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Kæra skólasamfélag 
Janúar hefur verið nokkuð viðburðaríkur mánuður hjá okkur í skólanum.    
Eins og lesa má hér til hliðar hafa nokkrar breytingar orðið í starfsmanna-
hópnum, fólk hefur horfið til annarra starfa og aðrir tekið við.  Nemendur 
komu með forráðamönnum til samtals við sinn umsjónarkennara til að 
ræða framvindu námsins, líðan í skólanum o.fl.  Það þarf vart að ítreka 
mikilvægi þessara samtala og það að heimilin og skólinn eigi gott samstarf 
sem stuðli að farsælli skólagöngu barnanna okkar.    
Við héldum fjölmennt skólaskákmót þar sem nemendur í 3.—7. bekk  
komu á sal skólans og tefldu. Þess má geta að Andri Freyr skákmaður og 
fyrrverandi nemandi skólans ásamt félögum í Skákfélagi Akureyrar sáu 
um framkvæmd mótsins og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir. Sigur-
vegari mótsins var Tumi Snær Sigurðsson og óskum við honum til 
hamingju með árangurinn.   
Það stefnir í að febrúar verði jafn viðburðaríkur og janúar en framundan 
eru nokkrar rannsóknir, en einn liður í skólaþróun er að taka þátt í 
rannsóknum og könnunum. Rannsóknin Ungt fólk nær til nemenda í 8. - 
10. bekk. Skólapúlsinn er lagður fyrir nemendur í 6.-10. bekk, hver 
nemandi svarar einu sinni yfir skólaárið. Í byrjun febrúar verður svo send 
út könnun til úrtaks úr foreldrahópnum og við hvetjum fólk til þess að 
svara því rödd foreldra er skólanum mikilvæg. Niðurstöður úr nemenda- 
og foreldrakönnunum Skólapúlsins eru birtar á vefsíðu Brekkuskóla.  
 

Menntabúðir 
Þriðjudaginn 27. janúar voru haldnar menntabúðir í Brekkuskóla þar sem 
viðfangsefnið var upplýsingatækni og einstaklingsmiðun. Um 80 manns 
sóttu búðirnar og komu þátttakendur víða að m.a. frá Dalvík og Húsavík. 
Markmið menntabúðanna var að gefa kennurum og þeim sem hafa áhuga 
kost á að miðla reynslu sinni af notkun upplýsingatækni í skólastarfi og 
læra hver af öðrum. Fjölbreyttar menntabúðir voru í boði og var einni 
þeirra stýrt af nemendum Brekkuskóla.  Meðal efnis voru forrit til að búa 
til myndasögur og spurningaspjöld, forrit til að taka upp hljóðskrár sem 
hægt er að tengja við bækur, próf eða skoðanakannanir með QR kóða. 
Einnig gafst fólki tækifæri til að kynnast forriti til að skanna texta og vinna 
með í tölvu t.d. skrifleg verkefni og vinnubækur og ýmis forrit sem henta í 
sérkennslu.    
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Starfsmannamál 
Eftir áramótin hafa  nokkrir nýir 
starfsmenn bæst í hópinn okkar.  
Það eru Jóhann Gunnar, Svein-
borg, Sigurpáll og Halldór sem 
starfa öll sem stuðningsfulltrúar. 
Hinsvegar hættu hjá okkur Kris-
tján Ingi, Haukur og Sandra og 
þökkum við þeim samstarfið. 
Tveir nýir skólaliðar bættust í 
hópinn, þær Vipa og Guðrún.  
Svanhildur Sæmundsdóttir fór í 
barnsburðarleyfi og við hennar 
kennslu taka Þórður Örn 
Hjálmarsson sem kennir ensku , 
Anna María Þórhallsdóttir sem 
tekur við samfélagsfræðinni. 
Joris myndmenntakennari kom 
úr leyfi en Dagrún sem leysti 
hann af mun halda áfram hjá 
okkur og kenna myndmenntaval 
á unglingastigi ásamt því að 
sinna forföllum. 
Um áramótin hætti Bergþóra 
Þórhallsdóttir í Brekkuskóla og 
mun Sigríður Magnúsdóttir sinna 
deildarstjórn á yngra stigi fram á 
vor þegar staðan verður auglýst 
til umsóknar.  Við þökkum 
Bergþóru vel unnin störf og 
óskum henni velfarnaðar á 
nýjum vettvangi.    

 
Allir lesa 

Landsleikur í lestri, gengur út á 
að skrá lestur á einfaldan hátt og 
halda þannig eigin lestrardag-
bók.  Hægt er að skrá sig til leiks 
á þessari slóð: 

http://www.allirlesa.is/ 



Fréttabréf Brekkuskóla 

Febrúar 2016 

 
 

Menntun                      Gleði                       Umhyggja                     Framfarir 

 1. Kjötbúðingur, 

kartöflur, grænmeti, 

sósa og ávextir.  

2. Silungur, kartöflur, 

sósa, salat og ávextir. 

3. Soðið lambakjöt, 

kartöflur, sósa, salat og 

ávextir. 

4. Fiskur í ofni, 

kartöflur, sósa, salat 

og ávextir.  

5. Rjómalöguð súpa, 

brauð, álegg og ávextir. 

6. 

7. 8. Fiskibollur, kartöflur, 

sósa, salat og ávextir. 

 

Bolludagur 

9. Saltkjöt og baunir 

túkall. Ávextir.  

 

Sprengidagur 

10.  

 

Öskudagur  

Vetrarfrí 

11. 

 

 

Vetrarfrí 

12. 

 

 

Vetrarfrí 

13. 

14. 15. Plokkfiskur, 

kartöflur, rúgbrauð, 

salat og ávextir.  

16. Lasagne, brauð, 

salat og ávextir.  

17. Heimagerð pizza, 

salat og ávextir.  

18. Brauðaður fiskur, 

kartöflur, sósa, salat 

og ávextir.  

19. Grjónagrautur, 

slátur og ávextir.  

20. 

21. 22. Hakk , spaghettí, 

salat og ávextir.  

23. Fiskiklattar, 

kartöflur, sósa, salat og 

ávextir. 

24. Lambasnitsel, 

kartöflur, grænmeti, 

sósa og ávextir. 

25. Fiskiréttur í ofni, 

sósa, kartöflur, salat 

og ávextir.  

26. Súpa, brauð, álegg 

og ávextir.  

27. 

28. 29. Soðinn fiskur, 

kartöflur, rúgbrauð, 

salat og ávextir. 

     

1. bekkur kvaddi ljót orð. 

Nemendur í 1. bekk skrifuðu niður öll þau ljótu orð sem 

þeir nota stundum og vita um og fengu til sín 

slökkviliðsmann sem kveikti í orðunum svo þau urðu að 

engu. Gott að byrja nýtt ár á því að losa sig við neikvæðu 

og ljótu orðin!   

 
Orðapottur 


