fyrir ábyrgt fullorðið fólk. )  
Á heimasíðu samtakanna blattafram.is geta foreldrar og aðrir sem láta sig börn varða fræðst meira 
um þessi mál, því okkar er ábyrgðin. 
Snorri ÓskarssonSnorri ÓskarssonSnorri ÓskarssonSnorri Óskarsson    
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Dagur stærðfræðinnar  er í dag Dagur stærðfræðinnar  er í dag Dagur stærðfræðinnar  er í dag Dagur stærðfræðinnar  er í dag ----    fyrsta föstudag í febrúar.fyrsta föstudag í febrúar.fyrsta föstudag í febrúar.fyrsta föstudag í febrúar.    

Markmið með degi stærðfræðinnar er tvíþætt. Að vekja 
nemendur og sem  flesta aðra til umhugsunar um stærðfræði 
og hlutverk hennar í samfélaginu, einnig að fá nemendur til að 
koma auga á möguleika stærðfræðinnar og sjái hana í víðara 
samhengi. Á heimasíðu Flatar samtök stærðfræðikennara http://flotur.ismennt.is/ er 
að finna margan fróðleik og á heimasíðu Námsgagnastofnunar nams.is, krakkasíður/
unglingasíður, stærðfræði má finna m.a. gagnvirk efni sem öllum er frjálst að spreyta 
sig á. Nú í ár verður þemað stærðfræði og spil en markmiðið er að vekja athygli Nú í ár verður þemað stærðfræði og spil en markmiðið er að vekja athygli Nú í ár verður þemað stærðfræði og spil en markmiðið er að vekja athygli Nú í ár verður þemað stærðfræði og spil en markmiðið er að vekja athygli 
nemenda á skemmtigildi stærðfræðinnar. nemenda á skemmtigildi stærðfræðinnar. nemenda á skemmtigildi stærðfræðinnar. nemenda á skemmtigildi stærðfræðinnar.                     Stella GústafsdóttirStella GústafsdóttirStella GústafsdóttirStella Gústafsdóttir    

Tvær glaðar 
skottur á góðri 

stund! 

Innivist í frímínútumInnivist í frímínútumInnivist í frímínútumInnivist í frímínútum    
Reglurnar í Brekkuskóla eru að hér fara allir í 1.-7. bekk alltaf út í frímínútur.  
Eftir veikindi geta foreldrar óskað eftir því að nemendur séu inni í frímínútum 
í einn dag. Í langflestum tilvikum er óþarfi að halda nemendum lengur inni og 
ef nemendur ganga í skólann og eru úti eftir skólatíma þá geta þeir tekið þátt 
í frímínútum sem eru öllu jöfnu 15-20 mínútur. Hjá flestum dagforeldrum og 
leikskólum er sú regla að ef barn getur ekki tekið þátt í útivist vegna veikinda 
þá eigi það að vera heima nema í undatekningartilvikum. Langflestir 
foreldrar þekkja því þessa vinnureglu og viljum við biðja foreldra/
forráðamenn að aðstoða okkur með því að senda nemendur ekki með miða 
með ósk um innivist að óþörfu... 
Stella GústafsdóttirStella GústafsdóttirStella GústafsdóttirStella Gústafsdóttir    


