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Jólahugvekja
Á þessum árstíma þegar skammdegið er sem svartast höfum við þörf fyrir ljós.

Við sjáum að ljósið sést betur, það er kosturinn við skammdegið. Í skólanum er
aðventan skemmtilegur tími. Ljósið og litirnir lífga upp á tilveruna og við
sameinumst í undirbúningi að þessari stórhátíð. Það er ákaflega gefandi að sjá
börn skapa alla þessa hluti á aðventunni. Hluti sem þau eiga sjálf. Börnin eru
fjársjóður sem hlúa þarf að og við verðum að vanda okkur þegar kemur að því

Sími skólans
er: 590-2800
Faxnúmer er:
590-2801
Sími Hraunsels
er: 590-2811

að aðstoða þau við fyrstu sporin.
Í stórum skóla er að mörgu að hyggja. Hraunvallaskóli er ungur skóli. Það tekur
tíma að skapa hefðir og menningu. Til að allt gangi vel þarf samstarf nemenda,
starfsfólks og forráðamanna. Allt kapp er lagt á að þessir kraftar vinni saman. Á

aðventunni sameinast allir í aðdraganda jóla. Þess vegna er aðventan svo mikilvæg og svo skemmtileg. Leiðum hugann að því hvernig allir leggjast á eitt.
Skyldi aðventan vera svona yndislegur tími einmitt vegna þess að allir vinna að
því að svo verði? Og kannski án þess að hugsa mikið um það. En munum að
það er ekki sjálfgefið.
Við sem vinnum með börnum upplifum það ævintýri á degi hverjum. Á
aðventunni er tími til samveru við þá sem maður hefur gaman af að hitta og
vera með. Við bakstur og kertaljós og glitrandi jólaljós. Það er gott að leggjast í
bækur og hvíla sig á milli með því að fara í sund eða ganga í froststillunni.
Framundan

er

svo

lengri

dagur með hækkandi sól. Við
sendum öllum hugheilar jólakveðjur með ósk um farsæld
á nýju ári.
Sigrún Kristinsdóttir,
leikskólastjóri
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Lestur
Þessa dagana er talsvert rætt um bættan árangur hafnfirskra skólabarna í lestri.
Það er gleðilegt og sannarlega getum við verið ánægð með þann árangur sem við
höfum náð með samstilltu átaki heimila og skóla. Krakkarnir okkar eru duglegir að
lesa og við gerum öll okkar besta til að styðja þá, fylgja þeim eftir við æfingarnar,

mæla framfarir og hvetja á ýmsa
lund.
Til að ná enn betri árangri er þó
nauðsynlegt að höfða með öllum
ráðum til lestraráhuga barnanna
okkar. Samkvæmt niðurstöðum
Skólapúlsins lesa flestir eingöngu
þegar nauðsyn ber til og einungis

3 af hverjum 10 nemendum nefna lestur sem eitt af sínum áhugamálum.
Í aðdraganda jólanna hefur bókasafnið okkar lagt sitt af mörkum til að auka
lestraráhuga. Höfundar hafa komið og kynnt bækur sínar fyrir nemendum og allir
árgangar hafa fengið bókakynningar þar sem Anna bókasafnsfræðingur kynnir
nýútkomnar bækur og lesnir eru stuttir kaflar.
Við foreldrar getum svo ýmislegt gert nú þegar bókahátíð fer í hönd til að lokka
krakkana okkar til að vinna með lestur. Þar er fjölbreytni í lesefni lykillinn. Hvetjum
krakkana okkar til að lesa dagblöð og tímarit, teiknimyndasögur og jólaefni á netinu.
Biðjum þá að lesa upp fyrir okkur smákökuuppskrift, skrifa innkaupalista, lesa og
skrifa á jólakort. Spilum með þeim spil sem reynir á lestur
eða horfum saman á jólamynd með íslenskum texta. Allt eru
þetta lestraræfingar sem skila árangri. Svo er ekki úr vegi að
spyrja barnið út í bókakynninguna á bókasafninu – kannski
bætist hugmynd á jólagjafalistann.
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Skordýraverkefni
Við í 2. bekk höfum verið að vinna með
skordýraþemu þar sem við fórum út og náðum
okkur í allskonar tegundir af skordýrum, m.a.
ánamaðka, köngulær bæði stórar og smáar,
bjöllur og svo mætti lengi telja. Við unnum út frá
smádýrabókum sem við erum með. Bæði voru
teiknuð listaverk og það sem var hvað skemmtilegast en það var að skoða dýrin í smásjá og
sjá hvernig þau líta út. Þetta verkefni vakti mikinn áhuga hjá börnunum og urðu þau
margs vísari og fróðari um skordýrin. Þetta var bæði skemmtilegt og merkilegt
verkefni að vinna með.
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Leikskólafréttir
Undirbúningur fyrir hátíðarnar eru í fullum gangi á leikskólanum og eru bæði börn og starfsfólk í miklu
jólaskapi. Börnin bjuggu til jólaskreytingar og fóru
í Jólaþorpið að hengja upp á jólatrén.
Líkt og undanfarin ár þá höfum við í leikskólanum
bakað piparkökur sem við síðan bjóðum
foreldrum, systkinum, öfum og ömmum að koma
og njóta með okkur, drekka heitt súkkulaði og
eiga með okkur notalega stund.

Við á leikskólunum erum líka búin að vera mjög dugleg
að nýta okkur umhverfið okkar, fara í vettvangsferðir,
skoða jólaljósin og margt fleira. Desembermánuður
býður upp á margar skemmtilegar ferðir sem brjóta upp
starfið okkar.

Framhald bls. 15
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Bókasafnshornið
Það er alltaf líf og fjör á safninu okkar. Í nóvember tökum
við alltaf þátt í Norrænu bókasafnavikunni. Þemað í ár var
framtíðin á Norðurlöndum. Krakkarnir í 2. og 5. bekk
komu á safnið og hlustuðu á upplestur á sögunni Sumarið hans Hermanns eftir Stian Hole. Eftir að
hafa hlustað á söguna ræddum
við aðeins um framtíðina og
nemendur í 2. bekk teiknuðu
myndir af einhverju sem þau
tengdu framtíðinni en nemendur
í 5. bekk skrifuðu sjálfum sér bréf sem var svo

pakkað í kassa og mun verða afhent nemendum aftur
í 10. bekk.
Rithöfundar hafa komið undanfarið og lesið upp úr bókum sínum fyrir nemendur
skólans. Það eru þau Þorgrímur Þráinsson og Ragnheiður Eyjólfsdóttir. Þorgrímur
las úr nýrri bók sinni Henri og hetjurnar fyrir miðdeildarnemendur og Ragnheiður
heimsótti 6. og 7. bekk og las fyrir þau úr bók sinni Undirheimar: Skuggasaga.
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Kosningar
Vikurnar í kringum Alþingiskosningarnar, sem
voru í lok október, voru nemendur í 5. og 7.
bekkjum að kynna sér stefnumál þeirra
stjórnmálaflokka sem buðu sig fram í

Alþingiskosningunum. Nemendur horfðu á umfjöllun allra flokka um ákveðin málefni á Krakka
RÚV og tóku svo þátt í sínum alvöru kosningum
daginn fyrir alvöru kosningadaginn. Þau málefni sem flokkarnir kynntu sérstaklega
voru; fólk og fjölskyldur, heilsan, Ísland og útlönd, peningarnir okkar, skólarnir og
stjórnmál fyrir alla. Atkvæðin voru svo send yfirkjörstjórn hjá RÚV sem birta niðurstöður í kosningasjónvarpi RÚV.
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Bækur í iPad
Í 7. bekk hafa nemendur verið að gera bækur í iPad. Bækurnar
hafa þau svo farið með í vinabekkinn sinn 1. bekk og fengið að
lesa fyrir þau. Þau eru öll mjög ánægð með þessar stundir og njóta
þess að vera saman. Þarna er á
ferðinni sönn vinátta.

Höfundur í heimsókn
Við erum stundum svo heppin hér í Hraunvallaskóla að rithöfundar kíkja í heimsókn og lesa
uppúr verkum sínum. Í byrjun nóvember kom
Jenný Kolsöe rithöfundur í heimsókn og las upp
úr bókunum sínum Amma óþekka og Afi sterki
fyrir nemendur í 1. - 4. bekk. Virkilega
skemmtilegur upplestur og krakkarnir alveg til

fyrirmyndar að venju.
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Laugaferð 9. bekkjar
Laugaferðin árlega var farin snemma þennan
veturinn. Yfirleitt er farið eftir áramót en einstaka sinnum hefur það atvikast þannig að
við fáum boð um að koma fyrir áramót. Að
venju var ferðin frábær. Krakkarnir skemmtu
sér konunglega þar sem fjölbreytt og
skemmtileg dagskrá var í boði. Gaman að sjá
nemendur njóta sín og sérstaklega þá sem
eiga erfiðara með ýmsa hluti en aðrir. Allir blómstruðu. Gaman var líka að sjá hve
auðvelt var fyrir alla að aðlagast símaleysinu og þeirri rútínu sem er á staðnum.
Þarna hefst allt á sama tíma alla daga, borðað, farið að sofa og vaknað á sama
tíma. Rútína sem margir þyrftu jafnvel á
að halda heima hjá sér líka.
En frábærri viku lauk svo með heljarinnar
sundpartíi þar sem Jörgen hinn eini sanni
sá um tónlist og skemmtiatriði. Gaman að
þessu og verða krakkarnir örugglega að
tala um þessa ferð næstu mánuði og árin.
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Söngkeppni
Mosans
Félagsmiðstöðin í Hraunvallaskóla,
Mosinn, stendur fyrir allskonar
viðburðum á hverju skólaári. Söngkeppni Mosans var haldin
föstudaginn 9. desember í matsal
skólans. Fjögur atriði tóku þátt og
stóðu þátttakendur sig aldeilis vel.
Tvö atriði komust síðan áfram í
Söngkeppni Hafnarfjarðar sem
verður haldin þann 20. janúar nk.

Saga Rún Vilhjálmsdóttir sigraði keppnina en hún söng lagið Read all about it með
Emeli Sande og Rakel Sara Sigþórsdóttir lenti í öðru sæti en hún söng lagið Scars
to your beautiful.

Saga Rún

Rakel Sara
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Jólasamvera
Miðvikudaginn 7. desember var jólasamvera hjá yngsta stigi. Þá
komu allir nemendur í 1. til 4. bekk saman í matsalnum og sungu
og dönsuðu. Elstu nemendur af leikskólanum Bjarkarvellir komu í
heimsókn til okkar og tóku þátt í samverunni með okkur. Mikil gleði
ríkti og nemendur sungu hátt og snjallt.

Jólasmákökur og ís
Á aðventunni er margt brasað í heimilisfræði sem tengist þessum
árstíma. Bakstur og ísgerð hafa verið fyrirferðarmikil þessa dagana þar sem
krakkarnir sýna listilega hvernig á að baka og gera ís. Ekki annað að sjá að vel
hafi heppnast og krakkarnir afar stoltir með afraksturinn.
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Meira frá bókasafni
Í desember eru alltaf jólabókakynningar. En þá koma nemendur í 3. – 10. bekk á
safnið og fá kynningu á þeim nýju bókum sem keyptar hafa verið. Í öllum
kynningum er lesið fyrir nemendur úr tveimur nýjum bókum og eru það ýmsir starf-

smenn skólans sem koma og sjá um upplesturinn. Fyrir yngstu nemendurna er svo
lesin jólasaga.

Jólabíóið hans Þóris Snæs er að sjálfsögðu á sínum stað í desember en þann 19.
des var hann að sjálfsögðu mættur með sýningavélarnar sínar og leyfði nemendum
og starfsfólki að horfa á gamlar teiknimyndir og félagana Gög og Gokke. Þá var
bókasafninu breytt í bíósal. Voru sýningar á hálftíma fresti og voru allir velkomnir
meðan að húsrúm leyfði.
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Við erum

Bls. 13

Brosið

Slökkviliðið
Krakkar í 3.bekk fengu slökkviliðsmenn í heimsókn fyrr í vetur. Þeir fengu kynningu
um starf slökkviliðsmannsins og sáu slökkviliðsbíl og sjúkrabíl. Það var rosalega
skemmtilegt og fróðlegt að fá þá í heimsókn.

Samvinna bekkja
Í Hraunvallaskóla eru bekkir paraðir saman og kallast það par svo vinabekkir. Í lok
vinaviku sem var í nóvember hittust einmitt vinabekkirnir 3. bekkur og 9. bekkur.
Skemmtu þeir sér saman í allskonar spilum og leikjum. Heppnaðist mjög vel og
krakkarnir sáttir.
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Leikskólafréttir - framhald
Elstu börn leikskólans fengu heimsókn frá Slökkvuliðinu þar sem þeir kynntu starf
sitt, sýndu reykbúninginn sinn og slökkvuliðsbílinn. Hér má sjá flotta hópinn okkar
fyrir framan slökkvuliðsbílinn 

Þann 3 desember tóku elstu börn
leikskólans þátt í Syngjandi jólum
í Hafnarhúsinu. Þau sungu
nokkur jólalög og vinalag. Þessi
stund gekk rosalega vel og stóðu
þau sig alveg eins og hetjur.

Nemendur og starfsfólk Hraunvallaleikskóla óskar öllum gleðilegra jóla
og gæfu á komandi ári. Við þökkum fyrir samvinnuna og samstarfið á
liðnu ári.
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Heimsókn í klaustur
Í fyrra fórum við með krakkana í heimsókn í fríkirkjuna um jólin og það heppnaðist
mjög vel. Við ákváðum að heimsækja nunnurnar í klaustrinu þetta árið enda
þónokkrir nemendur okkar kaþólskir. Krakkarnir voru til fyrirmyndar og fengu að
spyrja þær um líf sitt í klaustrinu. En þær helga líf sitt bæninni ásamt því að sjá um
heimilið og það sem að því kemur. Þær sauma sín eigin föt og búa til kerti sem þær
selja í klaustrinu.

Kynfræðsluval
Í kynfræðsluvali í 10.bekk höfum við verið að vinna mikið með samþykki. Þá
horfðum við á stuttmyndina fáðu Já og ræddum það hvenær er ekki hægt að gefa
samþykki sitt eins og til dæmis þegar fólk er sofandi og of drukkið. Mjög líflegar
umræður voru einnig um klámvæðinguna sem þau búa við og hvað það setur fram
óraunhæfar væntingar um kynlíf. En fyrst og fremst er mikilvægt að kynlíf á að
vera gott og gaman en ætti
aldrei að stunda fyrr en þau
eru tilbúin til þess með
þeim sem þau treysta.
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Pláneturölt
Einn góðan dag í nóvember
fórum við í 7. bekk
í ,,pláneturölt" um Strandgötuna
í Hafnarfirði. Við byrjuðum við Hafnarfjarðarkirkju og ímynduðum okkur að sólin
væri aðeins á stærð við körfubolta. Við
merktum einn ljósastaur með verkefnum
frá okkur um að þarna væri sólin. Út frá
þeim stað (sólinni) mældum við vegalengd til pláneta miðað við að sólin væri
aðeins körfubolti að stærð. Á hverjum stað hengdum við upp veggspjöld um þá plánetu sem passar við vegalengdina.
Veggspjald um plánetuna Merkúríus var hengt
upp hinum megin við götuna (við kirkjuna) en
veggspjaldið um ,,vareinusinniplánetuna" Plútó
var hengt upp við Hjallaskólastefnuskólann. Var
mjög fróðlegt að sjá hvað innra sólarkerfið er
nálægt sólu og hversu ytri er langt frá.

Við fengum Sævar Helga Bragason stjörnufræðing til að koma og fræða okkur enn
frekar um hverja stjörnu. Hann ætlar að koma
aftur í heimsókn til okkar í skólann og fræða
okkur enn meir.
Verkefnin héngu svo í nokkra daga á
staðnum og vonandi voru sem flestir sem
tóku sér örstutta stund til að skoða.
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Jólaskraut í 4. bekk
Flestir bekkir í Hraunvallaskóla eru duglegir að skreyta
heimasvæðin sín. Sumir skreyta meira en aðrir og gera mikið
sem gerir svæðið þeirra mjög jólalegt og hlýlegt. Krakkarnir í
4. bekk hafa tekið þetta alla leið og skreytt svæðið heldur
betur og er þar orðið heldur betur jólalegt á að líta.

Forvarnardagurinn
Fyrr í vetur tóku allir nemendur úr 9. bekk Hraunvallaskóla þátt í Forvarnardeginum. Hér í skólanum er dagurinn, sem haldinn er að frumkvæði Forseta
Íslands, tekinn árlega fyrir. Að venju tóku nemendur þátt í umræðum um málefnið
og leystu ýmis verkefni er tengdust samveru við fjölskyldu og íþrótta- og
æskulýðsstarfi. Það er alltaf gaman að vinna með áhugsömum nemendum eins og
hér átti sér stað.
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Tómstundamiðstöðin
Það er alltaf sama stuðið í Tómstundamiðstöðinnni
Í nóvember var félagsmiðstöðvadagurinn haldinn hátíðlegur þar
sem við buðum foreldrum að mæta í Mosann til að kíkja á okkar
flotta starf. Við héldum upp á þennan dag í fyrsta skiptið fyrir miðdeild og sáum að það er eitthvað sem við ættum að gera aftur því
foreldrar barna í miðdeild voru duglegir að kíkja við og sjá hvað er
í boði.
Í nóvember héldum við einnig 221 Festival með Áslandsskóla og
Setbergsskóla og heppnaðist það frábærlega og um 200
unglingar skemmtu sér konunglega á ballinu þar sem Emmsjé
Gauti og DjVíkingur komu og skemmtu krökkunum. Við héldum marga viðburði eins
og t.d. stelpukvöld, Tie Dye kvöld og
leikurinn pógó varð svo vinsæll að við

fengum leyfi hjá Vilborgu danskennara
til að festa pógóvöll á gólfið hjá henni!
Í desember er margt að gerast. Í
Hraunseli erum við að föndra jólaskraut,
jólamyndir eru í boði í litum og perlum
og svo er 3. og 4. bekkur með skemmtilegt verkefni. En þau bjuggu til jóladagatal
þar sem þau föndruðu jólatré og skreyttu það með jólakúlum og á bakinu á
kúlunum eru verkefni dagsins og draga þau eina kúlu á dag. Verkefnin eru til

dæmis jólaperl, fá heitt kakó, skreyta piparkökur, strætóferð í jólaþorpið og margt
fleira skemmtilegt.
Í Mosanum er margt á dagskrá og má þar nefna smákökubakstur, jólabrassi, handboltamót, jólamyndir og góðgerðarferð í Kringluna þar sem við förum með
unglingana og setjum pakka undir jólatréð.
Annars óskum við í Tómstundamiðstöðinni öllum starfsmönnum, börnum,
unglingum og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.
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Miðdeildarball
Félagsmiðstöðin Mosinn er með allskonar viðburði á skólaárinu eins og komið hefur
fram. Eru margir af þeim viðburðum ætlaðir hinum hressu krökkum miðdeildar. Fyrir
nokkrum vikum var t.d. Halloween ball þar sem mátti sjá allskonar fyrirbæri og
furðuverur.

Jólasöngvar
Í desember er hefð fyrir því að nemendur yngri deildar hittist á sal og syngi saman
nokkur jólalög undir stjórn samverustjóranna okkar. Það var ljómandi fín stemning,
allir sungu saman lög eins og; Skín í rauðar skotthúfur, bráðum koma blessuð jólin,
Nú er Gunna á nýju skónum, Jólahjól og fleiri. Í lokin stóðu allir upp og dönsuðu
jóladans sem reyndi á samhæfingu og líka talsvert á hláturtaugarnar.
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