
 

 

Til foreldra og nemenda 

 FRÉTTABRÉF  SÍÐUSKÓLA 
         

 Ábyrgðarmaður:  Ólöf Inga Andrésdóttir 

Kæru nemendur og foreldrar  

Nú er september liðinn og október tekinn við. Það má með sanni segja að líflegt 

hafi verið í skólanum hjá okkur það sem af er þessu hausti og ótrauð höldum við 

áfram inn í skólaárið.  

Í þessum mánuði verður nokkuð að óhefðbundum skóladögum og fríum hjá 

nemendum. Tveir skipulagsdagar eru í þessum mánuði, föstudagurinn 3. október 

og mánudagurinn 6. október. Viðtalsdagar eru í skólanum 22. og 23. október og 

dagana 24. og 27. október er svo haustfrí en það er sameiginlegt í öllum 

grunnskólunum á Akureyri.  Skipulag frístundar á þessum dögum má sjá aftar í 

bréfinu.  

Nýskipað skólaráð hélt sinn fyrsta fund þann 25. september en hér til hliðar má sjá 

hvernig það er skipað. Á heimasíðunni undir flipanum skólinn/skólaráð má nálgast 

fundagerðir og netföng fulltrúanna. Við hvetjum ykkur til að senda okkur í ráðinu 

línu ef þið hafið einhverjar hugmyndir eða ábendingar um skólastarfið því saman 

lærum við, náum árangri og gleðjumst! 

                                   Með bestu kveðju úr skólanum  

        Ólöf Inga 

      Skólaárið 2014-2015     01.10. 2014  3. bréf 

 

Skólaráð skólaárið 2014-2015 

Skólaráð Síðuskóla skólaárið 2014-

2015 skipa eftirtaldir aðilar:  

Ólöf Inga Andrésdóttir skólastjóri 

Helga Lyngdal kennari 

Sigurður Arnarson kennari  

Svava Svavarsdóttir ritari 

Sigríður Jóna Ingólfsdóttir foreldri 

Ásdís Elva Helgadóttir foreldri  

Heimi Eggerz foreldri  

Fulltrúar nemenda í skólaráði eru: 

Jörundur Guðni Sigurbjörnsson 10. bekk 

Hulda Margrét Sveinsdóttir 9. bekk 

Foreldra– og kennarafélag 

Síðuskóla (FOKS) 

Á aðalfundi foreldrafélagsins nú á 
dögunum voru eftirtaldir aðilar kosnir í 
stjórn:  

Heimir Eggerz formaður  

Páll Brynjar Pálsson varaformaður, 
SigmundurGuðni Sigurðsson gjaldkeri,  

Monika Kolbeinsdóttir ritari.   

Ásdís, Bragi og Dísa Hrönn 
Kolbeinsdóttir eru meðsjórnendur og 
Hrefna Frímann er fulltrúi kennara.  

Fulltrúi foreldra  í SMT stýrihópi er: 

Sigrún Ingibjörg Jóhannsdóttir  

Fulltrúi foreldra í umhverfisnefnd er: 

Berghildur Þóroddsdóttir  

Endurskoðendur reikninga félagsins eru: 

Ingimar Eydal  og Sóley Helga 

Björgvinsdóttir.  

Á döfinni í október: 

1. okt.   Fótboltamót unglinga í Boganum  

3. okt.  Skipulagsdagur  

6. okt.  Skipulagsdagur   

22. - 23. okt Viðtöl í 1. - 10. bekk 

24. - 27. okt  Haustfrí 

     

     

 
Kæru foreldrar í 1. - 5. bekk! 

Þið fáið hrós mánðarins fyrir góð skil á námsgagnagjaldi 

skólans. Kærar þakkir fyrir skilvísina. 

Umsjónarkennarar og stjórnendur 

 



 

 

Úr skólalífinu          

Útivistarreglur á skólatíma 1. 

sept -  1. maí 

12 ára börn og yngri mega ekki 

vera úti eftir kl. 20.00 

13 - 16 ára börn mega ekki vera úti 

      eftir kl. 22.00 

Frístund 

Þann 3. október er skipulagsdagur og frístund lokuð allan 

daginn. Mánudaginn 6. október er einnig skipulagsdagur en 

þá er frístund opin og geta allir (1-4. bekkur) skráð sig um 

morguninn en eftir hádegi er frístund opin fyrir þá sem þar 

eru skráðir. Sérstaklega er rukkað fyrir þessa daga  og er 

gjaldið 330 kr. á klukkustund.  

Viðtalsdagana 22. og 23. október er einnig opið fyrir börn í 

1. - 4. bekk, í frístund, sem hér segir: 

Fyrir börn sem eru ekki skráð í frístund í október, er opið  

frá kl. 7:45 - 13:00. 

Fyrir börn sem eru skráð hjá okkur í október, er opið frá kl. 

7:45 - 16:15. Skráningu lýkur 16. október og ekki hægt að 

skrá barn til okkar eftir það.  

Dagana 24. og 27. október er svo haustfrí en það er 

sameiginlegt í öllum grunnskólunum á Akureyri.  Frístund 

er einungis opin fyrir skráða nemendur  í haustfríinu.  

Viðtalsdagar og frammistöðumat   

Viðtalsdagar eru 22. og 23. október og munum við hafa þann 

háttinn á núna að foreldrar sjá sjálfir um að bóka tíma hjá 

umsjónarkennara inn á Mentor.is. Við munum láta ykkur vita 

þegar hægt verður að skrá tímann. Fyrir viðtalsdagana þarf að 

vinna frammistöðumat inn á Mentor en það höfum við gert 

undanfarin ár. Það er nauðsynlegt að matið sé unnið til að skoða 

bæði námslega stöðu nemandans og einnig líðan hans í 

skólanum. Tölvupóstur verður sendur heim þegar búið er að 

opna fyrir skráningu á matinu. Þann 20. október verður hægt að 

skoða matið frá kennurunum en þá verður það sýnilegt inn á 

fjölskylduvefnum.  

         Fulltrúar í nemendaráði Síðuskóla 2014-2015 

10.bekkur 

Aðalmenn: Jörundur Guðni Sigurbjörnsson, formaður og 

Steinar Logi Stefánsson, varaformaður 

Varamenn: Ingólfur Þór Hannesson og Bjarki Baldursson 

9. bekkur 

Aðalmenn: Hulda Margrét Sveinsdóttir og Linda Rós 

Hjálmarsdóttir, ritari 

Varamenn: Ívan Veigar Ingimundarson og Brynja Rún 

Guðmundsdóttir 

8. bekkur 

Aðalmenn: Jörundur Traustason og  Jóhanna Eggerz 

Heimisdóttir 

Varamenn: Sindri Már Sigurðsson og Hugrún Liv 

Magnúsdóttir 

7. bekkur 

Aðalmenn:  Laufey Anna Egilsdóttir og  Elvar Jónsson 

Varamenn: Jens Kristofer Buck og  Birgitta Rúna 

Steingrímsdóttir 

6. bekkur 

Aðalmenn: Elvar Máni Ólafsson og Breki Hrafnsson 

Varamenn: Sóley Gunnarsdóttir og Gabriel Snær 

Guðmundsson 

Nú haustar að! 

Eftir frábært sumar og enn betra 

haust eru fyrstu haustlægðirnar 

farnar að gera vart við sig á landinu 

okkar ísa. Þetta er skýrt merki um 

að nú þarf að huga að skjólbetri 

klæðnaði en hægt hefur verið að komast af með hingað til. Nú 

gildir að búa sig vel eftir veðri, muna eftir húfum og vettlingum 

og vera í viðeigandi skófatnaði.  

Einnig er dagurinn farinn að styttast og dimman að aukast og þá 

koma endurskinsmerkin sterk inn og hafa þau margoft sannað 

gildi sitt.  



 

 

Úr skólalífinu -  30 ára afmæli 



 

 

Frá hjúkrunarfræðingi:  

Kæru foreldrar! 

Blessuð lúsin hefur verið frekar iðinn hjá okkur í skólabyrjun og 

vil ég því ítreka það hversu mikilvægt það er að við séum öll 

samtaka í því að taka á móti þessum óboðna gesti. Kembið vel og 

skoðið hvort þið sjáið lús eða nit. Munið svo að láta kennara, 

mig eða ritara vita af því ef vart verður við lús.Það flýtir svo 

mikið fyrir okkur að fá fréttirnar strax og þar af leiðandi fyrir 

því að náum fyrir útbreiðslu lúsarinnar í skólanum.Ykkur er 

ávallt velkomið að hafa samband við mig ef einhverjar 

spurningar vakna! 

Með bestu kveðju 

Alma, skólahjúkrunarfræðingur 

   MATSEÐILL  - OKTÓBER  2014 
Mánudagur  Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

  1 

Nautasneiðar, 

gratíneraðar kartöflur, 

grænmeti sósa 

2 

Fiskibuff, st. laukur, 

grænmeti, sósa 

3 

      Skipulagsdagur 

6 

       Skipulagsdagur 

7 

Kjötsúpa 

8 

Krebinettur, kartöflur, 

grænar baunir, rauðkál 

9 

Soðinn fiskur, kartöflur, 

rófur, ávextir 

10 

Gúllas, kartöflumús 

13 

Plokkfiskur, rúgbrauð, 

ávextir 

14 

Lasagne, snittubrauð, 

ferskt grænmeti 

15 

Fiskisteikur, kartöflur, 

ferkst grænmeti, sósa, 

ávextir 

16 

Píta m. hakki, grænmeti, 

sósa 

17 

Mjólkurgrautur, slátur, 

smurt brauð 

20 

Hakk, spaghetti, 

snittubrauð 

21 

Fiskiklattar, kartöflur, 

ferskst grænm, sósa 

22 

 Viðtöl í 1.—10. bekk 

23 

Viðtöl í 1.—10. bekk 

 

24 

              Haustfrí 

27 

             Haustfrí 

28 

Hakkað buff, kartöflur, 

lauksósa, grænmeti 

29 

Fiskur í ofni, kartöflur, 

ferkst, grænmeti, sósa 

30 

Kjúklingur, hrísgrjón, 

maísbaunir, sósa 

31 

Skyr, smurt brauð, ávextir 

Mataræði - Höfum fjölbreytnina í 

fyrirrúmi 

•grænmeti og ávextir daglega   

•fiskur - helst tvisvar í viku eða oftar   

•gróf brauð og annar kornmatur   

•fituminni mjólkurvörur   

•salt í hófi   

•lýsi eða annar D-vítamíngjafi   

•vatn er besti svaladrykkurinn   

             Tekið af vef Lýðheilsustöðvar 

 


