
Fréttabréf Síðuskóla
4. bréf - nóvember - skólaárið 2022-2023

Kæru foreldrar, nemendur og starfsfólk!
Þá er bleikur október að baki og við höldum áfram inn í skólaárið og
verður ýmislegt um að vera hjá okkur í þessum mánuði sem og öðrum.
Það sem hæst ber hjá okkur er árshátíð skólans sem verður dagana 17.
og 18. nóvember. Æ�ngar eru komnar á fullt og framundan skemmtilegur og lærdómsríkur tími í
árshátíðarundirbúningi. Hér neðar í bré�nu má sjá hvernig skipulagið verður og við hlökkum til að hitta
ykkur á árshátíðinni. Við viljum ítreka það að við erum að vinna þrjá daga á tveimur þessa
árshátíðardaga og tveir af þeim eru skertir nemendadagar. Sumir nemendur mæta því á
óhefðbundnum tímum í skólann.  
Dagur íslenskrar tungu er 16. nóvember og á þeim degi munum við setja Stóru upplestrarkeppnina í 7.
bekk og einnig Litlu upplestarkeppnina í 4. bekk.
 
Við hvetjum alla til að ganga í skólann og nota endurskinsmerki. Ef nauðsynlegt er að keyra börnin í
skólann þá biðjum við ykkur að fara á neðra hringtorgið. Þar komast nemendur inn á skólalóðina og
geta gengið inn í sínar forstofur. 
Með bestu kveðju úr skólanum og við hittumst hress á árshátíð!
Ólöf, Malli og Helga

Árshátíð - skipulag
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Á döfinni
1.nóvember
10. bekkur - kynning í MA
2. nóvember
Fundur í skólaráði
3. nóvember
10. bekkur - kynning í VMA
16. nóvember 
Dagur íslenskrar tungu
17.-18. nóvember
Árshátíð Síðuskóla
20. nóvember
Dagur mannréttinda barna
21. nóvember
Skipulagsdagur opið í frístund
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23. nóvember
1.-4. bekkur - List fyrir alla

Starfsáætlun Síðuskóla skólaárið 2022-
2023
Starfsáætlun Síðuskóla fyrir skólaárið 2022-2023 hefur nú verið birt á
heimasíðu skólans. Grunnskólum ber að birta stefnu sína með tvennum
h tti i kól lö ð l á k á kól áð f i

Hrekkjavökuböll
Í dag héldu nemendur í 10. bekk hrekkjavökuböll fyrir 1.-7. bekk.
Mæting var góð og skemmtu nemendur sér vel. Hér má sjá nokkrar myndir.
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Annars vegar er skólanámskrá og hins vegar starfsáætlun skólans. Starfsáætlunin er unnin í
samræmi við lög og reglugerðir, aðalnámskrá og stefnu Akureyrarbæjar í skólamálum. Í henni eru
ýmsar upplýsingar um skólann sem eiga erindi við skólasamfélagið og þá aðila sem tengjast
skólastar�nu.
 
Starfsáætlun Síðuskóla skólaárið 2022-2023

Kynning á MA og VMA
Í þessri viku fara nemendur í 10. bekk í heimsókn í MA og VMA til að kynna sér námsframboð í
skólunum. Hér eru nokkrar myndir frá heimsókn nemenda í MA.

Söngsalur 1. nóvember
Í morgun var söngsalur í skólanum og �eira gert í við það tækifæri. Nemendum var kynnt verkefnið
Réttindaskóli UNICEF en Síðuskóli er orðinn þátttakandi í því og er innleiðing þess að hefjast. Einnig
komu íþróttakennarar og veittu viðurkenningu þeim bekk er sigraði „Göngum í skólann“ í ár, en það var
3. bekkur sem stóð sig best að þessu sinni.
Fulltrúar umhver�snefndarinnar komu einnig upp á svið og kynntu samkeppni sem hefur verið í gangi
en nemendur fengu að hanna sitt eigið skilti sem bendir fólki á að láta bifreiðar ekki standa í
lausagangi. Umhver�snefndin valdi úr innsendum myndum og sigurvegararnir voru Sóley og Natalía í
5. bekk, Irmelín, Tinna og Ingibjörg í 4. bekk, Alrún og Kristín Mary í 8. bekk og Sveinbjörn í 6. bekk.
Verðlaunamyndirnar verða svo gerðar að skiltum sem hengd verða upp á bílastæði skólans.
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