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Frá skólastjóra grunnskóla! 

 

Á þessu skólaári stunda 820 nemendur nám við Hraunvallaskóla. Í 

fyrsta sinn í sögu skólans fækkar nemendum en í vetur eru 38 um-

sjónarbekkir í stað 42 áður. Af þessum sökum er aðstaða almennt 

betri og rýmri en í fyrra. Við eigum því auðveldara en áður með að 

styðja við sýn og áherslur skólans. Þetta stefnir allt í rétta átt.  En við 

erum ennþá stór grunnskóli og í mörg horn er að líta þegar þegar 

kemur að námi og kennslu nemenda okkar. Höfum í huga að það er 

ekki verk eins manns að leiða skólastarfið í Haunvallaskóla – Það er 

samvinnuverkefni þar sem kennarar, starfsmenn, foreldrar og 

nemendur leggja allir hönd á plóginn. Eitt af einkennum skóla sem 

ná árangri er að þar er: 

* öflugt faglegt samstarf kennara, áhersla á þróunarstarf og sí-

menntun 

* samhugur, samkennd og gangkvæmur stuðningur meðal starfsliðs 

* árangursmiðaðar námskröfur, áhersla á iðni og ástundun en 

stuðningur foreldra og þátttaka þeirra í skólastarfi skiptir miklu máli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skólinn þarf marga leiðtoga 

Brosið 
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fyrir námsárangur barna og líðan 

þeirra. Velferð nemenda verður 

því best tryggð í góðu samstarfi 

foreldra og skóla. 

Ég vil af þessum sökum hvetja 

alla foreldra til að taka þátt í 

starfi Foreldrafélags Hraunvalla-

skóla. Hlutverk bekkjartengla er 

einnig mikilvægt og nauðsynlegt er að bekkjartenglar séu virkir og áhugasamir um 

hlutverk sitt. Höfum einnig í huga að Foreldrafélagið og bekkjatenglastarf er frábær 

vettvangur til að kynnast öðrum foreldrum og styðja við skólastarfið.  

       

Frh. af forsíðu 

Barnalegi kennarinn 
Úrslit í Smásagnasamkeppni KÍ, Heimilis og skóla og Samtaka 

móðurmálskennara voru kynnt við hátíðlega athöfn í Silfurbergi í Hörpu fyrir 

skömmu. Heiðrún Vala Hilmarsdóttir, 5. bekk Hraunvallaskóla, fékk verðlaun fyrir 

söguna Barnalegi kennarinn. Þetta er í þriðja skipti sem efnt er til keppninnar en 

tilefnið er Alþjóðadagur kennara sem er 5. október.  Til hamingju Heiðrún Vala !  
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Skólaárin 2017-19 er Hraunvallaskóli 

þátttakandi í verkefninu Green Clean 

Future. Um er að ræða samstarfs-

verkefni við fjögur önnur lönd; Danmörk, 

Norður-Írland, Rúmenía og Finnland 

sem stýrir verkefninu. Lengd verkefnis 

er 2 ár og áherslan er á umhverfisvernd 

og sjálfbærni og þætti eins og loftlags-

breytingar, veðurfarsbreytingar, matar-

sóun, sjálfbæran ferðamáta, plast, 

endurvinnslu og  flokkun. Hraunvalla-

skóli sér um skipulag verkefna tengd 

plasti og ber ábyrgð á gæðastjórnun verkefnisins með því að skipuleggja 

spurningalista á meðan á verkefninu stendur. Verkefnið hefur heimasíðu,                                       

https://greencleanfutureer.vixsite.com/erasmus, þar sem afrakstur samstarfsins 

mun birtast jafnóðum.  

                     

                                                                 

Green Clean Future 

https://greencleanfutureer.vixsite.com/erasmus


Bls. 4 
Brosið 

 

 

 

 

Við reynum að fara ýmsar leiðir þegar við kennum og leiðbeinum. 1. bekkur fékk að 

kynnast aðferð þar sem áherslan var á skynjun og slökun. Var notaður mjúkur 

pensill til að strjúka andliti nemenda. Hér eru flottar myndir af flottum nemendum að 

njóta slökunar með lokuð augun.  

Skynjun og slökun 

Salka Sól 
Miðvikudagurinn 8. nóvember var alþjóðlegur 

dagur gegn einelti og að því tilefni  var 

nemendum í mörgum bekkjum sýndur þáttur 

sem var á Skjá 1 fyrr í vetur. Í þættinum er 

talað við Sölku Sól og fjallað um hennar skóla-

göngu sem einkenndist því miður af einelti. 

Þátturinn er afskaplega vandaður og hvetjum 

við ykkur, foreldra/ forráðamenn, að horfa á 

þáttinn og ræða við börnin um hversu mikil-

vægt það er að vinna gegn stríðni og einelti. 

Við kennarar ræðum þetta mikið en ekkert 

hefur eins sterk áhrif eins og vitneskja 

barnanna um viðhorf foreldra/forráðamanna sinna.  

Það þarf heilt þorp til að ala upp barn og við öll hér erum þorpsbúarnir í þorpi 

barnanna okkar. Vinnum þetta því saman.  
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Það er alltaf líf og fjör í leikskólanum. Haustið einkenndist af aðlögun nýrra barna. 

Að byrja í leikskóla er ný reynsla fyrir barnið og foreldra þess. Það tekur tíma að 

kynnast starfsfólki, börnum og læra að vera í hóp. 

Vettvangsferðir eru fastir liðir í Hraunvallaskóla, þær hafa 

fræðandi, menninga- og skemmtanalegt gildi. Eldri barna 

deildarnar fóru í heimsókn á lögreglustöðina í Hafnarfirði 

og skoðuðu lögreglubíla, fangaklefa og ýmislegt annað á 

stöðinni þeim til mikillar ánægju og fróðleiks.  

Dagur íslenskrar tungu var 16. nóvember. Í tilefni dagsins var útbúinn bókaormur. 

Bókaormurinn verður til með hverri bók sem foreldrar lesa heima 

fyrir börnin. Samstarf leik- og grunnskólans hófst 1. nóvember. 

Samvinna leik- og grunnskóla er markviss þar sem elstu nemendur 

leikskólans og fyrstu bekkjar nemendur hittast sex sinnum yfir 

veturinn. Nemendurnir fara þrisvar í heimsókn á haustönn og þris-

var í heimsókn á vorönn. Börnin hafa notið þess að leika sér í snjó-

num undanfarna daga sem hefur jákvæð áhrif á þroska og líðan. 

Í Hraunvallaskóla er unnið með Vináttuverkefni Barnaheilla sem er forvarnar-

verkefni gegn einelti í leikskólum. Verkefnið byggir á hugmyndafræði um umburðar-

lyndi, virðingu, umhyggju og hugrekki. Börnin læra að þekkja 

tilfinningar sínar betur, sýna samkennd, hlýju og vináttu. Verk-

færin sem eru notuð koma tilbúin í Vináttutöskunni og innihalda 

samræðuspjöld, sögubók, tónlist og síðast en ekki síst er það 

Blær bangsi. Börnin fá einnig sinn eigin bangsa. Blær minnir 

börnin á að vera góður félagi. 

 

Leikskólafréttir 



Bls. 6 
Brosið 

 

 

 

 

Við erum svo heppin í Hraunvallaskóla að hafa 

fjölþjóðlegt samfélag. Fjórði bekkur fékk góðan gest í 

heimsókn fyrr í vetur. Það var hún Vera sem er að vinna 

hérna í skólanum og hún sagði þeim frá Perú í tengslum 

við bókina Komdu og skoðaðu sögu mannkyns. Hún 

kom einnig með fullt af spennandi hlutum og sýndi 

þeim. Krökkunum 

fannst þetta virkilega 

skemmtilegt og Veru 

var þakkað kærlega 

fyrir heimsóknina.  

 

Heimsókn frá Perú 

Sphero - gleði 
Fyrir framan tölvudeildina okkar er alltaf mikið fjör - nemendur liggja oft hér um öll 

gólf og tækla Sphero - þrautir þar sem reynt er verulega á rökhugsunina!  

Stundum er svo endað á Sphero - boðhlaupi - með miklum viðeigandi látum og 

fullt af hlátri. Ótrúlega gaman!! 
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Eins og okkur er fullkunnugt þá voru hér kosningar á dögunum þar sem fólk kaus 

eftir sinni sannfæringu. Hér í skólanum tóku nokkrir nemendahópar okkar að sjálf-

sögðu líka þátt í kosningunum.  4. og 7. bekkur hélt nefnilega krakkakosningar. 

Upplýsingatæknihópar í 5. og 6. bekk skoðuðu líka 

frambjóðendur á Krakkarúv og mynduðu sér skoðun. 

Hér fyrir neðan má sjá myndir af hópunum ásamt 

nokkrum glærum sem krakkarnir unnu saman. Niður-

stöðurnar voru ansi skemmtilegar og forvitnilegar. 

 

 

 

Nemendakosningar 
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Um miðjan október var samvera hjá 1. og 2. bekk og sá 1. bekkur Krafla um fjörið. 

Regla vikunnar var lesin upp, kveikt var á kertunum og skólasöngurinn sunginn. 

Sýnt var myndband um hvað krakkarnir eru búnir að vera að gera og svo var 

dansað. Mikið fjör og gleði.  

 

Samvera á sal 

Skrímslaboost og krítar 
Október er auðvitað mánuðurinn til að búa til skrímslaboozt. Tókst vel til í smiðju 

hjá 4. bekkingum. Aðrir voru að vinna með krítar í 

myndmenntasmiðju.  Litrík og flott verkefni hjá 

þeim.  

 



Brosið 
Bls.9 

Við erum 
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"International Talk like a Pirate day" hefur verið haldinn hátíðlegur víða 

um heim síðan 2002.  Við á bókasafni Hraunvallaskóla höfum tekið þátt í þessum 

skemmtilega degi undanfarin ár við mikla gleði nemenda og starfsfólks.  Margir 

koma í sjóræningjabúningum og á bókasafninu er boðið upp á alls konar 

sjóræningjaverkefni.  Í ár var t.d. hægt að ganga plankann,  finna sitt íslenska 

sjóræningjanafn, fara í sjóræningjaratleik og margt fleira. Auðvitað var sjóræningja-

myndatakan líka á sínum stað.  Dagurinn tókst í alla staði vel og stórir sem smáir 

sjóræningjar skemmtu sér konunglega saman.  

 

Bókasafnshornið 
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Í vetur verður áhersla á umbótastarf. Unnið verður með 8 

þætti sem snúa að nemendum, námi og kennslu, starfs-

mönnum, vinnuaðstöðu, stjórnun skólans, teymisvinnu, 

ánægju foreldra og innra mati. Stofnað hefur verið mats-

teymi með fulltrúum allra hagsmunaaðila skólans og sér-

stakt umbótateymi er starfandi til að samræma og fylgja 

eftir umbótastarfi vetrarins.  Haldið verður áfram að innleiða nýjar áherslur í náms-

mati á yngsta og miðstigi  en 

unglingadeildin byrjaði í 

fyrra.  Áætlað er að halda sér-

stakan kynningarfund um náms-

mat í lok nóvember.  Við höfum 

útvíkkað vinaliðaverkefnið upp á 

miðstig en það gengur út á það 

að hvetja nemendur til meiri 

þátttöku í afþreyingu í frímínútunum og skapa betri skólaanda. Vinaliðar er 

stuðningsverkefni við eineltisáætlun skólans en hugmyndafræðin er sú að þar sem 

boðið er upp á skipulagt starf, fái gerendur eineltis aðra hluti til að hugsa um. Búið 

er að ráða félagsráðgjafa sem starfar samhliða náms- og starfsráðgjafa. 

 

 

Áhersla á umbótastarf 



Bls. 12 
Brosið 

 

   

 

Það er árlegur viðburður í Hraunvallaskóla að tæma skólann þegar 

brunabjallan fer í gang. Þá vinnum við eftir rýmingaráætlun og allt þarf að smella 

saman. Þetta þarf að æfa eins og aðra hluti svo við séum undirbúin ef eitthvað 

raunverulegt gerist. Nemendur stóðu sig með stakri prýði og æfingin gekk framar 

vonum. Starfsmenn, kennarar og nemendur röðuðu sér á þar til gerða reiti, talning 

fór fram og þegar rýmingarteymið gaf grænt ljós fóru allir aftur til starfa.    

 

 

 

Rýmingaræfing 



Bls. 13 
Brosið 

 
 
 
 

Bókasafnið okkar er ótrúlega lifandi og alltaf nóg 

að gera þar fyrir nemendur. Krakkarnir í 7. bekk 

komu á safnið um daginn og fóru í ratleik þar 

sem þeir þurftu að finna ýmislegt efni á safninu 

og nýta sér kunnáttu sína í að nota leitir.is. Í 

stuttu máli þá rúlluðu nemendur þessu upp og 

voru skotstund að klára leikinn. Flottur hópur . 

Krakkar í 3. bekk komu á safnið og lærðu 

hvernig skáldsögum er raðað á safninu. 

Krakkarnir voru skotfljótir að ná þessu og 

ekki lengi að klára verkefnið sem lagt var 

fyrir.  

 

 

 

1. bekkur Askja GT kíkti á safnið eins og oft áður og skoðaði fræðibækur. Ótrúlegir 

snillingar þar á ferð. Einnig hélt bekkurinn uppá 

bangsadaginn sem er árlegur viðburður á 

safninu. 

 

Fleiri bókasafnsfréttir 
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Þann 13. október var bleikur dagur í Hraunvallaskóla og mátti sjá hinar ýmsu út-

færslur á svæðum skólans eins og sjá má á myndunum hér að neðan. 

Einnig vorum við í Hraunvallaskóla svo heppin að fá til okkar rithöfundinn Þorgrím 

Þráinsson í heimsókn á bleikum degi. Hann las fyrir okkur úr væntanlegri bók sinni. 

En hún fjallar um Henri sem er á leið til Íslands til að fylgjast með íslenska karla-

landsliðinu í knattspyrnu. Þetta var heldur betur skemmtilegt.  

 

 

Bleiki dagurinn! 



 

 

 

Bleiki dagurinn var tekinn alla leið í Hraunvallaskóla eins og kom fram á síðunni hér 

að framan og efnt var til keppni á milli árganga í því hver væri bleikastur.  Þátttakan 

var frábær og erfitt var að gera upp á milli. Á endanum var ákveðið að þrír væru 

jafnir sem sigurvegarar. Það voru 4. bekkur, 7. bekkur og 6. bekkur Engey og 

óskum við þeim til hamingju. 
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 Borðspil 

Bleikir vinningshafar 

Það er boðið uppá marga og fjölbreytta valáfanga hjá okkur.  Einn af þessum val-

áföngum okkar er Borðspil. Hér má sjá nokkra áhugasama nemendur í tíma hjá 

Ásgeiri sem sér um áfangann. 
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saman 

Allir glaðir 

 

Brosið 
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