
Fréttabréf Síðuskóla
3. bréf - október - skólaárið 2022-2023

Kæru foreldrar, nemendur og starfsfólk!

Kæru foreldrar.
Áfram heldur star�ð hjá okkur í skólanum og nú er bleikur október tekinn
við. Það er dásamlegt að fá svona gott haustveður og höfum við svo
sannarlega nýtt okkur það.
Í þessum mánuði sem framundan er verður nokkuð af óhefðbundnum skóladögum hjá okkur.
Skipulagsdagur verður �mmtudaginn 6. október og viðtalsdagur mánudaginn 10. október. Hér neðar í
póstinum eru nánari upplýsingar um viðtölin og bókun viðtala. Þemadagar verða í skólanum dagana
17.-20. október og svo er haustfrí hjá grunnskólum Akureyrarbæjar 21. og 24. október. Við höldum svo
að sjálfsögðu upp á Bleika daginn sem að þessu sinni verður þann 14. október. Á Bleika deginu eru
landsmenn hvattir til að klæðast bleiku og lýsa skammdegið upp í bleikum ljóma.
Starfsáætlun Síðuskóla skólaárið 2022-2023 er aðgengileg á heimasíðu skólans. Við reynum að
uppfæra hana reglulega með nýjum fréttum úr skólastar�nu. Einnig er facebooksíða sem heitir
Síðuskóli, þar er fréttum af heimasíðunni deilt.
Við minnum á aðalfund FOKS, hann verður haldinn í stofu B7 kl. 20 í kvöld.
Hér er hægt að sjá hverjir eru í stjórninni.
Með góðri kveðju úr skólanum!
Ólöf, Malli og Helga 

Viðtalsdagur mánudaginn 10. október

Foreldraviðtöl verða mánudaginn 10. október. Bókun viðtala fer fram í
Mentor eins og vant er, bókun viðtala hefst í dag �mmtudaginn 29.
september og lýkur miðvikudaginn 5. október. Börnin eru að sjálfsögðu
með foreldrum í þessum viðtölum líka.

Fuglar og dýr

Nemendur í 5. og 6. bekk hafa undanfarið skapað fugla og dýr úr jarðleir. Dýrin eiga að vera einhvers
konar ílát s.s. skálar eða diskar. Munirnir eru brenndir við 1020 gráður í ofni, málaðir með
glerungslitum og svo brenndir aftur. Hér má sjá sýnishorn af vinnu nemenda.

https://www.siduskoli.is/static/files/Starfsaaetlun/starfsaaetlun-siduskola-2022.pdf
https://www.siduskoli.is/is/foreldrar/stjorn-foreldrafelags/stjorn-foks
https://s.smore.com/u/26898254ebb925be626fefa8506b88f3.png
https://cdn.smore.com/u/86fe/7c1b31f27e979553fae92ae01e0f6882.jpeg


Gróðursetning 6. bekkur

Nemendur í 6. bekk fóru í gróðursetningu í Síðuskólareitinn i Lögmannshlíð í vikunni.
Hér má sjá nokkrar myndir frá gróðursetningunni.

https://cdn.smore.com/u/b984/d4b686d06fa8ea1f06baefa0c4f3369e.jpeg
https://cdn.smore.com/u/1a1d/d7a43210d9f93cd2de1b72a70edfab52.jpeg
https://cdn.smore.com/u/27f1/c1e359a190704ac8887e9aa19bde4097.jpeg
https://cdn.smore.com/u/bcc1/8321d2f3a75f24d600e611705d2797e0.jpeg
https://cdn.smore.com/u/870e/d53a90e6cbcd13ab2d106a8400ee11c4.jpeg
https://cdn.smore.com/u/4ad6/e3388f916de0457f305da0538ed74afe.jpeg
https://cdn.smore.com/u/6b38/88e8d4d5020088a27fcd597f6ba29116.jpeg
https://cdn.smore.com/u/7441/c6a2c95929ec6efcacf5f85246869bda.jpeg
https://cdn.smore.com/u/7ce6/1f0b2e9eddde24a8ed0a17d73b70d4c1.jpeg
https://cdn.smore.com/u/3d84/66015546f777dfb2a7a2b1dedbf4cd06.jpeg
https://cdn.smore.com/u/099a/86be55eed2d76809072dc7d7775aa658.jpeg
https://cdn.smore.com/u/1291/b12af19338ceab49bbcb69fc22949f26.jpeg


Fyrirlestur um svefn

Í september bauð skólinn foreldrum á fyrirlestur um svefn og svefnvenjur
barna og ungmena. Þar var Nanna Ýr Arnardóttir með erindi, hún hefur
sent okkur samantekt úr fyrirlestrinum.
 
Glærur úr fyrirlestri Nönnu.

Á döfinni

6. október
Skipulagsdagur starfsfólks - frídagur hjá nemendum
10. október
Samtalsdagur
Frístund opin allan daginn
14. október 
Bleikur dagur
17.-20. október
Þemadagar
20. október
Fræðsla 9. bekkur - kynbundið ofbeldi
21. og 24. október 
Haustfrí í grunnskólum Akureyrarbæjar
Frístund opin báða dagana  

Skólablað miðstigsnemenda

 
 
Í haust hafa nemendur í 5.-7. bekk unnið að skólablaði í vali á
miðstigi undir handleiðslu Jóhönnu Ásmundsdóttur. Blaðið er
virkilega skemmtilegt og ætti enginn að láta það framhjá sér fara.
Fleiri tölublöð eru væntanleg.
Hér má nálgast blaðið.
Njótið lestursins!

https://docs.google.com/presentation/d/12IGFXhB0RqCAOPTuciOOvkpbukqsrWfQ/edit?usp=sharing&ouid=113428896226186644715&rtpof=true&sd=true
https://issuu.com/helgal/docs/s_usk_labla_i_sept_2022
https://cdn.smore.com/u/fd0c/726d7049f5a8c324e974335bc5576a7f.jpeg
https://cdn.smore.com/u/8fa8/4e45ed82d8aa029e11ee3b4c73f7feda.jpeg
https://s.smore.com/u/0c30ef670153019af12286494d5eff46.png


Silja Ösp

Náttúrufræðingur

Síðuskóla

Allir mættir á sal Viðurkenningar veittar

Náttúrufræðingur Síðuskóla

Náttúrufræðingur Síðuskóla fór fram á Degi íslenskrar náttúru, en það er keppni þar sem nemendur
skólans eiga að 5 greina plöntur, 5 fugla og 5 staði eða kennileiti á Íslandi. Í ár varð Silja Ösp Logadóttir
í 8. bekk hlutskörpust og fær því titilinn Náttúrufræðingur Síðuskóla árið 2022.
Viðurkenningu fyrir góðan árangur í keppninni fengu Sóley Líf í 3. bekk, Karólína Hanna í 4. bekk,
Aþena Vigdís í 4. bekk, Helenda Lind í 6. bekk, Hulda Rún í 7. bekk, Ásdís Hanna í 7. bekk og Máni Freyr í
10. bekk.Við óskum öllum verðlaunahöfum innilega til hamingju.

https://cdn.smore.com/u/1ae9/b4d2ff22b8b2f8aac3c2049f185abecf.jpeg
https://cdn.smore.com/u/9b93/0419b1f57d1c79a8a06368f7c9471a96.jpeg
https://cdn.smore.com/u/df5a/8211dcd8e81f6202a1211b7b27c63983.jpeg


Máni Freyr, Ásdís

Hanna og Hulda Rún

Sóley Líf, Karólína

Hanna og Aþena

Vigdís

Helena Lind

Úrslit í Ólympíuhlaupi ÍSÍ

Úrslit í Ólympíuhlaupi ÍSÍ:
1.-4. bekkur
1. sæti Grétar Rafn Leví
2. sæti Auðun Aron
3. sæti Tristan Andri
5.-7. bekkur
1. sæti Arna Lind og Rúnar Orri
2. sæti Þóra Margrét
3. sæti Halla Marín, Patrekur og Vilhjálmur Jökull
8.-10. bekkur
1. sæti Reynir Kató
2. sæti Daníel
3. sæti Ármann Gunnar
Einnig fékk 7. bekkur viðurkenningu fyrir besta meðaltíma, öllum árganginum var boðið í ávaxta- og
ísveislu.

Flugþema í 3. og 4. bekk

Nemendur í 3. og 4. bekk unnu þemaverkefni tengdu �ugi á dögunum. Þau fengu síðan �ugmann í
heimsókn, en hann er faðir í 4. bekk. Á einni stöðinni í þemaverkefninu undirbjuggu nemendur
spurningar fyrir heimsóknina.
 
Hér eru myndir frá vinnunni.

https://cdn.smore.com/u/142c/9f694bc97fcb78c0fba4e6567e3ee8a4.jpeg
https://cdn.smore.com/u/ea85/d79fbdaa13202cf07214e616d65777f1.jpeg
https://cdn.smore.com/u/d14a/8fb6a41ebe6e266cd574e0bc9544b83c.jpeg
https://photos.app.goo.gl/X9jEFHp85aSpKc1a7


Nemendaráð Síðuskóla 2022-2023

Nemendaráð Síðuskóla er skipað 12 nemendum úr 5.-10. bekk. Árgangar
kjósa sér tvo fulltrúa og tvo til vara. Ólafur Haukur Tómasson og Sonja
Björk Dagsdóttir kennararar hafa umsjón með nemendaráði. Helstu
verkefni nemendaráðs eru að skipuleggja söngsal, öðruvísi daga og
ræða málefni frá nemendum og koma þeim í farveg.
Fulltrúar í nemendaráði skólaárið 2022-2023
5. bekkur
Óliver Andri Einarsson og Katla Valgerður Kristjánsdóttir
Katrín Birta Birkisdóttir og Hrafndís Jana Gautadóttir varamenn
6. bekkur 
Jón Orri Ívarsson og Egill Berg Kristjánsson
Helena Linda Logadóttir og Hlynur Orri Helgason varamenn 
7. bekkur 
Nína Björg Axelsdóttir og Þóra Margrét Guðmundsdóttir
Sigurlaug Salka Steinsdóttir og Arnar Logi Bjarnason varamenn 
8. bekkur 
Tryggvi Gunnar Rolfsson og Hanna Vigdís Davíðsdóttir
Markús Orri Óskarsson og Alrún Eva Tulinius varamenn  
9. bekkur
Ármann Gunnar Benediktsson og Sigrún Lind Ómarsdóttir
Ásthildur Eva Árnadóttir og Matthías Óskar Páll Björnsson
10. bekkur 
Rebekka Nótt Jóhannsdóttir og Stefán Andri Björnsson
Helena Ýr Grétarsdóttir og Logi Már Óttarsson varamenn

Umhverfisnefnd Síðuskóla 2022-2023

Sigrún Birna Sigtryggsdóttir kennari og formaður umhver�snefndar
Andrea Diljá Ólafsdóttir kennari
Erna Björg Guðjónsdóttir kennari
Gunnar Símonarson kennari
Þorsteinn B Aðalsteinsson húsvörður
Eva Rakel Allen fulltrúi foreldra
Fulltrúar nemenda eru:  
10. bekkur Neó Týr Hauks, Máni Freyr Þorsteinsson. Varamenn: Kristófer Smári Elfarsson, Axel Máni
Allen.
8. bekkur Arnþór Einar Guðmundsson og Fjólmundur Forni Karebi Karlsson aðalmenn. Varamenn:
Elísabet Ósk Newman og Kristjana Ómarsdóttir.
6. bekkur Albert Gísli Barðason og Ýmir Helgi Teitsson aðalmenn. Varamenn: María Líf Snævarsdóttir
og Vilhjálmur Jökull Arnarsson

https://cdn.smore.com/u/ad69/c5d2e0978ae43e66ce5a6ae236390892.jpeg
https://cdn.smore.com/u/49e9/54211ba6e9a86554a13031470496034b.jpeg
https://cdn.smore.com/u/723d/41d3b37478c69214d301af3a7001e236.jpeg
https://s.smore.com/u/24dd8618b42161649bab51990899b577.png


4. bekkur Irmelín Aþena Þórðardóttir og Róbert Aron Poulsen aðalmenn. Varamenn: Aþena Vigdís
Sigurðardóttir og Tómas Orri Víðirsson.
2. bekkur Lajla Kataleya Galent og Ylfa Ósk Ómarsdóttir aðalmenn. Varamenn: Hilmir Kató Helgason
og Ísak Kári Birkisson.






