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Kæru nemendur og foreldrar, gleðilegt nýtt ár!
Nú hefur árið 2018 kvatt okkur og árið 2019 heilsað með nýjum áskorunum og verkefnum. Í janúar
munum við halda 20.000 hrósmiða hátíðina okkar en hana höldum við einu sinni á ári í tilefni þess
að allur skólinn hefur í sameiningu safnað 20.000 hrósmiðum. Þessu takmarki náðum við í
desember en ákváðum að fresta hátíðinni þar sem mikið var um að vera í jólamánuðinum.
Í jólamánuðinum fengum við talsvert fjármagn til að kaupa bækur. LIONS færði okkur peninga til
bókakaupa, FOKS færði okkur líka peningagjöf og Akureyrarbær hefur líka aukið fjármagnið til
bókakaupa. Þetta gerði það að verkum að við gátum keypt margar nýjar bækur fyrir jólin og hefur
verið mikið að gera hjá Guðrúnu á bókasafninu þessa fyrstu daga ársins að lána út bækurnar. Það er
virkilega gaman að geta keypt allar þessar bækur og þurfum við að hjálpast að við að hvetja börnin
til dáða í lestrinum.
Við viljum minna á að ábyrg og örugg netnotkun er eitthvað sem allir foreldrar þurfa að huga að
varðandi börnin sín. Á heimasíðu SAFT (www.saft.is) geta foreldrar fundið ýmsar upplýsingar og
heilræði sem er ætlað að styðja þá í því að börnin þeirra umgangist netið á jákvæðan og öruggan
hátt.
Í þessum mánuði eru tveir viðtalsdagar og munum við senda út tilkynningu þegar hægt verður að
skrá sig í viðtal. Þessa dagana er mikið myrkur úti þar sem snjóinn vantar til að lýsa aðeins upp
fyrir okkur. Við minnum því á endurskinsmerkin, það er nauðsynlegt fyrir alla að nota þau þessa
dagana.
Við hér í skólanum lítum björtum augum til komandi árs og sameiginlega tökumst við á við þau
verkefni sem bíða okkar. Við verðum að muna að það er sameiginlegt verkefni okkar allra að gera
starfið í skólanum okkar sem árangursríkast, því saman lærum við, náum árangri og gleðjumst.
Bestu þakkir fyrir samstarfið á liðnu ári og megi nýtt ár taka á móti okkur með bros á vör!
Bestu kveðjur úr skólanum,
Ólöf Inga

Á döfinni í janúar:
3. janúar

Skipulagsdagur

4. janúar

Skóli hefst skv. stundaskrá

21.-22. janúar

Viðtalsdagar í 1.-10. bekk

24. janúar

Söngsalur, 1. og 9. bekkur velja lög

Janúar er tileinkaður

Vináttu
Regla mánaðarins er
„Við hjálpumst að og erum góð
hvert við annað“

Lesferill
Lesferill er nýtt matstæki frá Menntamálastofnun sem metur læsi. Grunnprófin er svokölluð lesfimipróf sem meta leshraða og eru lögð fyrir alla nemendur í 1. - 10. bekk
reglulega til að meta stöðu nemenda. Talin eru lesin orð á mínútu og gefin hafa verið út
viðmið um árangur, þ.e. orðafjölda á mínútu að vori í hverjum árgangi. Í Síðuskóla litum við
dálkana og höldum skrá yfir alla nemendur og hvernig leshraðinn þróast. Ef leshraðinn nær
ekki almennum viðmiðum, grænum, þarf að gera frekari ráðstafanir sem felast m.a. í að
auka lestur nemenda heima. Á hverju skólaári eru þrjú lesfimipróf, í september, janúar og
maí. Þeir sem náð hafa almennum og framúrskarandi leshraða taka ekki öll prófin.
Í janúar verður próf númer tvö í Lesferli þetta skólaárið og nú er óskandi að sem flestir
komist í átt að settu marki. Heimalestur er mikilvæg þjálfun og með tímanum verður
lesturinn það lipur að hægt er að lesa sér til ánægju. Gott er að lesa heima að lágmarki 1520 mínútur fimm sinnum í viku og sumir þurfa enn meiri þjálfun. Til að þjálfa lesskilning er
gott að spyrja börnin út í textann sem verið er að lesa og spyrja hvað þau haldi að gerist
næst í sögunni.
Orð á mínútu

Lágmarksviðmið

Almenn viðmið

Metnaðarfull viðmið

90%

50%

25%

1. bekkur

20

55

75

2. bekkur

40

85

100

3. bekkur

55

100

120

4. bekkur

80

120

145

5. bekkur

90

140

160

6. bekkur

105

155

175

7. bekkur

120

165

190

8. bekkur

130

180

210

9. bekkur

140

180

210

10. bekkur

145

180

210

Nær ekki lágmarksviðmiðum

Spurningakeppni á unglingastigi 20. desember
Spurningakeppni unglingastigs er haldin ár hvert í Síðuskóla. Keppnin í ár fór fram 20.
desember sl. Fyrirkomulagið er þannig að keppnin skiptist í hraðaspurningar, bjölluspurningar, vísbendingaspurningar og leik. Keppnin var spennandi í ár, en að lokum sigraði
10. bekkur báðar sínar viðureignir, við 8. og 9. bekk. Við látum hér fylgja myndir frá
keppninni, auk mynda af liðunum sem stóðu sig öll vel og voru flottir fulltrúar sinna
bekkja.

Lið 9. bekkjar. Aron Ingi, Elmar Dagur og Steinar Ingi

Lið 8. bekkjar. Ingimar, Rakel Alda og Svavar Máni

Lið 10. bekkjar. Breki Hólm, Sóley Brattberg og Tryggi Snær

MATSEÐILL - janúar 2019
Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur
4.
Sveppasúpa og
súpubrauð

7.
8.
Ofnbakaður fiskur, Soðið slátur og
kryddkartöflur, sósa kartöflustappa
og ávextir

9.
Soðin ýsa,
kartöflur, rúgbrauð og ávextir

10.
Kjúklingaréttur,
hrísgrjón og salatbar

11.
Mjólkurgrautur og
slátur

14.
Kindabjúgu,
Kartöflustappa,
rauðkál og baunir

15.
Bleikja, steiktar
kartöflur, köld
sósa og grænmeti

16.
Lambakjöt,
karrýsósa, hrísgrjón og salatbar

17.
Nætursaltaður
fiskur, kartöflur,
rúgbrauð og
ávextir

18.
Grænmetissúpa,
súpubrauð

21.

22.

Viðtöl

Viðtöl

23.
Grænmetisbuff,
hrísgrjón, sósa og
salatbar

24.
Soðin ýsa,
kartöflur, rúgbrauð og ávextir

25.
Lambagúllas,
kartöflur og
grænmeti

28.
Plokkfiskur, rúgbrauð og ávextir

29.
Kjúklinganaggar,
franskar.
Óskadagur 7.
bekkjar

30.
Fiskur í raspi,
kartöflur, smjör
og koktlsósa

31.
Tortilla með
hakki, salsasósa
og grænmeti

1.

