
 

H ér er fyrsta frétta- bréfið frá  skóla-
þjónustu Árborgar. Til stendur 
að senda kennurum og öllu 
starfsfólki leik- og grunnskóla 
fréttamola   tvisvar í mánuði 
með fréttum og fróðleik  sem 
gætu nýst í skólastarfinu.    
Fréttabréfið verður stutt og 
hnitmiðað þannig að það verði 
fljótlesið og  aðgengilegt. Það 
mun einnig birtast á heimsíðu 
Árborgar svo allir aðilar 
skólasamfélagsins hafi greiðan 
aðgang að því.  

Í fyrstu mun áhersla lögð á efni 
þar sem bent verður á ýmsar 
greinar, fagbækur og/eða 
krækjur sem við rekumst á og 
koma að góðum notum í námi 
og kennslu.  

 

 

Þessi útgáfa er í mótun og hvetjum 
við starfsfólk skólanna og foreldra til 
að  koma ábendingum til okkar og 
einnig  ljósmyndum sem þið hafið 
áhuga á að birta hér. Þannig geta 
margir nýtt þennan vettvang til að 
segja frá einhverju sniðugu og 
skemmtilegu sem verið er að gera í 
skólanum. Einnig frá efni sem nýtist 
nemendum, starfsfólki skólanna og 
foreldrum í námi og kennslu. Endi-
lega sendið hugmyndir til H. Sigrúnar 
Gylfadóttur, kennsluráðgjafa. 

sigrung@arborg.is 

Íslenskur vefur fær 
alþjóðleg verðlaun  

V ið hátíðlega athöfn í     
Brussel í vikunni 
hlaut íslenski vefur-
inn paxel123.com 
verðlaun í  Evrópu-
keppni um besta 

netefnið fyrir börn. 
Verðlaunin voru veitt 
á Alþjóðlega net-
ö rygg i sdeg inum 
sem fagnað er um 
heim allan. Vefurinn 
nýtist í alm. kennslu, 
s é rkenn s l u  og 
kennslu tvítyngdra 
barna. 

www.paxel123.com 

Fyrsta fréttabréf skólaþjónustunnar 

Nýr vefur - Stærð-

fræðitorgið 

Stærðfræðitorg 
hefur verið opnað 
og er markmið þess 
að stuðla að starfs-
samfélagi stærð-
fræðikennara þar 
sem þeir deila 
reynslu sinni og 
þekkingu með 
öðrum. Að torginu 
standa Flötur samtök 
stærðfræðikennara 
og Rannsóknarstofa 
um stærðfræði-
mennun við Háskóla 
Íslands. 
Stærðfræðitorg er 
hýst á Menntamiðju. 
www.staetorg.menn
tamidja.is 

Fréttir frá skólaþjónustu  
Árborgar 
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    Hundrað daga hátíðin haldin  hátíðleg í Vallaskóla  

Leikskólabörn við 
Ráðhús Árborgar. 

Barnaskólinn á Eyrar-
bakka og Stokkseyri 


