
S protasjóður er  sameiginle-

gur sjóður fyrir leik-, grunn– og 

framhaldsskóla sem hægt er að 

sækja í einu sinni á ári.       

Hlutverk sjóðsins er að  styðja 

við þróun og nýjungar í skólas-

tarfi.  Þetta árið voru áher-

slurnar á læsi alla skólagönguna, 

að skilja og nýta upplýsingar á 

fjölbreyttan hátt, verklega 

kennsluhætti á öllum 

námssviðum og mat á hæfni 

nemenda og afburðanemendur. 

Segja má að umsóknin frá 

Barnaskólanum Stokkseyri og 

Eyrarbakka snerti tvo af 

þremur þessara þátta þar sem 

hennar markmið er m.a. að efla 

vísindalæsi og úrvinnslu ýmissa 

upplýsinga en einnig fjölbreytt 

námsmat og kennsluhætti í 

náttúrufræði. Viðfangsefni 

verkefnisins er jarðfræði, fána 

og flóra fjörunnar á Stokkseyri 

og Eyrarbakka, sjórinn og 

sjávarföll, höfnin og saga 

útgerðar.  

Ef styrkur fæst á að nýta hann 

til að hefja uppbyggingu á 

útikennslu– og sýningarsvæði 

þar sem nemendur geta 

nálgast ýmsa þekkingu og  

gert þar einfaldar athuganir í 

tengslum við náttúruna. 

Einnig gæti þessi fróðleikur 

verið aðgengilegur og 

aðlagandi fyrir heimafólk og 

gesti. 

Verkefnið er 

samstarfsverkefni alls 

skólasamfélagsins ásamt UMF 

Stokkseyrar. Einnig stendur 

hugur til þess að verkefnið ýti 

undir frekara samstarf við 

aðra leik– og grunnskóla í 

sveitarfélaginu. Þetta er stórt 

verkefni sem tekur langan 

tíma að þróa sem síðan þarf 

að halda við og vonandi með 

tímanum festist sérstaða 

skólans sem náttúruskóli í 

menningunni. 

Náttúrufræðikennsla er samstarf 

Barnaskólinn á Stokkseyri og Eyrarbakka sækir um styrk í Sprotasjóð 

S tóri leikskóladagurinn verður 

nú haldinn í Reykjavík í sjötta 

sinn. Skóla– og frístundasvið  

Reykjavíkurborgar stendur að 

framkvæmd dagsins í samvinnu 

við Samtök áhugafólks um 

skólaþróun, Rannung, Félag                  

leikskólakennara og Félag 

stjórnenda leikskóla. Í þetta sinn 

verður dagurinn haldinn í 

Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur 

og Tjarnarbíói föstudaginn 23. 

maí kl. 8:30-16:30. Markmið 

þessa dags er að skapa      

vettvang þar sem leikskólafólk 

getur komið saman til að 

kynna hluta þeirra fjölbreyttu 

verkefna og hagnýtu         

hugmynda sem unnið er að í 

leikskólum.  

Nú hefur leikskólunum í 

Árborg verið boðið að vera 

gestasveitarfélag Stóra      

leikskóladagsins í ár.      

Leikskólarnir munu vera 

með kynningar á því góða 

starfi sem þar fer fram. Þetta 

er afar ánægjulegt og gott 

boð sem var þegið og 

verður spennandi að sjá 

afraksturinn.  

Leikskólar í Árborg taka þátt í Stóra leikskóladeginum 
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Samtök áhugafólks um 
skólaþróun 

 

Kynlegt ferðalag-
námskeið í kynjamennt 

 

Hopscotsh forritun  

Náttúruskóli       
Reykjavíkur 

 

Sjónarhóll—Fyrir 
sérstök born til betra 

 

Orð af orði—
heimasíða 

 

  

Ýmsar krækjur 

Fréttabréf  skólaþjónustu Árborgar 
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