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Frá skólastjóra í upphafi nýs skólaárs
Heil og sæl !
Nú fer í hönd nýtt starfsár og er fyrsta Tengja
skóaársins orðin að veruleika.
Börnin virðast vera glöð að vera mætt aftur til
leiks og erum við starfsfólkið það líka. Fyrstu
dagarnir hafa verið fjörugir, þar sem nemendur
hafa fengist við fjölbreytt verkefni. Haldið var
upp á afmæli Akureyrar með pompi og prakt
og fengu börnin í bænum að vera þátttakendur
í því. Mér hefur þótt afar skemmtilegt að hitta
krakkana og ég hlakka til að kíkja í
kennslustundir, kynnast þeim og því sem þau
eru að fást við.
Ég er sjálf í óða önn að setja mig inn í nýtt starf
og er afar þakklát samstarfsfólki og öðrum fyrir
góða aðstoð og þolinmæði. Ekki síst fráfarandi
skólastjóra Helgu Hauksdóttur.

Nemendur mála
Þessa dagana standa
nemendur í ströngu við að
mála skemmtilega leiki á
skólalóðina. Á myndinni hér
fyrir neðan má sjá nokkra
nemendur úr 7. bekk að mála
parís undir stjórn Gígju
myndlistarkennara.

Ég vona sannarlega að ég muni eiga gott
samstarf við ykkur foreldra og forráðamenn
nemenda og að við getum elft okkur sem eitt
samstillt og sátt SKÓLASAMFÉLAG.
Til þess að svo megi verða verðum við öll að
vera í góðum samskiptum og vinna saman við að
stuðla að auknum þroska, góðri líðan og
markvissu námi.
Tengjan, fréttabréfið okkar er hugsað til þess að
auka tengsl á milli heimilis og skóla og verður
hún gefin út einu sinni í mánuði. Jafnframt bendi
ég ykkur á að fylgjast vel með heimasíðu skólans
þar sem helstu fréttir er að finna.
Bestu kveðjur,
Kristín Jóhannesdóttir

Ný aðalnámskrá grunnskóla og
grunnþættir menntunar
Nú erum við starfsfólk grunnskólanna á Akureyri í óða önn að
kynna okkur nýja aðalnámskrá grunnskóla og undirbúa
innleiðingu nýrrar skólanámskrár sem unnin verður út frá
markmiðum aðalnámskrár.
Í nýrri aðalnámskrá er gengið út frá sex grunnþáttum
menntunar en þeir eru SKÖPUN,
LÝÐRÆÐI, SJÁLFBÆRNI,
HEILBRIGÐI OG VELFERÐ,
JAFNRÉTTI OG LÆSI.
Á næstunni munu kennarar kynna
nemendum þessa grunnþætti og
efla skilning á innihaldi þeirra.

150 ára afmæli Akureyrarbæjar
Miðvikudaginn 29. ágúst var okkur, ásamt öllum öðrum nemendum
leik– og grunnskóla Akureyrarbæjar boðið í afmælisveislu á
Ráðhústorgi í tilefni af 150 ára afmæli Akureyrarbæjar.
Marimbasveit Oddeyrarskóla spilaði þegar skólarnir gengu inn á
torgið. Agnes Brá, nemandi í 10. bekk var síðan ein þeirra nemenda
sem afhentu Eiríki Björgvini bæjarstjóra gjöf til Akureyrarbæjar frá
börnunum í bænum. Gjöfin var ekki af verri endanum, en þetta var
stórt og flott mósaíklistaverk með afmælistákni Akureyrar.
Listaverkið má sjá á myndinni hér til hliðar.
Þá afhenti bæjarstjóri öllum skólunum bókagjöf með
tveimur flottum bókum sem gefnar voru út í tilefni af
afmælinu. Hvanndalsbræður héldu síðan uppi fjörinu
og bauð bærinn börnunum upp á skúffuköku og mjólk í
tilefni dagsins :)

Fleiri fréttir úr skólalífinu
Uppbrot
Endurskinsmerki til nemenda
Í vikunni fengu allir nemendur
endurskinsmerki með tákni
Oddeyrarskóla að gjöf frá
skólanum og foreldrafélagi
skólans. Endurskinsmerkin eru
límmiðar sem hentar vel að líma
á skólatöskur eða úlpur.

Hvetjum foreldra til að aðstoða
börnin við að finna merkjunum
góðan og gagnlegan stað.

Eins og síðastliðinn vetur
fara allir bekkir í uppbrot
þrisvar sinnum í
hverri viku þar sem
áhersla er á annað nám
en bóknám. Kenningar
um fjölgreindir eru hafðar
til hliðsjónar og unnið
með þætti eins og
hreyfingu, list- og
verkgreinar, samskipti,
rökhugusun og tjáningu
svo dæmi séu nefnd.
Nemendur á unglingastigi
fengu sjómann í
heimsókn sem kenndi
þeim netagerð og má sjá
myndir af því hér til
hliðar.

