
  

 
 
Skrifstofa 
skólans er 
opin sem hér 
segir: 
 
Kl. 7:45 —16 
á mán.— fim.  
          
7:45 —  15 á 
föst. 
 

Sími skólans 

er: 590-2800 

Faxnúmer er: 

590-2801     

Sími Hraunsels 

er: 590-2811 

Fréttablað Hraunvallaskóla              Október 2015     1. tbl.   7. árg 

Þjóðarátaki í læsi hefur verið hleypt af stokkunum og skrifuðu hafn-

firsk skólayfirvöld undir þjóðarsáttmála um læsi við hátíðlega athöfn 

nú á dögunum. Unnið hefur verið að sameiginlegri áætlun um 

bættan árangur hafnfirskra skólabarna í lestri á síðustu misserum 

með aðkomu fulltrúa frá öllum leik- og grunnskólum í bæjarfélaginu. 

Við í Hraunvallaskóla erum virkir þátttakendur í þessu verkefni og 

ætlum að leggja aukna áherslu á þennan þátt skólastarfsins næstu 

misserin. 

Á samtalsdegi fengu öll heimili afhentan bæklinginn ,,Lestur er lífsins 

leikur“. Hann inniheldur ítarlegar upplýsingar um hvaða próf og 

kannanir verða lögð fyrir í öllum grunn- og leikskólum Hafnarfjarðar 

og hvaða viðmið eru sett um við-

brögð.  Við í Hraunvallaskóla 

höfum lagað okkar starf að 

þessum áherslum og hlökkum til 

að takast á við þetta krefjandi og 

mikilvæga verkefni í samstarfi við 

foreldra. Við erum sérstaklega 

ánægð með þann áhuga og      

jákvæðni sem foreldrar hafa sýnt 

verkefninu en margir lýstu yfir 

ánægju á viðtalsdeginum og voru 

tilbúnir til samstarfs við okkur.  

Lestur er lífsins leikur 

Brosið 
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Lestrarstefna skólans var unnin af kraftmiklu 

teymi á síðasta skólaári og búast má við að hún 

verði gerð opinber á heimasíðu skólans innan 

skamms. Hún mun hjálpa okkur að ganga í takt 

meðan við vinnum að því mikilvæga markmiði að 

krakkarnir okkar geti lesið sér til gagns og ánægju 

við lok grunnskólanáms.                                                                                   

Lestrarhæfni er samfélagslegt verkefni og þurfum við því öll að taka höndum 

saman. Samstarf við ykkur foreldra er okkur afar mikilvægt og í raun forsendan fyrir 

því að markmiðið náist. Okkar hlutverk er að kenna, þjálfa, hvetja og veita ráðgjöf 

bæði til nemenda okkar og ykkar sem að þeim standið. Hlutverk foreldra er að 

hvetja börnin til lesturs og sjá til þess að þau lesi daglega heima, hvort sem það er í 

skólabókum eða öðru lesefni sem þau hafa valið sér. Mikilvægt er að hafa eftir-

farandi atriði í huga:    

                                          - Lesfimi þarf að þjálfa                                                                

          - Lestur eykur orðaforða                                                                                                  

          - Orðaforði eykur lesskilning                                                                                             

          - Lesskilningur er lykill að öllu námi                                                                                                                

Við, fullorðna fólkið, erum fyrirmyndir. Sýnum stuðning og 

áhuga í verki með því að lesa með börnunum eða fyrir 

þau og tala jákvætt um verkefnið. 

 - Gerum þetta saman                                                                                              

 - stefnum hátt                                                                    

 - þannig náum við árangri                                                                  

       

                                                                 Með bestu kveðju,  

       Starfsfólk Hraunvallaskóla 

Lestur er lífsins leikur - frh. 
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Föstudaginn 16. október mættu 

nemendur og starfsfólk Hraun-

vallaskóla í bleikum fötum. Á 

undanförnum árum hafa verið svo-

kallaðir ,,bleikir dagar“ í sam-

félaginu, oft kenndir við bleiku 

slaufuna, þar sem verið er að sýna 

baráttunni við krabbamein 

stuðning. Það var gaman að sjá 

hversu margir tóku þátt og skelltu 

á sig 

smá bleikum sjarma/lit. Í ár var efnt til keppni um 

bleikasta árgang Hraunvallaskóla 2015 og var ekkert 

grín að dæma í þeirri keppni. Voru nokkrir árgangar 

þar sem stór meirihluti kom í bleiku og var því erfitt að 

velja á milli en sigurliðið í ár er 5. bekkur/Ólympía og 

óskum við þeim til hamingju með nýju nafnbótina.                                                                             

Einnig tóku margir starfsmenn að sjálfsögðu þátt og 

sýndu málefninu stuðning. 

 

 

 

 

 

Bleikur dagur í skólanum 
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Fyrsta þema skólaársins hjá 9. bekk hafði 

yfirskriftina Heimsreisan mín. Í þemanu 

fræddust nemendur um heimsálfurnar 

sjö; Afríku, Asíu, Evrópu, Eyjaálfu (Ástralíu), 

Norður-Ameríku, Suður-Ameríku og Suður-

skautslandið. Nemendur lásu kennslu-

bókina UM VÍÐA VERÖLD og unnu verkefni 

út frá henni. Eitt af verkefnunum var gerð 

hugarkorts. Nemendur skiptu sér í hópa og unnu að sameiginlegu hugarkorti um 

jörðina. Má segja að verkefnið hafi tekist vel. Flestir nemendur voru mjög áhuga-

samir og unnu vel að úrlausn verkefnisins. Komu fram ýmsar upplýsingar um 

menningu, loftslag, náttúruauðlindir, atvinnuhætti, umhverfismál, lífshætti, landslag 

og þannig mætti lengi telja. Í lokin voru allar upplýsingar skráðar niður og festar á 

sinn stað í hugarkortinu. Afraksturinn var glæsilegur eins og sjá má á myndunum.  

Hugarkort hjá 9. bekk  



Bls. 5 
Brosið 

 

  

 

Í leikskólanum er alltaf líf og fjör og nóg að 

gera. Aðlögun nýrra barna hófst í ágúst-

mánuði og gekk vel. Í septembermánuði 

byrjuðu allar deildir hópastarf og er það 

þematengt. Í september og október eru það 

tilfinningar og haustið sem við vinnum með. 

Dansinn hefur dunað hjá okkur síðustu sex 

vikur og enda herlegheitin með danssýningu 

fyrir foreldra. Þá eru vettvangsferðir í hverri viku, ný SMT-regla lögð inn, unnið með 

Numicon-kubba til að kenna stærðfræði og svo er það rúsínan í pylsuendanum 

hann Lubbi sem ætlar að kenna okkur málhljóðin. Þetta er liður í læsishvetjandi 

umhverfi  og er þetta verkefni mjög spennandi og skemmtilegt. . Þá fóru elstu 

börnin í Hörpuna og þjóðleikhúsið og sáu meðal annars Maximús músikús og  

Brúðukistuna og skemmtu sér hið besta.                                                                   

Þannig að það er nóg um að vera og spennandi vetur framundan. 

 

Leikskólinn 
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Hér á bókasafninu hefur margt verið að gerast þessar fyrstu vikur 

skólaársins.  Krakkarnir hafa verið duglegir að koma og ná sér í bækur og 

unglingarnir kíkja einnig á safnið í frímínútum til að læra eða slaka á.  

Bókasafnið hefur fengið nýjan starfsmann en það er hún Kristín Garðarsdóttir sem 

vinnur á safninu á milli 10:00 og 13:00.   

Bókasafnsdagurinn var haldinn hátíðlegur með 

pompi og prakt hér á safninu þann 8. september.  

Í ár var lögð áhersla á kvennrithöfunda og á 

safninu var stillt upp upplýsingum og bókum 

nokkurra kvenna sem hafa skrifað bækur fyrir 

börn. Safnið var að sjálfsögðu skreytt í tilefni 

dagsins og hér voru ýmis verkefni í boði fyrir nemendur.  Yngstu krakkarnir gátu 

hafið stuttan lestrarsprett og þeir eldri tekið þátt í bókasafnsgetraun þar sem reyndi 

á þekkingu þeirra í að leita sér upplýsinga. Hér voru einnig litlar getraunir á borðum 

til að kíkja á og svo var að sjálfsögðu hægt að koma og lesa, spila eða slaka á.   

„Talk like a pirate day“ er skemmtilegur dagur sem haldinn er þann 19. september 

ár hvert.  Þar sem 19. september bar upp á laugardegi í ár var ákveðið að hafa 

sjóræningjadag á safninu föstudaginn 18. september í staðinn.  Hér myndaðist 

ótrúlega skemmtileg 

„sjóræningjastemning“ þegar 

sjóræningjar af öllum stærðum og 

gerðum kíktu á safnið og leystu 

sjóræningjaverkefni, horfðu á 

sjóræningjamyndir og létu mynda sig 

við sjóræningjavegginn.   

 

Bókasafnshornið 
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Einnig komu yngstu nemendurnir sem 

tóku þátt í lestrarsprettinum sem hófst á 

bókasafnsdaginn með lestrarspjaldið sitt 

og hlutu  að launum sjóræningjalepp og 

bókamerki. 

Nú fer svo að líða að bangsadeginum en 

þá munum við að sjálfsögðu útbúa 

bangsaland og lesa bangsasögur.            

Í nóvember kemur svo að norrænu 

bókasafnavikunni þar sem þemað í ár er vinátta á Norðurlöndum.                       

Eins og sjá má verður nóg um að vera á safninu á næstu vikum. 

                                                                                                     

Bókasafnshornið - frh. 

Starfskynning 
Í lok október fóru nokkrir nemendur í 10. bekk á kynningu á starfsemi Land-

spítala. Tilgangur með vettvangsheimsókninni var að kynnast starfi nokkurra 

starfsstétta innan Landspítalans. Nemendur hlustuðu á skurðhjúkrunarfræðing, 

lækni, sjúkraþjálfara, sjúkraliða og lífeindafræðing kynna sitt nám og menntunar-

leiðir. Nemendur Hraunvallaskóla voru til mikillar fyrirmyndar.                                            

Á döfinni eru m.a. vettvangsheim-

sóknir í Borgarleikhúsið, Ikea og 

Reebok Fitness og eru nemendur í 

10. bekk hvattir til að skrá sig í þær 

hjá Kolbrúnu náms- og starfs-

ráðgjafa.  
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Á dögunum var unnið ansi skemmtilegt verkefni á 

bókasafni skólans með krökkum úr 3. bekk. Anna 

bókasafnsvörður lét þá krakkana ,,semja“  tónverk 

í tengslum við lestur.Tónverkið var samið út frá 

lestrarbókum.  Nemendur völdu sér bók til að lesa 

og fengu afhentar nótur með mismunandi lengdar-

gildi eftir lengd bókanna sem þau völdu.  Þegar 

allir voru búnir að lesa bækurnar sínar og voru klárir með sína nótu komu 

nemendur á safnið.  Þar ræddum við um háar og lágar nótur og stuttar og langar og 

svo fengu nemendur að velja sinni nótu góðan 

stað á nótnastreng sem var settur upp á safninu. 

Lagið var svo skráð  á noteflight.com og 

nótur  prentaðar út fyrir alla.  Þegar því var lokið 

klöppuðum við takt lagsins og hlustuðum svo á það 

með mismunandi undirspili.  

   

 

Lestrartaktur í 3. bekk 
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Við í 2. bekk höfum verið að bralla ýmislegt í byrjun vetrar. Höfum við t.d. verið að 

vinna skordýraverkefni. Tókum við ýmis skordýr fyrir. Þótt við skoðuðum mörg skor-

dýr og gerðum skordýrabók þá var köngulóin tekin aðeins meira fyrir en aðrar 

tegundir. Nemendur föndruðu köngulóna og hengdu upp á svæðinu sínu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voru þær mjög flottar og aðrar örugglega stórhættulegar. Gerðu nemendur svo 

könnun þar sem aðrir voru spurðir ýmissa spurninga um köngulær. Niðurstöðurnar 

voru afar forvitnilegar og voru svo settar fram á vel sýnilegan hátt eins og sjá má á 

myndum. Var þetta mjög skemmtilegt og höfðu nemendur af þessu mikið gaman. 

Skordýr í 2. bekk 
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Við höfum verið iðin við námið í 6. bekk. Börnin 

eru almennt dugleg og áhugasöm um að standa 

sig vel og gera sitt besta. Við vinnum þessa 

dagana ötullega að læsi og þá sérstaklega 

lesskilningi. Nýlega lukum við skemmtilegri þema-

vinnu um lífríki hafsins og gerðu hóparnir 

skemmtileg veggsjöld og kynningu á sínum 

verkum. Við fórum í fjöruferð í tengslum við hafið og var það hreint út sagt frábær 

ferð. Það er ekki sjálfgefið að fara með tæplega 100 börn í fjöruna og allir skemmti 

sér vel, fræðist, njóti náttúrunnar og finni sýni til að vinna með í skólastofunni.                       

Fyrir stuttu sáum við um samveru á sal og var áherslan á einkunnarorð skólans 

áberandi þar. Við sungum og dönsuðum um mikilvægi vináttunnar og að það á 

enginn að þurfa að þola einelti. Við sungum um að hver og einn á að fá að vera 

eins og hann er og njóta sín.   

Gaman í 6. bekk 
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Mosinn hefur farið vel af stað í vetur. Krakkarnir eru alltaf jafn duglegir að mæta og 

taka þátt í dagskránni.                                                                                                   

Í byrjun október fóru 6 fulltrúar frá nemendaráðinu á Landsmót Samfés sem haldið 

var á Akureyri. Þeir tóku þátt í hinum ýmsu smiðjum t.d. yoga – og hugleiðslu, tie 

dye ofl. og fengu fræðslu um sexting og mögulegar afleiðingar þess og Fokk mí – 

fokk jú kynfræðsluna.                                                                                                     

Íþróttamót félagsmiðstöðvanna var haldið í Kapla-

krika í vetrarfríinu. Keppt var í ýmsum bolta-

greinum sem og frjálsum íþróttum. Stóðu okkar 

krakkar sig vel og má nefna að kvennaliðið okkar 

sigraði í körfuboltanum.                                                                                                            

Klúbbastarf verður í boði í allan vetur fyrir 

unglingadeildina á föstudögum milli klukkan 17 og 

19. Við bjóðum upp á mismunandi klúbba hvern föstudag, eins og t.d matarklúbba, 

tie dye, Fifa, pool og fleira.                                                                    

Miðvikudaginn 4. nóvember verður Félagsmiðstöðvardagurinn haldinn í öllum 

félagsmiðstöðvum Hafnarfjarðar þar sem foreldrar eru hvattir til að mæta og kynna 

sér starfssemi félagsmiðstöðvanna.                                                                    

Mosinn er opinn alla mánudaga, miðvikudaga og föstudaga kl 19:30 - 22:00 fyrir 

unglingadeild.                                                             

Opið er fyrir 5. og 6. bekk á mánudögum kl. 17:00 – 

18:30 og 7. bekk á miðvikudögum kl. 17:00 – 18:30. 

Við erum með like-síðu á Facebook þar sem foreldrar 

geta fylgst með dagskránni. En við setjum hana inn í 

byrjun hvers mánaðar. Endilega like-ið okkur á facebook 

- www.facebook.com/hraunselmosinn.  

Mosafréttir 

http://www.facebook.com/hraunselmosinn


 

 

 

Fyrr í október tóku allir nemendur úr 9.bekk Hraunvallaskóla þátt í Forvarnar-

deginum sem haldinn er að frumkvæði Forseta Íslands.  Nemendur tóku þátt í um-

ræðum um forvarnir gegn fíkniefnum, leystu ýmis verkefni er tengdust samveru við 

fjölskyldu og mikilvægi þess að taka þátt í íþrótta- og æskulýðsstarfi.                                  

Gaman að sjá hvað nemendur voru áhugasamir.    
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 Fjölmiðlaverkefni í 4. bekk 

Forvarnardagurinn 

Í upphafi annar vorum við í 4. bekk í fjölmiðlaverkefni í samvinnu við Moggann. Þá 

fengum við sent Morgunblaðið í nokkra daga og nemendur unnu íslenskuverkefni í 

sérstakt verkefnahefti. Nemendur voru þá að klippa út úr dagblöðunum orð og 

líma í verkefnaheftið. Skemmtileg tilbreyting á skólastarfinu.  
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Norræna Skólahlaupið var haldið í 31. skiptið í lok 

september. Klukkan 10 var ræst í 1.-4.bekk og kl. 

10:10 lögðu 5.-10. bekkingar af stað.  1. og 2. bekkur 

gekk/hljóp 2,5 kílómetra hring með sínum umsjónar-

kennurum en nemendur 3.-10. bekkja fóru 2,5, 5,0, 

7,5 eða 10 km. Nemendum fengu hámark 90 mín. til 

að fara sem lengst.                                                                                                          

Markmiðið með hlaupinu er að hvetja nemendur til að 

hreyfa sig og auka með því útiveru og alla almenna 

hreyfingu.  Að sjálfsögðu stóðu okkar krakkar sig með 

miklum sóma í hlaupinu. Alls hlupu 774 nemendur og nokkrir starfsmenn. Yngstu 

nemendurnir fóru allir a.m.k. 1 hring og sumir fleiri. Allir sem mættu þennan dag úr 

unglingadeildinni fóru 5 km eða meira. Nokkrir úr mið– og unglingadeild fóru meira 

að segja 10 km. 6. bekkur hljóp mest eða rétt tæpa 500 km en hæsta meðaltali náði 

7. bekkur sem hljóp 6,2 km á hvern nemanda. Hlupu nemendur skólans vel yfir 

3500 km samtals!! Til að setja þetta í samhengi þá fóru nemendur 2, 65 sinnum í 

kringum Ísland á þjóðvegi 1. Glæsilegt hjá þeim öllum   

 

 

 

 

 

Norræna skólahlaupið 
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Við í 7. bekk höfum tekið upp 

stærðfræðikennslu sem er 

samskonar þeirri sem kennd 

er í Grunnskóla Vestmanna-

eyja. Hér á myndunum má 

sjá þá sem náðu að klára 

stærðfræðiáætlun vikunnar á 

dögunum.                                

Á  föstudögum höfum við alltaf smá tilbreytingu í stærðfræðitímunum fyrir þá sem 

eru búnir með áætlunina sína í stærðfræði. Um daginn bjuggum við t.d. til mann-

lega talnalínu frá -20 og upp í 20. Einnig lékum við okkur að oddatölum, sléttum 

tölum, og deilanleika talna.                                                                                                            

Krakkarnir stóðu sig með prýði í þessu verkefni enda oft skemmtilegt og árangurs-

ríkt að brjóta stærðfræðina aðeins upp og vinna hana á verklegan máta.           

Flottir og talnaglöggir krakkar þarna á ferð. 

 

 

 

 

 

Mannleg talnalína 
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