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,,Okkur er ekkert ómögulegt“
- frá skólastjóra

Á þessu skólaári stunda rúmlega 900 nemendur nám við
Hraunvallaskóla. Við erum ennþá stærsti grunnskólinn á Íslandi og
er það verkefni sem við góðfúslega tökum að okkur því við erum
með frábæra nemendur, öflugt starfsfólk og skýra sýn á það hvernig
skóli við viljum vera. Þessi sýn og áherslur skólans birtast í
starfsáætlun og skólanámskrá en við höfum lokið endurskoðun
þessara rita sem núna spegla nýja aðalnámskrá og eru aðgengileg á
heimasíðu skólans. Þar má einnig finna lestrarstefnu skólans sem er
metnaðarfullt plagg og leiðarljós í því verkefni að bæta almennan
námsárangur í Hraunvallaskóla.
Sem fyrr viljum við veg nemenda sem mestan og við viljum að
námið verði áhugavert, nútímalegt og síðast en ekki síst
skemmtilegt. Samvinna heimila og skóla skiptir sköpum þegar kemur
að bættum árangri nemenda. Við skulum hafa í huga að saman er
okkur ekkert ómögulegt. Árangur íslenska landsliðsins í knattspyrnu
á EM í sumar kennir okkur að með því að setja sér markmið, vera
skipulögð, æfa sig
vel og hafa trú á
sjálfum sér má ná
afburða árangri og
auka hæfni sína á
margan máta.
(Framhald á næstu síðu)
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Brosið

Framhald af forsíðu
Sigursælasti Ólympíufari allra tíma er bandaríski
sundkappinn Michael Phelps. Hann hefur nú unnið
sér inn 23 Ólympíugull á löngum ferli sínum. Frá því
hefur verið greint að Micheal greindist snemma með

ofvirkni og athyglisbrest og skólaganga hans var að
mörgu leyti erfið. En móðir hans var í góðu
samstarfi við skólann og með því að vinna saman
og vera lausnamiðuð tókst að leiðbeina Michael og
hann náði bæði tökum á hegðun sinni og tók
framförum í námi. Hann hefur sjálfur sagt að ,,ekkert sé ómögulegt´´ og vitnar þá til
allra þeirra hindrana sem hann hefur þurft að yfirstíga til að verða sá afburða
íþróttamaður og persóna sem hann er í dag. Og okkur til hvatningar þá er
athyglisvert að þegar hann byrjaði að æfa sund þá gat hann bara synt baksund því
honum fannst svo óþægilegt að blotna í framan.
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Leikskólafréttir
Í haust hélt leikskólinn upp á 10 ára starfsafmæli sitt þann 26. ágúst. Foreldrum og
öðrum velunnurum skólans var boðið í heimsókn þar sem tímamótunum var fagnað
með kaffi, kleinum, söng og myndum. Nemendur leikskólans þetta skólaárið eru nú
rétt rúmlega 100 á fjórum deildum. Leikskólinn er vel mannaður og starfsandi
góður.
Hluti af leikskólastarfinu eru námssmiðjur í hópastarfi. Námsmiðjur eru stundir sem
allar deildir hafa í sínu dagskipulagi. Í þeim stundum er meðal annars unnið með
Numicon-kubba stærðfræðikubba, læsisverkefni
tengd Lubba vini okkar (læsi/málörvun,), fín og
gróf hreyfingar og félagsfærni þar sem unnið er
með samvinnu, samskipti, jafnrétti og sjálfstæði.
Lestur, þulur, söngur og leikir eru á sínum stað
alla daga. Hreyfistundir og útismiðjur eru að lágmarki einu sinni á dag. Þær stundir notum við
meðal annars til vettvangsferða og skoðum og lærum um nærumhverfið okkar.
Síðast en ekki síst hefur leik-og grunnskólinn verið í ríku
samstarfi með elstu börnum leikskólans og 1. bekk með
reglulegum heimsóknum milli skólastiga.

(Framhald á bls. 20)
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Nemendur og I-paddar
Það er gaman að segja frá því að við í Hraunvallaskóla höfum afhent nemendum unglingadeildar i- Pad spjaldtölvurnar sem beðið hefur
verið eftir í nokkurn tíma.
Það er ljóst að börnin eru spennt og líklegt að þau
eigi eftir að vera niðursokkin í tækin næstu
vikurnar. Það er skiljanlegt en ég veit líka að
þegar dregur nær áramótum eiga þau smátt og smátt eftir að líta upp úr tækjunum
og fara að nota á eðlilegan máta. Við verðum að gera okkur grein fyrir að þau eru
búin að bíða eftir þessum degi síðan í vor þegar
tilkynnt var um spjaldtölvuvæðinguna. Það er
sannarlega von mín að þetta eigi eftir að geranámið enn skemmtilegra, fjölbreyttara og að við öll
eigum eftir að nýta okkur þessa frábæru tækni.
Það er einnig von mín að tæknimál eins og nettengingar eigi eftir a reynast okkur vel.
Tölvudeild Hraunvallaskóla er með skrifstofu á 2. hæð í miðkubb skólans, beint fyrir
ofan ritara. Þangað má alltaf koma og leita ráða hjá mér, koma með uppástungur
og fá tæknilegar ráðleggingar hjá okkur þremur sem þar sitjum (Örn, ég og Anna
María).

Með bestu kveðju,
Hjördis Ýrr - verkefnastjóri
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Bókasafnshornið
Í lok síðasta skólaárs var nemendum boðið að taka þátt í sumarlestri safnsins. Þeir nemendur sem tóku þátt komu
svo og skiluðu lukkulestrarmiða á safnið og fengu
að launum Pokémon bókamerki og límmiða og fóru

í

lukkupott. Tveir heppnir nemendur voru svo dregnir

út

og fengu þeir Skutlubók Villa fyrir þátttökuna.
Ýmislegt hefur verið brallað þetta haustið á bókasafninu. Þann 8. september var haldið upp á bókasafnsdaginn og þá kíktu nemendur á safnið og tóku
þátt í ýmsum uppákomum. Það var hægt koma og
rappa, fara í „Hvar er Valli“ ratleik, taka þátt í ljóðaáskoruninni Botnaðu ljóðið og kíkja á getraunir tengdar
ljóðum og rappi. Einnig byrjuðu yngstu krakkarnir í lestrarátaki sem tengist
sjóræningadeginum en hann er alltaf á safninu þann 19. september.
Á sjóræningjadaginn var svo gríðarlegt fjör á safninu
að venju þegar sjóræningjar af öllum stærðum og
gerðum komu í heimsókn. Hér var sjóræningjaskip
sem þurfti að skreyta, sjóræningjagetraun í gangi,
myndataka og margt fleira sem sjóræningjar skólans
gátu dundað við.

27. október var svo haldið upp á bangsadaginn en
þá komu yngstu krakkarnir og tóku þátt í bangsaratleik og fengu myndir að lita að launum.

(Framhald á bls. 11)
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Skólaþing
10. bekkingar fóru um daginn í skemmtilega ferð. Farið
var niður á Austurvöll og fengu nemendur að finna smjörþefinn af því að vera á þingi. Þar voru nemendur settir í
flokka sem mynduðu ríkisstjórn og stjórnarandstöðu.
Flokkarnir höfðu lagt fram frumvörp sem átti að ræða á
þinginu. Eftir miklar vangaveltur héldu nemendur í þingsal
þar sem þeir þurftu að standa fyrir máli sínu, leggja fram breytingar á frumvörpunum og að lokum kjósa um málin. Að sjálfsögðu stóðu krakkarnir sig með
miklum sóma . Höfðu skoðanir á mörgum hlutum og rökstuddu þá vel ef það þurfti.
Greinilegt að framtíðar þingmenn
leynast í hópnum eða allavega
nokkrir sem láta sér málin varða.
Flottir krakkar !!
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Skólaaskur
Hafnarfjarðarbær hefur gert samning við Skólaask um rekstur mötuneyta leikskóla
og grunnskóla. Lögð er áhersla á þrjá mikilvæga þætti: næringu barna,
umhverfissjónarmið og matarsóun. Í upphafi skólaárs þarf
að skrá öll börn í mataráskrift í gegnum heimasíðu
Skólaasks, www.skolaaskur.is. Hægt er að velja um fasta
áskrift 5 daga vikunnar, dagaval eða kaupa stakar máltíðir.

Þjónustustigið hefur því verið aukið til muna frá því sem
var.

Parakennsla
Í vetur höldum við áfram að þróa PARAKENNSLU eða
paraumsjón í 1.-7. bekk þar sem tveir umsjónarkennara
deila umsjónarábyrgð á tveimur bekkjum en með teymisvinnu og paraumsjón er verið að jafna álag á kennara og
auka sveigjanleika í skipulagningu. Þetta fyrirkomulag
gefur nemendum einnig möguleika á að kynnast fleiri
félögum og eflir samvinnu nemenda í árgangi. Samstarf

kennarateyma við foreldra og forráðamenn eflist samhliða
þar sem nemendur hafa núna
tvo umsjónarkennara.
Meginmarkmið paraumsjónar eru því að efla
samvinnu og samstarf, hvort sem snýr að
kennurum, nemendum eða foreldrum.
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Nemendur í 8. bekk fengu kynningu um daginn frá Samtökum ´78. Kynningin var

mjög flott og greinilegt að það var margt sem kom þar fram sem nemendur höfðu
ekki hugsað um áður. Miðað við viðtökur krakkanna okkar er ekki hægt annað en
að vera bjartsýn á að þetta hafi verið góð skref í rétta átt til að opna umræðuna og
minnka fordóma í okkar samfélagi.
Eftir kynninguna var unnið aðeins með efnið. Hver og einn skrifaði niður sínar hugleiðingar varðandi viðfangsefnið og síðan var þeim safnað saman og sett upp á
veggspjald. Þarna komu fram ýmsir áhugaverðir og góðar punktar frá krökkunum
sjálfum. Flottir krakkar og snilldar pælingar :-)
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Orðaþrennan
Orðaþrenna vikunnar verður hjá okkur í vetur. Byrjað var á þessu verkefni síðasta
vor og gekk vel og því ákveðið að halda því áfram. Markmið hennar er að auðga
orðaforða og efla lesskilning nemenda. Nemendur skrifa niður þrennu vikunnar og

spjalla um hvað orðin þýða og reyna svo sjálf að nota orðin í setningum. Sniðugt
verkefni þótt það sé ekki stórt í sniðum en skilar heilmiklu ef rétt er notað. Við
hvetjum foreldra og forráðamenn til að taka þátt í verkefninu með okkur en góður
orðaforði er lykillinn að lesskilningi og farsælu námsgengi.
Hér fyrir neðan má sjá dæmi um orðaþrennu og
hvernig unnið er með hana.
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Nemendafélag Hraunvallaskóla
Kosið var í stjórn nemendafélags
skólans í fyrstu viku skólaársins.
Þau sem sitja í nemendaráði
þetta árið eru María Mist
Árnýjardóttir (formaður), Kristín
Anna Jónasdóttir (varaformaður),
Aðalgeir Aðalgeirsson, Guðrún
Birta Ingólfsdóttir, Benedikt Bent
Brynjarsson, Viktoría Valsdóttir,
Kolbrún María Björgvinsdóttir,
Indíana Elísabet Guðvarðardóttir og Andri Freyr Björnsson. Hlutverk nemendaráðs
er að skipuleggja félagsstarf í skólanum í samvinnu við starfsfólk félagsmiðstöðvar
og skólastjórnar og gæta hagsmuna nemenda í skólanum og virkja sem flesta

nemendur til starfa og þátttöku í félagslífi. Nemendaráðið hefur ákveðið að halda
nemendaráðskvöld einu sinni í mánuði í Mosanum í vetur. En það eru kvöld þar
sem þau sjá algjörlega um skipulagningu og framkvæmd á viðburði. Í september
skipulögðu þau t.d. skemmtilegan ratleik um hverfið sem gekk gríðarlega vel og var
mjög góð þátttaka. Það sem er næst á dagskrá er t.d, 221 festival sem er árlegt ball
sem Mosinn heldur með Ásnum í Áslandsskóla og Setrinu í Setbergsskóla.
Mosinn á einnig tvo fulltrúa í Ungmennaráði Hafnarfjarðar en það eru þær María
Mist Árnýjardóttir og Vaka Agnarsdóttir. Ungmennaráð Hafnarfjarðar er vettvangur
fyrir ungt fólk á aldrinum 13-18 ára. Áhersla er lögð á þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum ásamt því að koma skoðunum ungs fólks til réttra aðila innan stjórnkerfsins. Ungmennaráðið hittist tvisvar í mánuði í Húsinu - menningarhúsi fyrir ungt
fólk í Hafnarfirði.
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Meira frá bókasafni
Á safninu er líka í gangi lestrarátak fyrir miðdeildarkrakkana. Hægt er að velja
nokkur mismunandi þemu og fá þeir sem taka þátt afhent bókamerki með
hugmyndum að bókum sem tilheyra þemanu sem þeir völdu. Að sjálfsögðu fá allir

sem ljúka áskoruninni viðurkenningu og mynd af sér á
lestrarmeistaravegginn. Hér er einnig í gangi
samvinnuverkefnið „prjónum bókaorm“. En allir sem
koma á safnið geta gripið í prjónana og tekið þátt.

Það er svo margt sem bíður handan við hornið en Norræna bókasafnavikan er í
nóvember, rithöfundar fara að kíkja í heimsókn og jólabókakynningarnar skella á
fyrr en varir.
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Við erum
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NordPlus í Litháen
Hraunvallaskóli tekur þátt í verkefni NordPlus sem ber
heitið „Share and improve“ eða deilum og bætum ásamt
Litháen, Eistlandi og Færeyjum. Verkefnið gengur út á
að kennarar heimsækja 3 lönd, kynnast kennslu-

aðferðum, menningu og sögu. Fyrir utan heimsóknina
taka kennarar á móti hinum þátttakendunum á Íslandi í
janúar. Fulltrúi yngsta stigs er Gyða Rós, á miðstigi er
Karen Dögg og á unglingastigi er Hildur Arna.
Við flugum til Litháen í gegnum Stokkhólm mánudaginn
26.september og lentum á leiðarenda í Vilnius um 23. Þá tók við 1,5 klst akstur til
bæjarins Vilkija í Kaunas-héraði. Á þriðjudegi heimsóttum við skólann í Vilkija,
fengum að skoða skólann og fylgjast með kennslu kennara á

yngsta- og miðstigi. Eftir kennsluna var haldin samkoma á sal
þar sem við vorum heiðursgestir og boðnar velkomnar á mjög
hátíðlegan máta með söng ásamt því að vera leystar út með
gjöf. Að skóladegi loknum löbbuðum við um bæinn og fengum
að heyra sögu Vilkija.
Á miðvikudegi fórum við í garð þar sem við sáum minjar frá
Sovét-tímanum ásamt allskonar dýrum t.d. birni, strúta og
lamadýr. Að því loknu fórum

við upp í útsýniskálf og
fengum að sjá skíðasvæði sem var innandyra.
Dagurinn var svo toppaður með því að okkur var
boðið að fara í sundlaugargarð.

(Framhald á næstu síðu)
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Nordplus - framhald
Á fimmtudagsmorgni var okkur boðið í heimsókn á eina af 15 skólaskrifstofum í
Kaunas-héraði. Það var mjög góð og gagnleg heimsókn þar sem við ræddum
hvernig skólakerfin virka í löndunum, hvað er líkt og hvað ólíkt. Svo heimsóttum við
safn í Vilkija. Þá var komið að vígslu „nýja“ íþróttahússins eða öllu heldur fögnuð
vegna endurgerðar íþróttahússins í skólanum í Vilkija. Þar komu allir sem skipta
máli í samfélaginu eins og bæjarstjórinn og presturinn. Á hátíðinni

var sýnt fimleikaatriði, dans ásamt því að nemendur og kennarar
spiluðu körfuboltaleik þar sem nemendur unnu. Þá var ferðinni
heitið að skoða kastala og í hunangssmökkun í Hunangsdalnum.
Einnig skoðuðum við ýmislegt annað, m.a. Kaunas næst stærstu
borg Litháen og höfuðborgina Vilnius. Frábær ferð með góðum
ferðafélögum.

Stærðfræðiverkefni
Stærðfræðikennslan á unglingastigi er fjölbreytt og skemmtileg að vanda hér í
Hraunvallaskóla. Óhætt er að segja að ekki er setið með trýnið ofan í vinnubók
alla tíma því verklegi hlutinn er einnig mikill og er afrakstur þeirra verkefna oft
skemmtilegur og flottur eins og sjá má á meðfylgjandi myndum.
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Alltaf fjör í danstímum
Yngri bekkir fá danskennslu hér hjá okkur í Hraunvallaskóla enda fjölbreytt og flott
starf sem fer hér fram. Þetta eru fjörugir og skemmtilegir tímar þar sem nemendur
hafa gaman saman og og læra hina ýmsu dansa. Eins og gengur og gerist eru

nemendur misfljótir að ná réttu sporunum en allir ná þangað þó að lokum. Kjörorð
okkar í tímum er ,,Ég geri mitt besta“. Ótrúlega gaman að sjá ungar fætur ná tökum
á dansinum og ljúka svo tíma glaðir og hressir með sig.
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Bleiki dagurinn!
Á dögunum var Bleiki dagurinn tekinn alla leið í Hraunvallaskóla. Efnt var til keppni
á milli árganga og starfsfólks og var gaman að sjá hvað það voru margir sem tóku
þátt. Sigurvegarar keppninnar voru 1.,3. og 5. bekkur en það var ekki hægt að gera
upp á milli og þeir því allir sigurvegarar. Sama gilti með starfsfólk en þeir starfs-

hópar sem unnu þá keppni voru 1.bekkur, 3.bekkur og list- og verkgreinakennarar.
Við erum svo stolt af samstöðunni í Hraunvallaskóla og stuðningi okkar við bleiku
slaufuna.
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Stjörnufræði í 3. bekk
Sævar stjörnufræðingur kom í heimsókn til okkar í 3.bekk í fyrr í vetur. Börnin
fengu að vita ýmislegt um sólkerfið okkar, plánetur og himingeiminn. Þau fræddust
m.a. um svarthol og geimverur en einnig komust þau að því að sólin er hvít en ekki
gul og að hún étur aðrar plánetur. Vonandi sleppir hún samt jörðinni. Einnig fengu
þau að sjá og þreifa á alvöru loftsteini en hann sést hér fyrir neðan á mynd.
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Leiklist
Það er mikið um dýrðir í leiklistarkennslunni
um þessar mundir eins og oft áður. Nemendur
hreinlega blómstra í tímum þó þeir átti sig ekki
alltaf endilega á því. Eins og flestir vita þá er

leiklistarkennslan í Hraunvallaskóla loksins
komin með heimastofu á list- og verkgreinaganginum (í gömlu náttúrufræðistofunni). Þar
er komið ágætt búningasafn en þó má alltaf
góðu við bæta. Ef fólk lumar á skemmtilegum fylgihlutum eins og höttum, töskum,
gleraugum eða jafnvel skóm þá þiggjum við allt slíkt. Nemendur í Hraunvallaskóla
fá leiklistarkennslu frá 5. og upp í 10. bekk og er mjög gaman að sjá hvað allir eru
duglegir að reyna. Margir eru mjög sjálfsmeðvitaðir og brosa því eða hlæja allan
tímann hjá mér og það hlýtur nú bara að teljast gott að nemendum finnist gaman,
er það ekki annars? Allir velkomnir í heimsókn ef forvitnin rekur ykkur áfram.
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Nýtt námsmat
Í vetur munum við innleiða nýtt námsmat í unglingadeild og samhliða munum við
skoða hvernig við munum haga málum á yngsta og miðstigi hvað nýtt námsmat
varðar. Grunnurinn að breytingum á námsmati við lok grunnskóla var lagður árið
2011 þegar ný aðalnámskrá grunnskóla var gefin út. Þar er birtur einkunnakvarði og
matsviðmið. Breytingin á námsmatinu er sú að einkunnir eru nú gefnar í bókstöfum
(A, B+, B, C+, C og D) og bak við hvern bókstaf er lýsing á hæfni nemenda á hverju

greinasviði, í stað þess að tölulegar einkunnir gátu áður vísað í mismunandi
námsefni milli skóla. Markmiðið er þannig að samræma betur einkunnagjöf milli
skóla og bæta upplýsingagildi einkunna hvað varðar hæfni nemenda.

Heimsókn frá Grikklandi
Fyrr í októbermánuði fengum við góða gesti frá Grikklandi í heimsókn. Þetta eru
þær Elini Sirma og Harri Koutiva. Þær eru kennarar og komu hingað til að kynna
sér opna skólann og upplýsingatækni. Um daginn heimsóttu þær 7.bekkinn og
fylgdust með þegar krakkarnir kynntu verkefni sem þeir hafa verið að vinna á i-Pad
hjá Hjördísi Ýrr upplýsingatæknikennara og verkefnisstjóra i-Pad innleiðingar.
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Leikskólafréttir - framhald
Í upphafi skólaársins fékk leikskólinn
Numicon-stærðfræðikubba að gjöf frá
foreldrafélagi leikskólans, en þess má
geta að stór hópur starfsmanna leikskólans hefur setið námskeið um
skapandi starf, stærðfræðikennslu og
leik með Numicon-kubbum. Eins stóð
foreldrafélagið fyrir danskennslu fyrir
börnin. Dagný Björk danskennari kom
og var með vikulega danskennslu fyrir
öll börn í sex vikur sem lauk með glæsilegri danssýningu fyrir foreldra og fjölskyldur.
Kunnum við foreldrafélaginu bestu þakkir fyrir!

Góð samvinna og traust milli foreldra og starfsmanna er undirstaða þess að barninu
líði vel í leikskólanum. Leikskólinn hvetur
foreldra til að taka þátt í því samstarfi sem er
hverju sinni, en foreldrum er boðið í skólann á
hinar ýmsu uppákomur árið í kring. Þess fyrir
utan eru foreldrar ávallt velkomnir í leikskólann.

Kveðja frá starfsfólki Hraunvallaskóla/leikskóli
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Ljóðahornið
Fyrr í vetur lá á bókasafni bók þar sem nemendur gátu skrifað ljóð þegar þeim datt
eitthvað skemmtilegt í hug. Að sjálfsögðu fóru margir í bókina góðu og skrifuðu þar
ljóðrænar hugrenningar. Ótrúlega flinkir og hæfileikaríkir þessir krakkar. Hér eru

nokkur sýnishorn úr ljóðabókinni. Einnig eru efstu þrjú ljóðin úr ,,botnsamkeppni“
þar sem nemendur fengu fyrri part og áttu að botna vísuna.

1
Lesum saman litla stund
Og látum okkur dreyma.
Ég ætla að lesa bók um hund
Og láta á hugann reyna.
2
Lesum saman litla stund
Og látum okkur dreyma.
Förum saman í berjasund
Og hoppum ofan á steina.

3
Lesum saman litla stund
Og látum okkur dreyma.
Ofan í þann dýpsta blund
Sem við aldrei munum gleyma.
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Reykjaferð
7. bekkur hefur nú þegar brallað
mikið á þessari önn en það sem
stendur upp úr er auðvitað ferðin
okkar á Reyki. Þar voru börnin algerlega til fyrirmyndar og skemmtu sér
konunglega. Á hverju kvöldi var
skemmtileg kvöldvaka þar sem þau
komu með skemmtiatriði og leiki. Á lokakvöldinu var svo ógleymanlegt diskótek þar
sem tekinn var trylltur dans fram eftir kvöldi.
Kennararnir tóku að sjálfsögðu þátt í brjálaðri
stemningu. Hárgreiðslukeppnin vakti einnig mikla lukku
þar sem stelpurnar greiddu strákana og keppt var um

flottustu greiðsluna. Við enduðum ferðina á því að
senda flöskuskeyti og aldrei að vita hvar það endar.
Æðisleg ferð með æðislegum
krökkum!
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eTwinning
Á dögunum hlaut
Hjördís Ýrr Skúladóttir,
kennari við Hraunvallaskóla, viðurkenningu
fyrir þátttöku í
eTwinning verkefni á

síðasta skólaári, svokallað eTwinning Quality label. Verkefnið var unnið í samstarfi
nokkurra Evrópuþjóða með það að markmiði að auka vitund barna um ofnoktkun á
plasti. Var ýmsum aðferðum beitt s.s. að láta plastið fá nýtt líf í listaverkum eða jólakortum. Einnig unnu kennarar að facebook-væðingu með það fyrir augum að fleiri
en börnin gerðu sér grein fyrir ofnotkun á plasti. eTwinning er áhugaverð leið til að
tengjast kennurum í öðrum löndum og tengja saman börn um víða veröld.

Vinaliðar
Vinaliðaverkefnið er að hefja göngu sína í skólanum
okkar á næstu vikum. Þetta verkefni er norskt að
uppruna og er það starfrækt í rúmlega 1000 skólum í
Noregi. Vinaliðaverkefnið er einnig starfrækt í
Svíþjóð og Danmörku með góðum árangri og stofnendurnir eru þegar byrjaðir að kynna verkefnið
í Þýskalandi og Bretlandi. Á Íslandi hefur Árskóli á Sauðárkróki séð um út-

breiðsluna og hafa 30 grunnskólar, víðs vegar um landið, nú þegar innleitt verkefnið. Vinaliðaverkefnið gengur út á það að hvetja nemendur til meiri þátttöku í
leikjum ýmss konar í frímínútum og skapa með því betri skólaanda. Verkefnið er
starfrækt á öllum stigum en við ætlum að hefja verkefnið í 1. – 4. bekk. Skólinn
hefur skrifað undir samning um að hafa verkefnið í a.m.k. þrjú ár. Aðalmarkmiðið
er að allir nemendur skólans hlakki til að mæta í skólann sinn, alla daga.
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Hér er alltaf

gaman

Brosið
Fréttablað Hraunvallaskóla
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