Fréttabréf Brekkuskóla
2. júní 2009
5. tbl. skólaárið 2008 - 2009
Ábyrgðarmaður Bergþóra Þórhallsdóttir

Ágæta skólasamfélag.
Undanfarna daga hefur farið fram fjölbreytt skólastarf sem einkennist af
sýnismöppudögum og öðru námsmati, útiveru og hópefli vegna námshópa
komandi skólaárs. Vettvangsferðir hafa einnig verið skipulagðar í næsta
nágrenni. Tilkoma Naustaskóla gerir kröfu um breytingar á námshópum hjá
okkur en nemendum fækkar talsvert. Við reiknum með um 500 nemendum á
næsta skólaári en í vetur hafa þeir losað 550. Stjórnendur hafa ekki þurft að
grípa til uppsagna vegna samdráttar í rekstri, en ljóst er að minna fjármagn
verður úr að spila á komandi skólaári. Í lok þessa skólaárs færum við
nemendum, starfsfólki og fjölskyldum þeirra ósk um ánægjulega sumardaga og
væntum þess að sjá ykkur endurnærð og full af orku eftir viðfangsefni
sumarsins á komandi skólaári 2009 - 2010.
Bekkjarskipulag og umsjónarkennarar næsta skólaár 2009 - 2010
1. bekkur - Ein deild - þrír umsjónarhópar. Sigrún Á. Héðinsdóttir, Oddný
Snorradóttir og Sigurlína Jónsdóttir.
2. bekkur - Berglind Gunnarsdóttir og Halla Tulinius. Tveir umsjónarhópar.
3. bekkur - Erla Rán Kjartansdóttir og Erna Jónsdóttir. Tveir umsjónarhópar.
4. bekkur - Inga Lilja Ólafsdóttir, Þorgerður Guðmundsdóttir og Sunna
Guðmundsdóttir. Þrír umsjónarhópar.
5. bekkur - Karen Ingimarsdóttir og Garðar Þorsteinsson. Tveir
umsjónarhópar.
6. bekkur - Auður Eyþórsdóttir, Arna Heiðmar Guðmundsdóttir og Árþóra
Ágústsdóttir. Þrír umsjónarhópar.

Framundan…
4. júní 2009
Útivist og vorgrill
5. júní 2009
Skólaslit og útskrift
Sýnismöppudagur hjá 1. - 4. bekk
Skólaslit 1. - 9. bekkur kl.14:00
Útskrift 10. bekkur kl. 15:30

Sumarfrí
_____________________________
24. - 26. ágúst 2009
Skólasetning og viðtöl í upphafi nýs
skólaárs
14. - 16. september 2009
Samræmd leiðsagnarpróf
í 10. bekk
17. - 18. september 2009
Samræmd leiðsagnarpróf
í 4. og 7. bekk
26. - 27. október 2009
Vetrarfrí að hausti
28. október 2009
Starfsdagur
– frí hjá nemendum

7. bekkur - Helena Sigurðardóttir og Þorvaldur Gröndal. Tveir umsjónarhópar.
8. bekkur - Sigfríð Einarsdóttir og Kári Ellertsson. Tveir umsjónarhópar.
9. bekkur - Snorri Óskarsson og Hanna Dóra Markúsdóttir. Tveir
umsjónarhópar.
10. bekkur - Sævar Árnason, Svanhildur Sæmundsdóttir og Sigríður G.
Pálmadóttir. Þrír umsjónarhópar.

Skólaslit og útskrift
Föstudaginn 5. júní 2009 verður skólanum slitið.

Skólaslit í 1. - 9. bekk kl. 14:00
Nemendur mæta í heimastofur. Foreldrar/forráðamenn velkomnir.

Skólaslit og útskriftarathöfn 10. bekkjar á sal skólans
kl.15:30
Foreldrar, forráðamenn og allir velunnarar skólans sérstaklega boðnir velkomnir.
Kaffiveitingar í umsjón 9. bekkjar.

Menntun

Gleði

Umhyggja

Brekkuskóli
v/Skólastíg
600 Akureyri
sími 462-2525
www.brekkuskoli.is
brekkuskoli@akureyri.is

Framfarir
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Úr barnaverndarlögum: - Útivistartími barna.
° Aldursmörk þessa ákvæðis miðast við fæðingarár en ekki
fæðingardag.
° Börn, 12 ára og yngri,
yngri mega ekki vera á almannafæri eftir
klukkan 20.00 nema í fylgd með fullorðnum.
° Börn, sem eru á aldrinum 13 til 16 ára,
ára skulu ekki vera á
almannafæri eftir klukkan 22.00, enda séu þau ekki á heimferð
frá viðurkenndri skóla-, íþrótta- eða æskulýðssamkomu.

Kennsla í ýmsum námsgreinum
- næsta skólaár
Listgreinar og íþróttir:
Myndmennt:
Jóhannes
Brynjólfsdóttir (1. - 3. b).

Rademaker,

Pollý

Rósa

Textílmennt: Erla Rán Kjartansdóttir (3.b.) og Ágústa
Karlsdóttir.

Á tímabilinu 1. maí til 1. september lengist útivistartími barna um
tvær klukkustundir.

Smíðar: Jóhann Karl Sigurðsson.

Skyldur foreldra og forráðamanna.

Íþróttir: Jóhannes Gunnar Bjarnason, Sigfríð Einarsdóttir,
Kári Ellertsson, Birna Baldursdóttir og Ingibjörg Ólöf
Isaksen.

° Foreldrar eða forráðamenn barna skulu sjá til þess að börn hlíti
ákvæðum þessa kafla um útivistartíma og virði aldursmörk og
annað í því sambandi. Þeim ber jafnframt, eftir því sem í þeirra
valdi er, að vernda börn gegn ofbeldis- og klámefni eða öðru
slíku efni, m.a. með því að koma í veg fyrir aðgang þeirra að því.
Svenfþörf barna.
Af gefnu tilefni er rétt að minna á að þrátt fyrir breytingu á
útisvistarreglum hefur svefnþörf barna ekki breyst. Það er mikil
freisting að vera úti á kvöldin eftir að fer að birta og ekki skemmir
góða veðrið fyrir. Við verðum að hafa í huga að börnin eiga
langan skóladag fyrir höndum og þurfa sína hvíld.

Heimilisfræði: Anna Guðný Sigurgeirsdóttir.
Tónmennt: Heimir Bjarni Ingimarsson.
Upplýsingatækni
Hlöðversdóttir.

og

skólasafn:

Sigríður

Margrét

Unglingastig - námsgreinar:
Danska: Snorri Óskarsson og Hanna Dóra Markúsdóttir
Enska: Sigurður Eggert Davíðsson (10.b.) og Svanhildur
Sæmundsdóttir (8. - 10. b)

5 til 8 ára 10 - 12 klst.
9 til 12 ára 10 - 11 klst.

Samfélagsfræði: Björn Sverrisson (8.b.) og Svanhildur
Sæmundsdóttir (9. og 10.b.)

13 til 15 ára 9 - 10 klst.
Þeir sem ekki fá nægan svefn og hvíld safna upp ,,svefnskuld",
jafnvel þó svo að þeim finnist þeir úthvíldir og alls ekki í þörf fyrir
að sofa lengur.

Óskilamunir

Eðlisfræði: Björn Sverrisson
Náttúrufræði: Hanna Dóra Markúsdóttir
Íslenska : Sigfríð Einarsdóttir (8.SE), Kári Ellertsson (8.KE)
og Sigríður G. Pálmadóttir.
Upplýsingatækni: Sigríður Margrét Hlöðversdóttir (8.b.)

Mikið er af óskilamunum í skólanum sem við
biðjum nemendur og foreldra að fara í gegnum
áður en skóla lýkur.
Ósóttur fatnaður verður sendur í fatasöfnun.

Stærðfræði: Sævar Árnason og Sigríður Kristín Bjarnadóttir
Námstækni: Steinunn Harpa Jónsdóttir námsráðgjafi
Umsjón með valgreinum og starfstengdu námi: Sigríður
Kristín Bjarnadóttir deildarstjóri og Steinunn Harpa
Jónsdóttir námsráðgjafi.

Útivist og vorgrill 4. júní 2009
1. – 6. bekkur
Kl.08:00 – 09:00 1.- 4.b „frjáls mæting” - opið í stofum –
spil og rólegheit
Kl.09:00 Mæting. Allir í 1. – 6. bekk
Kl.09:20 – 10:20 Útileikir – stöðvar á skólalóð
Kl.10:20 – 10:40 Frímínútur
Kl.10:40 Mæting í stofur til umsjónarkennara
Kl.11:20 Grill 1. og 2.bekkur - heimferð eða Frístund eftir grill
Kl.11:40 Grill 3. og 4.bekkur – heimferð eða Frístund eftir grill

Menntun

Gleði

Útivist og vorgrill 4. júní 2009
7. – 9. bekkur
Kl.10:20 Mæting hjá umsjónarkennara. Allir í 7. –
9.bekk
Kl.10:30 – 12:00 Útileikir – stöðvar á skólalóð
Kl.12:00 Grill og heimferð eftir það

Umhyggja
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