Fréttabréf til foreldra – haustönn 2016
Verkmenntaskólinn á Akureyri október 2016

Frá skólameistara
Ágætu foreldrar og forráðamenn nemenda.
Nú er önnin meira en hálfnuð hjá okkur hér í VMA. Önnin
hefur gengið vel og nemendur á fullri ferð í náminu.
Nemendur hafa nú fengið miðannarmat sem foreldrar geta
séð í Innu. Miðannarmatið er mikilvæg leiðbeining til
nemenda um það hvernig námið hefur gengið hingað til á
önninni og spá um það hvernig nemandanum muni ganga
í lok áfanga. Flestir nemendur standa sig vel á meðan
aðrir þurfa að bæta í til að ná frekari árangri. Mikilvægt er
að foreldrar fylgist með námi barna sinna og verði þannig
virkari þátttakendur í námi og lífi þeirra þótt á sama tíma
sé verið að slaka aðeins á gagnvart barninu. Árangur
nemenda verður meiri ef foreldrar fylgjast með námi barna sinna og svokallaðar
gæðastundir með barninu eru jafn mikilvægar með þeim nú eins og þegar þau voru
yngri. Ef þið hafið einhverjar spurningar er varða nám barna ykkar þá eru til ýmsar
leiðir til að fá upplýsingar hér í skólanum t.d. í gegnum umsjónarkennara, kennara í
viðkomandi áfanga, námsráðgjafa eða aðra stjórnendur skólans. Ég hvet ykkur til að
hafa samband við umsjónarkennara eða stjórnendur skólans ef það er eitthvað sem
þið viljið spyrja um. Ég bendi jafnframt á heimasíðu skólans en þar eru ýmsar
gagnlegar upplýsingar.
Með þessu fréttabréfi vil ég jafnframt boða ykkur á fund fyrir foreldra miðvikudaginn
2. nóvember kl. 17:30-18:30 í Þrúðvangi (matvælabraut, gengið inn að norðan). Á
fundinum verða námsráðgjafar, forvarnarfulltrúi, viðburðarstjóri og stjórnendur skólans
sem segja frá forvarnarteymi skólans og félagslífi nemenda.
Bestu kveðjur og óskir um gott gengi barna ykkar í VMA.
Sigríður Huld Jónsdóttir
Skólameistari VMA

Fréttir frá foreldrafélagi
Starfsemi foreldrafélagsins er að komast í
gang á nýju skólaári. Þriðjudaginn 6.
september
2016
var
haldinn
kynningafundur fyrir foreldra nýnema og á
þeim fundi var óskað eftir fólki til starfa í
stjórn foreldrafélagsins. Þrettán foreldrar
skráðu sig á lista sem gekk á fundinum og
var sá hópur boðaður á fund 26.
september þar sem kosið var í stjórn
félagsins. Ólöf M. Brynjarsdóttir var kosin

formaður og er hún með netfangið
obrynjars@gmail.com. Aðrir í stjórn eru:
Jóhann Valberg Jónsson, Óla Margrét
Sigvaldadóttir,
Marta
Stefánsdóttir,
Sigmundur Sigurðsson. Varamenn eru
Ásbjörg
Benediktsdóttir
og
Heimir
Eggertsson.
Skólameistari fagnaði því að fundarmenn
gæfu kost á sér til þessara starfa í þágu

annarra foreldra. Hlutverk stjórnar er fyrst
og fremst að skapa farveg fyrir þau mál
sem brenna á foreldrum hverju sinni.
Skólameistari lagði áherslu á að allir
foreldrar/forráðamenn yrðu boðaðir á
fundi, að stjórnin haldi fundagerð sem sett
er á heimasíðu skólans. Þannig að
foreldrar/forráðamenn geti fylgst með því
sem fer fram á fundunum.

Á fundinum voru jafnframt umræður um
fræðslu til foreldra á skólaárinu og sagt
var frá foreldrarölti sem verður í vetur hér
á Akureyri með þátttöku foreldra í
grunnskólunum og MA og VMA.
Fjárhagsstaða skólans var einnig rædd og
lýstu foreldrar yfir áhyggjum sínum
varðandi stöðuna sem er í rekstri skólans.

Félagslíf nemenda
Nemendur okkar hafa haft í nógu að snúast í félagslífinu á þessu skólaári.
Nýnemahátíð og nýnemaferðir tókust mjög vel í upphafi annar. Búið er að halda
uppistandskvöld, konu- og karlakvöld og hafa allir þessir viðburðir verið vel sóttir.
Öflugur hópur nemenda í leikfélagi skólans eru þessa stundina að sýna Litlu
hryllingsbúðina í Samkomuhúsinu á Akureyri. Sýningin hefur fengið afar góða dóma og
hvet ég alla til að láta þessa sýningu ekki framhjá sér fara. Það eru klárlega leikar og
söngvarar framtíðarinnar sem stíga þarna á svið.
Miðasala er á mak.is og er síðustu sýningar 4. og 5. nóvember.
Framundan er skipulag félagslífsins á vorönn þar sem tveir stórir viðburðir eru
skipulagðir, árshátíð og söngkeppnin.
Á fundi með foreldrum þann 2. nóvember mun Pétur Guðjónsson viðburðastjóri
kynna félagslífið fyrir foreldrum ásamt formanni Þórdunu Kristjáni Blæ.

Skólasókn og skólareglur
Foreldrar og nemendur geta kynnt sér
skólareglur og skólasóknarreglur á vef
skólans. Mikilvægt er að foreldrar tilkynni
veikindi barna sinna í gegnum Innu eða til
skrifstofu skólans að morgni þess dags
sem nemandi er veikur. Þrátt fyrir
veikindatilkynningu fá nemendur
fjarvistarstig, hins vegar er hægt að rekja
fjarvistirnar ef þær eru tilkynntar.
Kennarar geta séð í Innu hafi nemandi
verið skráður veikur eða ef fjarvera hefur
verið tilkynnt af öðrum ástæðum.
Nemendur hafa ákveðið svigrúm til
fjarvista sem duga í flestum tilfellum til

vegna veikinda, læknisheimsókna og
ferðalaga t.d. keppnisferða. Íþróttfélögin
eru í flestum tilfellum að tilkynna ferðir
nemenda til stjórnenda. Þess ber að geta
að mætingarskylda í verklegum greinum
og áföngum án lokaprófs getur verið
meiri. Á vef skólans má sjá upplýsingar
um kennara sem eru fjarverandi þann
daginn ásamt því að tilkynningar koma til
nemenda í gegnum Innu. Að öllu jafna er
ekki um afleysingarkennslu að ræða falli
kennsla niður hjá kennurum nema um
langa fjarveru sé að ræða.

Nemendur á lokaönn í háriðn voru með útskriftarsýning á Glerártorgi í byrjun október þar sem
þeir klipptu og greiddu módelin sín, sem síðan brugðu sér í betri fötin fyrir myndatökur. Sjá
nánar á heimasíðu VMA.

Skóladagatal
Vikan 31. okt. -4. nóvember er Jafnréttis- og mannréttindavika í VMA. Nemendur þurfa
að skila inn vali fyrir næstu önn fyrir 3. nóvember. Mikilvægt er að foreldrar fylgist með
hvort börn þeirra hafi skilað inn vali þar sem það er um leið umsókn um skólavist fyrir
næstu önn. Ef ekkert er valið teljum við að nemandi ætli ekki að halda áfram í VMA
næstu önn. Síðasti kennsludagur fyrir jólapróf er 2. desember. Próftafla nemenda hefur
verið birt í Innu.

Nemendur VMA tóku þátt í Skuggakosningum 13. október s.l. en kosningarnar voru
hluti af verkefninu „Ég kýs“. Í kringum kosningarnar skapaðist mikil umræða um
stjórnmál og var full Gryfja þann 6. október þegar fulltrúar framboða ræddu við
nemendur um þau mál sem brennur á ungu fólki.

Til foreldra sem eiga nemendur á heimavist/í leiguhúsnæði
Á hverju ári stunda margir nemendur nám við VMA sem búa fjarri foreldrum og
fjölskyldum sínum annað hvort á heimavist eða í leiguhúsnæði. Ef nemendum vantar
upplýsingar um hluti sem tengjast náminu og/eða því að búa á Akureyri er hægt að
setja sig í samband við ýmsa aðila innan skólans t.d. umsjónarkennara og
námsráðgjafa og spyrja þá um allt mögulegt t.d. getur verið flókið að panta tíma hjá
lækni og nemendur ekki vissir hvert eigi að leita. Skjólahjúkrunarfræðingur er með
viðtalstíma í skólanum og á heimavist. Námsráðgjafar eru einnig til taks hér í
skólanum. Þá getur skólinn komið til aðstoðar verði nemendur fyrir áföllum. Nemendur
á heimavist hafa aðgang að kennslustofum MA seinnipartinn og á kvöldin en þangað
geta nemendur farið til að læra. Einnig hafa nemendur í tónlistarnámi aðgang að
þessum stofum til að æfa sig.

Fundur með foreldrum
Eins og fram kom í upphafi fréttabréfsins þá verður fundur með foreldrum
miðvikudaginn 2. nóvember kl. 17.30 -18.30.
Á fundinum verða námsráðgjafar, forvarnarfulltrúi og stjórnendur skólans og verður
fjallað um stoðþjónustu til nemenda og forvarnarteymi skólans. Þá mun viðburðarstjóri
og formaður nemendaráðs segja frá félagslífi skólans.
Stjórnendur munu fara yfir helstu atriði varðandi námsval fyrir næstu önn og útskýra
ýmislegt í kringum lokaprófstímann og lok annar.
Kaffiveitingar verða á staðnum og vonandi sjá sem flestir sér fært að mæta og eiga
góða stund saman til að ræða málefni nemenda og skólastarfið.
Fundurinn verður í Þrúðvangi sem er veislusalur matvælabrautar. Best er að ganga inn
að norðan og er salurinn strax á vinstri hönd um leið og gengið er inn í skólann.

Að lokum...
Verið ófeimin að skipta ykkur af námi barna ykkar og koma með ábendingar um það
sem betur má fara í skólastarfinu. Einnig viljum við heyra um það sem vel er gert :0)

Sjáumst fundinum miðvikudaginn 2. nóvember kl. 17.30

Skúlptúrar á listnámsbraut.

Þar sem vetrarfrí var í framhaldsskólunum
á Akureyri, VMA og MA, á Kvennafrídaginn, þegar konur um allt land efndu til
kvennafrídags ákváðu konur í báðum
skólum að efna til sameiginlegs
baráttufundar á Ráðhústorgi þriðjudaginn
25. október, þar sem ávörp voru flutt,
sungið o.fl. Kröfuspjöld voru á lofti þar
sem jafnréttis – ekki síst launajafnréttis var
krafist.
Flott framtak sem skipulagt var af
nemendum skólanna. Áfram stelpur!

Tveir fyrrverandi nemendur á málmiðnaðarbraut VMA gerðu
það gott á Íslandsmótinu í málmsuðu þar sem Andre Sandö
varð Íslandsmeistari í pinnasuðu og Arnar Freyr Gunnarsson
varð Íslandsmeistari í ryðfrírri TIG-suðu.

