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Kæra skólasamfélag 
 
Það gengur hratt á skólaárið og hér í Brekkuskóla hefur verið nóg að 
starfa eins og fram kemur í þessu fréttabréfi.  Nú er leiðsagnarmati (mati 
á miðri önn) lokið og  foreldrar  ásamt börnum sínum  búnir að setjast 
niður og meta stöðuna frá þeirra sjónarhóli og kennarar frá sínu. Eins og 
nafnið ber með sér er leiðsagnarmati ætlað að hjálpa okkur til 
áframhaldandi góðra verka og við að setja okkur ný viðmið og markmið. 
    
     Í heildina hefur gengið vel hjá okkur það sem af er hausti. Við höfum  
m.a. verið að æfa okkur enn betur í uppbyggingarstefnunni því við viljum 
að í skólanum okkar ríki  jákvæður starfsandi þar sem við reynum að 
leysa úr málum af umburðarlyndi og virðingu við alla sem í hlut eiga. Við 
viljum einnig vera í góðu sambandi og samvinnu við heimili  nemenda 
okkar því enginn vafi er á að umræður, ábendingar og hvatning frá 
áhugasömum foreldrum geta orðið lyftistöng fyrir allt skólastarfið. 
Mikilvægt er þó að foreldrar séu jákvæðir gagnvart skólanum og geri allt 
til að styðja við skólastarfið til að efla nám barna sinna svo það megi 
koma að sem mestu liði. 
 
     Með von um áframhaldandi gott og árangursríkt samstarf og að allir 
eigi eftir að njóta aðventunnar sem nú gengur í garð. 

 
Jóhanna María Agnarsdóttir skólastjóri 
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Framundan…Framundan…Framundan…Framundan…    

    
3. desember3. desember3. desember3. desember    

Morgunmóttaka hjá 2. bekk  
 

4. desember4. desember4. desember4. desember    
Morgunmóttaka hjá 3. bekk 

 
9. 9. 9. 9. ---- 10. desember 10. desember 10. desember 10. desember    

Jólaþema hjá 5. - 7. bekk 
 

14. desember14. desember14. desember14. desember    
Eldvarnarfræðsla hjá 7. bekk 

 
16. desember16. desember16. desember16. desember    

Starfsdagur  -  Frístund opin 
 

17. desember17. desember17. desember17. desember    
Brekkuvision  

hæfileikakeppni í 8. - 10. bekk 
7. bekkur horfir á. 

 
18. desember18. desember18. desember18. desember    

Litlu jólin í stofu og á sal 
skv. skipulagi hér aftar í blaðinu 

 
 
    

4. janúar4. janúar4. janúar4. janúar    
Starfsdagur 

 
5. janúar5. janúar5. janúar5. janúar    

Nemendur mæta eftir jólafrí 
samkvæmt stundaskrá 

 
6. janúar6. janúar6. janúar6. janúar    

Þrettándinn 
 

13. janúar13. janúar13. janúar13. janúar    
Viðtalsdagur - Frístund opin 

 
22. janúar22. janúar22. janúar22. janúar    

Bóndadagurinn 
 

11. febrúar11. febrúar11. febrúar11. febrúar    
Árshátið skólans! 

 
16. febrúar16. febrúar16. febrúar16. febrúar    

Útivistardagur 
 

17. 17. 17. 17. ---- 21. febrúar 21. febrúar 21. febrúar 21. febrúar    
Vetrarfrí 

BrekkuskóliBrekkuskóliBrekkuskóliBrekkuskóli    
v/Skólastíg 
600 Akureyri 
sími 462-2525 

www.brekkuskoli.is 
brekkuskoli@akureyri.is 

Brekkusvision 
hæfileikakeppni í 8. - 10. bekk 

•  
verður á sal skólans 17. desember 2009.  

Allir bekkir á elsta stigi koma með 1-2 atriði sem framlag í keppnina. 
 
 
 
 
 

Góða skemmtun krakkar! 

 
 
Grafíkmynd hefur verið spreyjuð á 
vegg í félagsaðstöðu nemenda. 
Það voru listamennirnir Hjalti í 10. 
SÁ og Ottó Jón í 9. HDM sem 
undirbjuggu verkið í samvinnu við 
skólastjóra og gröffuðu þeir einnig 
myndina.  
 
Kærar þakkir fyrir samstarfið! 

Jóhanna María  
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Orð af  orði verkefni í  í 3. - 7. bekk 
 

Mikil fylgni er á milli orðaforða og lesskilnings og rannsóknir sýna einnig marktæka fylgni milli 
markvissrar orðaforðakennslu og námsárangurs (Marzano,2004). Að mati kennara er slakur 
orðaforði ein helsta ástæða þess að lesskilningur og námsárangur nemenda er slakur. Ýmsar 
vísbendingar eru um að lesskilningi fari aftur, t.d. nýlegar PISA og PIRLS kannanir. Lykilþættir í að 
efla lesskilning eru m.a. að efla orðvitund og orðaforða (NRP, 2000). Góður orðaforði er nauðsynlegur 
til að tjá hugsun sína á blæbrigðaríkan hátt en er líka mikilvæg forsenda þess að afla sér þekkingar. 
 
Undanfarin ár hefur Skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri verið að þróa verkefni sem ber heitið Orð 
af orði. Meginmarkmið þess er að auka skilning í lestri og námi með því að efla orðvitund og 
orðaforða, fella orðakennslu að hefðbundinni kennslu og gera að föstum lið í kennslu námsgreina.  
 
Lögð er áhersla á að vinna eftir tiltekinni hugmyndafræði en virkja kennara til að þróa sínar eigin 
aðferðir út frá henni. Ráðgjafi í verkefninu leggur til fræðslu og framkvæmdaáætlun, fundar reglulega 
með kennurum og getur eftir atvikum fylgst með kennslustundum og tekið þátt í kennsluundirbúningi.  
 
Lögð er áhersla á fjölbreytta kennslu og margbreytileg viðfangsefni af ýmsu tagi og í verkefninu er 
talsvert losað um námsbókastýrða kennslu. Reynsla er fengin af verkefninu þar sem nokkrir skólar 
hafa unnið með það, oftast sem heilsársverkefni. 
 

Heimsókn ráðherra á degi íslenskrar tungu 
 

Á degi íslenskrar tungu 16. nóvember 2009, heimsótti menntamálaráðherra  Katrín Jakobsdóttir 
skólann okkar og kynnti sér verkefnið Orð af orði sem unnið hefur verið í vetur í 3. - 7. bekk undir 
leiðsögn Guðmundar Engilbertssonar hjá Skólaþróunarsviði Háskólans á Akureyri.  
Sama dag tóku 4. bekkingar á móti foreldrum sínum og unnu með þeim ljóðaverkefni í tengslum við 
verkefnið. 
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Byrjendalæsi í 2. bekk 
 
Brekkuskóli innleiðir aðferðina byrjendalæsi sem er 
þróað af skólaþróunarsviði Háskólans á Akureyri.  
Markmið byrjendalæsis er að 
þ r ó a  v i n n u b r ö g ð  í 
lestrarkennslu í 1. og 2. bekk 
með það fyrir augum að auka 
lestrarfærni  nemenda. 
Vinnubrögð taka mið af 
kenningum um samvirkar 
aðferðir. Lögð verður 
áhersla á að nemendur læri 
a ð  l e s a  ú t  f r á 
merkingarbærum textum þar 
sem jöfnum höndum verður lögð áhersla á talmál og 
reynslu barnanna og textavinnu, samband stafs og 
hljóðs, sundurgreinandi og samtengjandi aðferðir. 
Jafnframt verður lögð áhersla á aukinn orðaforða, 
lesskilning og ritun. Móðurmálsnám verður 
heildstætt að því leyti að öll vinna tengd lestri og 
ritun fellur undir vinnubrögð byrjendalæsis. Stefnt 
er að því að innleiða vinnubrögðin einnig í 1. bekk á 
næsta skólaári.  

Eldvarnarfræðsla 
Eldvarnarfræðsla fer fram fyrir 3. og 7.  
bekk nú í desember. Rætt er við 
nemendur um helstu hættur og forvarnir 
gegn eldsvoða og þeim kynnt helstu 
öryggistæki sem ættu að vera til staðar á 
heimilum.  
 
 
 

 
 

Endurskin  
 
Í myrkri sjást gangandi vegfarendur illa 
þrátt fyrir götulýsingu og ökuljós bifreiða. 
Þess vegna er notkun endurskinsmerkja 
nauðsynleg. Allir ættu að finna endurskin 
við hæfi en það eru til margar gerðir og 
stærðir eins og endurskinsvesti, 
endurskinsborðar, límmerki, barmmerki 
eða hangandi endurskinsmerki. 
 Á  mörgum skó la töskum eru 
endurskinsmerki og gott er að líma 
endurskin á barnavagna, sleða, bakpoka 
og skíðastafi. Fullorðnir eiga að sjálfsögðu 
að vera fyrirmyndir barna og vera með 
endurskinsmerki á sínum flíkum.   
                                                         Sótt af vef www.us.is 

 
Maríta - fræðsla 

 
 
Maríta á Íslandi er forvarnasvið 
Samhjálpar. Aðalverkefni er samstarf á 
vettvangi forvarnafélagsins Hættu áður en 
þú byrjar er varðar fræðslu um skaðsemi 
fíkniefna. Nemendur í 9. og 10. bekk fengu 
Maríta fræðslu í síðustu viku í Rósenborg. 

 
Fræðsla um 

kynferðisofbeldi 
 

Miðvikudaginn 24. nóvember fór fram 
fræðsla á vegum Aflsins í 7. - 10. bekk um 
kynferðisofbeldi. Kynskipt var í hópa. 
Umsjón með fræðslunni höfðu Gréta 
forvarnarfulltrúi og Steinunn námsráðgjafi 
skólans. 

 

 

Nemendaböll í desember 
 

10. bekkingar hafa skipulagt dansleiki í sal skólans. 
Þar verður meðal annars farið í: 
 
•  ásadans 
•  limbó 
•  hókí pókí 
•  stoppdans  
• o.fl. skemmtilegt 
 

Fimmtudagur 3. desember  
kl.16 - 17:30 fyrir 1. - 4. bekk 

 
Áætlað er að ávöxtur, safi og smá nammigott verði 
innifalið í aðgangseyri sem verður 500 kr.  

 
 

Fimmtudaginn 3. desember  
kl. 18 - 20:00 fyrir 5. - 7. bekk 

Opin sjoppa 
 

Sjáumst hress og kát á ballinu! 
10. bekkingar 
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Umhugsunarvert 
Árangur í bóklegum greinum er rakinn til eftirfarandi 
þátta: 

Viðbrögð við mistökum eða 
neikvæðri skráningu 

 

Lykilspurningar er gott að nota þegar börn hafa lent í 

vandræðum eða gert mistök. Viðbrögð við neikvæðum 

skráningum í dagbók barns má vinna úr á 

uppbyggilegan hátt heimavið. Uppbyggileg umræða er 

mikilvæg en forðast skal viðbrögð sem í eðli sínu eru 

vonlaus.  

5 vonlaus viðbrögð 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leysum heldur vandann og ræðum við börnin á 
uppbyggilegan máta. Notum lykilspurningar sem eiga 
vel við.  
Nokkur dæmidæmidæmidæmi má sjá hér sem má velja eftir viðfangsefni: 
 

MUNIÐ HAFRAGRAUTINN ALLA MORGNA! 
Hafragrautur er borinn fram í matsal Brekkuskóla alla  skóladaga kl.07:45—08:00  

 

 

 

 

 

Litlu jólin 18. desember 2009Litlu jólin 18. desember 2009Litlu jólin 18. desember 2009Litlu jólin 18. desember 2009    

 

Frístund opnar kl.08:00 fyrir  nemendur sem þar 
eru skráðir. 
 

Nemendur í 2., 4., 6. og 8. bekk 2., 4., 6. og 8. bekk 2., 4., 6. og 8. bekk 2., 4., 6. og 8. bekk mæta klukkan 
08:00 í heimastofur 

 
Klukkan 09:00 eiga allir að vera mættir á sal 

skólans, þar sem verður dansað í kringum jólatré. 
Skóladegi lýkur klukkan 10:00 og Frístund opnar 

þá fyrir nemendur sem þar eru skráðir. 
 

Nemendur í 3. ,7. og 9. bekk 3. ,7. og 9. bekk 3. ,7. og 9. bekk 3. ,7. og 9. bekk mæta klukkan 09:00 í 
h e i m a s t o f u r 
 
Klukkan 10:00 eiga allir að vera mættir á sal 
skólans, þar sem dansað verður í kringum jólatré. 
Skóladegi lýkur um klukkan 11:00 og Frístund 
verður opin fyrir  nemendur sem þar eru skráðir. 

 
 

Nemendur í 1., 5. og 10. bekk 1., 5. og 10. bekk 1., 5. og 10. bekk 1., 5. og 10. bekk mæta klukkan 
10:00 í heimastofur 

 
Klukkan 11:00 eiga allir að vera mættir á sal 

skólans, þar sem dansað verður í kringum jólatré. 
Skóladegi lýkur um klukkan 12:00  

Frístund verður opin fyrir  nemendur sem þar eru 
skráðir. 

 
 

Eftir þennan dag eru nemendur komnir í jólafrí og 
mæta aftur í skólann þriðjudaginn 5. janúar 2010 

samkvæmt stundaskrá. 
Viðtalsdagur verður miðvikudaginn 13. janúar 
2010 og verða boð send foreldrum á nýju ári. 

6%

16%78%

Kennslutækni og framsetning

Þættir sem skólinn hefur ekki vald á

Hversu góð hin mannlegu samskipti eru i skólanum

• Ásakanir 

• Skammir 

• Tuð 

• Uppgjöf 

• Afsakanir 

• Hvað gerðir/sagðir þú? 

• Er í lagi með það sem þú gerðir/sagðir? 

• Hvað hefðir þú getað gert öðruvísi? 

• Hvað mundir þú gera næst? 

• Viltu að ég aðstoði þig? 

• Er eitthvað sem ég get gert til að hjálpa þér? 

• Hver er reglan? 

• Hvenær ertu tilbúinn að byrja? 

• Heldur þú að þú/bekkurinn þinn græði eitthvað á 
þessu? 


