
  

Skrifstofa 
Hraunvalla-
skóla er opin 
mánudaga til 
fimmtudaga 
frá 7:45 til 
16:00 og á 
föstudögum 
frá 7:45 til 
15:00  

Sími skólans 

er: 590-2800  

Síminn í 

Hraunseli er: 

590-2810 

             Desember 2019   2. tbl.   11. árg 

Niðurstöður mælinga Skólapúlsins, sem af er 

ári, staðfesta enn og aftur að nemendum líður 

vel í Hraunvallaskóla. Í 8 af 18 matsþáttum 

eru niðurstöður marktækt jákvæðari en lands-

meðaltal. Niðurstöður annarra þátta eru innan 

meðaltals. Enginn þáttur er marktækt undir meðaltali. Í 15 af 18 

matsþáttum eru tölur enn jákvæðari en á síðasta skólaári. Þeir þættir 

sem voru einnig mældir og eru innan meðaltals eru ánægja af lestri, 

þrautseigja í námi, áhugi á stærðfræði, ánægja af náttúrufræði, tíðni 

eineltis, tíðni 

hreyfingar, hollt 

matarræði, agi í 

tímum, virk þátttaka 

nemenda í tímum og 

tíðni leiðsagnarmats.  

Þeir þættir sem voru 

einnig mældir og eru 

innan meðaltals eru 

ánægja af lestri, þrautseigja í námi, áhugi á stærðfræði, ánægja af 

náttúrufræði, tíðni eineltis, tíðni hreyfingar, hollt mataræði, agi í 

tímum, virk þátttaka nemenda í tímum og tíðni leiðsagnarmats. 

Könnunin er fyrir nemendur í 6. -10. bekk og er spurningalisti lagður 

fyrir úrtak nemenda í hverjum mánuði. Spurt 

er út í virkni, líðan og skóla- og bekkjaranda. 

Spurningalistinn er á sjö tungumálum. 

Jákvæður skólapúls 

Fréttablað Hraunvallaskóla 

Brosið 

Matsþættir HRVS Landið Munur 

Trú á eigin vinnu-

brögðum 

5,5 4,9 0,6 

Trú á eigin getu 5,3 4,8 0,5 

Sjálfsálit 5,2 4,6 0,6 

Stjórn á eigin lífi 5,0 4,6 0,4 

Einelti 4,9 5,3 - 0,4 

Samsömun við 

nemendahópinn 

5,4 5,1 0,3 

Samband nemenda 

við kennara 

5,7 5,0 0,7 
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Nú er uppáhaldsárstími margra að ganga í garð. Jólin 

nálgast óðfluga og við í Hraunvallaleikskóla tökum svo 

sannarlega þátt í undirbúningi hátíðarinnar, þó aðal 

áherslan sé að hafa notalegt og rólegt andrúmsloft, 

minnug þess að jólin eru hátíð ljóss og friðar. Búið er 

að skreyta leikskólann og allir að komast í jólaskap. Í 

lok nóvember bökuðu börnin piparkökur sem þau buðu 

svo foreldrum sínum á opnu húsi. Stóra jólatréð í Jóla-

þorpinu á Thorsplani skartar nú jólaskrauti sem börnin hafa verið að gera og fóru 

með og hengdu á tréð.                                                                                             

Elstu börnin tóku þátt í Syngjandi jólum og stóðu 

sig með stakri prýði.  Foreldrafélagið hélt jólaball 

fyrir börnin í hátíðarsal 

Hraunvallaskóla þann 14. 

desember s.l. Dansað var 

kringum jólatréð, allir komu 

með eitthvað matarkyns og settu á sameiginlegt hlaðborð og 

þessir rauðklæddu létu sjá sig við mikinn fögnuð yngri 

kynslóða. Vel heppnað jólaball í alla staði. Þann 18. desem-

ber borðuðum við svo saman jólamat sem að þessu sinni var 

kalkúnabringa og tilheyrandi.                                                                                                

Skemmtilegt er að segja frá því að Þórdís Arnljótsdóttir leik-

kona kom með leikhús í tösku en hún sagði okkur söguna 

um Grýlu og jólasveinana. Henni tókst að fanga athygli 

okkar allra með skemmtilegum leikþætti sem hún byggir á 

kvæðum Jóhannesar úr Kötlum um jólasveinana þrettán. 

Leikskólafréttir 
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Ein af okkar skemmtilegu hefðum hér í Hraunvalla-

skóla er að koma nemendum á óvart einhvern 

skammdegisdaginn í desember með kakói og 

piparkökum. Þá birtist brosandi fólk með skreytta 

vagna og huggulega jólatónlist inni á kennslu-

svæðunum og færir nemendum heitt kakó og pipar-

kökur. Unglingadeildin hittist þennan sama dag í frí-

mínútum inn í matsal 

og fá sömu veitingar. 

Þetta er afar 

skemmtileg hefð eins 

og myndirnar sýna.  

Jólakakó og piparkökur 

Hinsegin fræðsla í 8. bekk 
Samtökin ’78 komu í heimsókn á dögunum og buðu 8. 

bekknum uppá fræðslu. Þessi samtök bjóða upp á fjöl-

breytta fræðslu fyrir nemendur og starfsfólk skóla, starfs-

fólk heilbrigðisstétta og 

atvinnulífið. Fyrirkomulag 

og lengd fræðslunnar er 

mismunandi eftir 

áherslum hverju sinni en yfirleitt er um að ræða 

um klukkustundar langa fundi.  Markmið 

fræðslunnar er að fræða um hinsegin hugtök, 

staðalmyndir, fordóma og hvernig fólk getur lagt 

sitt af mörkum við að gera samfélagið hinsegin-

vænt. Voru krakkarnir okkar ánægðir með heim-

sóknina og spurðu margra góðra spurninga og 

fengu góð og greinargóð svör.  
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Barnaþing umboðsmanns barna var haldið 21. – 22. nóvember sl. í 

Hörpu. Á þinginu voru um 150 þátttakendur og þar af voru 11 frá 

Hafnarfirði. Hraunvallaskóli var með 2 fulltrúa en það voru þær Hekla Katrín Freys-

dóttir og Ísabella Hanna Ólafsdóttir nemendur í 6. bekk.   

Barnaþingið er ætlað að efla börn til þátttöku í 

lýðræðislegri umræðu um málefni sem snerta þau 

og veita sjónarmiðum þeirra farveg inn í almenna 

stefnumótun og þjóðfélagsumræðu í samræmi við 

12. gr. Barnasáttmálans. Áhersla var lögð á 

möguleika barna á að hafa áhrif á eigin líf og 

umhverfi. Leitað var sjónarmiða barna um með 

hvaða hætti þau upplifa áhrif eða áhrifaleysi í 

daglegu lífi og hvað þeim finnist mikilvægast að 

stjórnvöld fjalli um. Tillögur barnaþingsins munu 

hafa bein áhrif á aðgerðaráætlun sem nú er í 

undirbúningi um aukna þátttöku barna í 

stefnumótun sem byggð er á samþykkt 

ríkisstjórnarinnar frá því í mars 2019.  

Börnin hafa rödd!  
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Mánudagsmorgunin 9. desember lagði 7. bekkur í ferð sína í skóla-

búðirnar að Reykjum í Hrútafirði. Veðrið var með besta móti þennan dag og voru 

nemendur mjög spenntir þegar rúturnar lögðu loksins af stað frá Hraunvallaskóla. 

Þeim óraði ekki fyrir því hvers konar ævintýrum þeir áttu eftir að lenda í. Veðurspáin 

var ekki upp á marga fiska þessa vikuna en rauð 

viðvörun Veðurstofunnar tók gildi á þriðjudeginum.                                                                       

Á þriðjudeginum byrjaði veðrið að versna upp úr hádegi 

og var því ákveðið að flýta dagskrá dagsins svo allir 

yrðu komnir í hús áður en versta veðrið myndi ganga 

yfir. Að loknum kaffitíma fór rafmagnið af og fannst 

nemendum þetta afar spennandi. Eins fór vatnið af í um 

5 klukkustundir svo ekki var hægt að sturta niður úr kló-

settum – og allir í spreng (var það síður spennandi!) Til 

allrar hamingju höfðu langflestir með sér vasaljós sem þeir nýttu sér óspart í 

rafmagnsleysinu. Sökum veðurs voru nemendur kyrrsettir á vistinni því ekki var 

hundi út sigandi.  Nemendur fundu sér ýmislegt til dundurs, fóru t.d. í feluleik, lásu 

og spiluðu. Matráður skólabúðanna hafði gert viðeigandi ráðstafanir, m.a. flutt mat 

og drykk á vistina ef ske kynni að við yrðum innlyksa á vistinni. Hann hafði eldað 

dýrindis kjötsúpu eftir hádegið og flutt yfir. Til allrar hamingju var súpan enn heit um 

kvöldmatarleytið því ekki var hægt að elda í rafmagnsleysinu. Um kvöldið var orðið 

mjög kalt í húsinu og tóku því ýmsir upp á því að sofa í nokkrum flíkum.                                                     

Á miðvikudeginum var enn rafmagnslaust en skólastjórnendur skólabúðanna 

ákváðu þó að halda í dagskrána sem tókst mjög 

vel. Nemendur sátu við kertaljós í kennslustundum 

og stóðu allir sig frábærlega. Þess ber að geta að 

einnig var símasambandslaust og allt net úti og 

stóðu því foreldrar áhyggjufullir á hliðarlínunni.  

             (framhald á næstu síðu) 

Reykjaferð 7. bekkjar 
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Það kemur reglulega fyrir að við fáum heimsóknir hingað í skólann okkar. T.d. kom 

slökkviliðið í heimsókn til 3. bekkjar um daginn. Fyrst fengu krakkarnir eldvarnar-

fræðslu í fyrirlestrarsal skólans og horfðu á skemmtilega teiknimynd um Loga og 

Glóð. Á eftir var farið út þar sem krakkarnir fengu að skoða bruna- og sjúkrabílinn. 

Þetta var skemmtileg heimsókn og krakkarnir til fyrirmyndar.  

Um fimm á fimmtudagsmorgni komst 

rafmagn loks á. Það voru því glaðir 

nemendur sem vöknuðu við ljós í her-

bergjum sínum.  Þessi dagur er með skemmtilegustu 

dögum skólabúðanna því á þessum degi er m.a. hár-

greiðslukeppni og skólabúðardiskó og hefði verið 

leiðinlegt að missa af því. Þrátt fyrir þetta ævintýri þá stóðu nemendur sig eins og 

hetjur og hegðun þeirra var til fyrirmyndar. Þeir skemmtu 

sér konunglega í skólabúðunum, ýmis prakkarastrik voru 

framkvæmd (bæði af nemendum og kennurum) og höfðu 

þeir jákvæðni að leiðarljósi. Þessari ferð munu þeir seint 

gleyma og eru þeir reynslunni ríkari eftir þessa ævintýraför.                                                                

Bestu þakkir færum við nemendum og starfsfólki skóla-

búðanna.                                                                       

Kennarar og stuðningsfulltrúar 7. bekk. 

Reykjaferð (frh) 

Heimsókn í 3. bekk 
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Um daginn tók allur skólinn þátt í Hour of Code. Það var útfært þannig 

að eldri bekkir kenndu þeim yngri og tók hluti af 6. bekk á móti elstu deild leik-

skólans. Þau í 5. bekk og meirihluti 6. bekkjar sáu hins vegar alveg um sig sjálf 

enda orðin vel fær í flestan sjó þegar kemur að kóðun. Við erum stolt af þessum 

duglegu krökkum sem stóðu sig með prýði, allir voru áhugasamir og glaðir. Er þetta 

annað árið í röð sem þetta er gert. Við hlökkum til að gera þetta aftur að ári. Fyrir 

áhugasama er hér tengill inn á heimasíðu https://hourofcode.com/us/is/learn  sem 

er opinn öllum. Hér má svo sjá ýmsar myndir frá þessum skemmtilega klukkutíma 

okkar. 

Forritunarstundin 

 

 

Síðustu vikuna í nóvember fengu krakkar í 6 - 10.bekk 

heimsókn frá tveimur lítt þekktum íþróttafélögum. Annars 

vegar kom Nolan Williams frá Krikketsambandi Íslands og 

kynnti nemendum fyrir þeirri íþrótt. Farið var stuttlega yfir 

reglurnar og nemendur fengu að kynnast íþróttinni í 

gegnum leiki og þrautir. Hinsvegar 

kom Birnir Orri Pétursson frá Rugby 

félagi Reykjavíkur. Sú 

kynning var með svipuðu 

sniði og höfðu krakkarnir mjög 

gaman af báðum 

þessum heimsóknum.  

Krikket– og rugbykynning 

https://hourofcode.com/us/is/learn
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Jólasamvera yngri deildar fór fram hér í Hraunvallaskóla á 

dögunum.  Þar stýrði Guðrún Árný engilblíðum jólasöng á 

sal í forföllum Luke tónmenntakennara. Hver árgangur sá þar að auki um eitt 

skemmtiatriði. 1. og 4.bekkur sýndu dans, 2. bekkur myndband og 3. bekkur fór 

með kórlestur á Grýlukvæði. Mjög falleg og skemmtileg stund.  

 

 

Í tilefni af Hrekkjavöku stóðu bekkjartenglar  

1.- 4. bekkjar fyrir Hrekkjavökuballi. Yfir 500 

manns tóku þátt og skemmtu sér vel. Sirkus 

Ísland var með skemmtiatriði og fjölmargir 

foreldrar aðstoðuðu og 7 mínútum eftir að 

hátíðinni lauk var búið að ganga frá öllu! 

Á slaginu 18:00 streymdu krakkarnir í allar 

áttir út frá skólanum og gengu í hús og báðu 

um grikk eða gott. Fyrirfram höfðu 172 heimili í hverfinu okkar skráð sig að taka þátt 

að taka á móti börnunum. Sérstakar þakkir fær starfsfólk Mosans fyrir að hafa 

skreytt salinn fyrir hátíðina.  

Hrekkjavökuskemmtun 

Jólasamvera 



Brosið 
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Við erum 
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Um miðjan desember fórum við í 

heimsókn til 6. bekkjar en þau voru 

þátttakendur í Hour of code-

verkefninu. Markmiðið með Hour 

of code er að nemendur kynnist 

forritun í a.m.k. eina klukkustund. Börnin okkar fengu 

kennslu hjá eldri nemendum á ákveðin forrit.  

Formlegt samstarf leikskólans og grunnskólans hófst nú á haustdögum. Elstu 

börnin eru búin að fara í tvær heimsóknir í grunnskólann og 1. bekkur kom í heim-

sókn til okkar. Markmiðið með heimsóknunum er að efla tengsl og samvinnu milli 

leik- og grunnskóla, stuðla að vellíðan og öryggi barna við að fara úr leikskóla í 

grunnskóla. Í heimsóknunum fá þau að skoða 

skólann og taka þátt í ýmsum verkefnum. Fleiri heim-

sóknir eru á dagskrá eftir áramót.                                                                

Hraunvallaleikskóli á fulltrúa í menntastefnugerðinni 

fyrir Hafnarfjarðarbæ en það er hún Helga Ingimars-

dóttir deildarstjóri á Holti, hún er tengiliður leikskólans 

við gerð hennar. Mennta-

stefnan á að ná til barna að 18 ára aldri og er unnin í 

samvinnu við skólasamfélagið og hlutaðeigandi aðila 

sem koma að skóla-

málum. Áætlað er að á 

vordögum líti ný 

menntastefna dagsins 

ljós og hennar gildistími 

verði 10 ár.  

 

Fleira frá leikskólanum 
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Bókasafnið var vel skreytt í tilefni hrekkjavökunnar sem var 

31. október og var gaman að sjá börnin í búningum snúa 

hrekkjavökuhjólinu og/eða lita Hrekkjavökumynd á safninu.                                                                    

Bjarni Fritz kom og las 

upp úr bók sinni Orri 

óstöðvandi, hefnd 

glæponanna við mikinn 

fögnuð nemenda. Alltaf 

gaman þegar við fáum heimsóknir frá höfundum. 

Bókin hefur hlotið milla vinsælda síðan hún kom 

á safnið í lok nóvember.                                                                                                                    

Jólabækurnar streyma nú inn á safnið og höfum við haft nokkrar bókakynningar til 

að kynna nýjustu bækurnar fyrir nemendum. Bókakápum var varpað upp á skjáinn 

ásamt myndum af höfundum, fjallað var um helstu bækur sem koma út núna fyrir 

jólin fyrir þennan aldurshóp. Boðið var einnig upp á að koma með ábendingar ef 

krakkarnir höfðu hugmyndir 

að bókum sem þeir vildu 

láta kaupa.  

Bókasafnið okkar 
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Á þessum síðustu dögum fyrir jólafrí er ýmislegt 

brallað í Hraunvallaskóla. Skólastarfið oft brotið 

aðeins upp til að létta aðeins á spennunni hjá unga 

fólkinu. Er þá stundum föndrað, spilað og horft á 

góða jólamynd. Hér má sjá hluta af 

5. bekk heldur betur hafa það gott á 

góðum degi nú á aðventunni. 

 

 

Smásagnakeppni KÍ hefur skipað sér fastan sess í viðburðum sem tengjast 

Alþjóðadegi kennara, 5. október. Keppnin var nú haldin í fimmta sinn og hefur þátt-

taka frá upphafi verið mjög góð. Sögurnar sem hafa borist í keppnina skipta 

hundruðum og það eru fimmtu, sjöttu og sjöundu bekkingar sem eru duglegastir 

að senda inn sögur.   

Árni Matthías gerði sér lítið fyrir og sigraði þessa keppni í flokki sjöttu bekkinga 

með sögunni sinni Fúluhlíðarskóli. Í þessari sögu er fast kveðið að orði um 

ýmislegt sem er ábótavant í því samfélagi 

sem lýst er. Glæsilegt hjá okkar manni 

sem er hér lengst til vinstri í efri röð á 

myndinni. 

Smásagnakeppni KÍ 

Jólakósý í 5. bekk 
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Enn og aftur eru nemendur okkar að standa sig vel á hinum 

ýmsu vígstöðvum. Í samvinnu við Mosann og textílkennara 

skólans hafa nemendur tekið þátt í Hafnarfjarðarstíl sem er fata-

hönnunarkeppni grunnskólanna. Stóðu krakkarnir sig með 

miklum sóma enda búnir að hanna og sauma glæsileg föt sem 

þeir sýndu. Þrátt fyrir að hafa ekki unnið til 

verðlauna í þetta skiptið gekk afar vel og 

komst okkar fólk að sjálfsögðu í aðal-

keppnina sem haldin verður eftir áramót.   

Frábært hjá þeim. 

 

 

 

Fljótlega eftir að Hraunvallaskóli hóf göngu sína fór Foreldrafélag skólans að bjóða 

uppá föndurdag einn laugardag í desember í skólanum. Skapaðist þar skemmtileg 

og jólaleg hefð sem hefur fylgt okkur siðan. Reyndar hefur þessi hefð aðeins þróast 

með árunum og er nú boðið uppá jólakaffi og jólaföndur þar sem margir foreldrar 

mæta með börnunum sínum og föndra aðeins fyrir jólin Það var sérstaklega 

ánægjulegt að sjá hversu margir mættu og stemningin var æðisleg eins og sjá má á 

þessum myndum sem fylgja. 

Jólakaffi og föndur 

Hafnarfjarðarstíll 



Bls. 14 
Brosið 

 

 

 

 

Söngkeppni Mosans og Skarðsins var haldin fyrr í vetur í 

Hraunvallaskóla. 

Keppnin er undankeppni fyrir Söngkeppni Hafnarfjarðar 

sem verður haldin í janúar. Sigurvegarar úr þeirri keppni 

fá svo sæti í Söngkeppni Samfés sem haldin verður í 

mars í Laugardalshöll. 

13 atriði voru skráð til keppni og voru þau hvert öðru flottara. Salurinn var frábær og 

mættu um 150 manns að horfa á keppnina. Starfsfólk Mosans og Skarðsins stigu á 

stokk í 14. atriðinu og fengu salinn með sér í fjöldadans og söng sem allir í salnum 

tóku þátt í. 

Dómarar í keppninni voru Árni Guðmundsson, bassaleikari og faðir 

félagsmiðstöðva Hafnarfjarðar, Kolbeinn Sveinson í Sprite Zero Klan og Móeiður 

Júníusdóttir, sönkona og íslenskukennari og stóðu þau sig frábærlega eins og allir 

hinir þetta kvöld. 

Tvö atriði frá hvorri félagsmiðstöð komust áfram en Skarðinu voru það þær Hekla 

Sif og Perla Dís með lagið I don’t want to be you anymore og Hekla Sif með lagið 

Skyscraper. Frá Mosanum voru það þau Bergdís Hrönn með lagið Imagine og Jón 

Ragnar, Erlendur Snær, Sveinbjörg Júlía, Svandís Helga og Aron Þór með lagið 

Total eclipse of the heart. 

Óskum við þeim til hamingju með sigurinn. 

Söngkeppni 
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Hér má sjá jólakveðju á ýmsum tungumálum sem 

nemendur með íslensku sem annað tungumál unnu í 

desember. Jólatréð hangir á vegg í matsal skólans.  

Margir nemendur skólans eru tvítyngdir og tala meðal 

annars pólsku, litháísku, serbnesku, rússnesku, 

rúmensku, víetnömsku, portúgölsku, filipseysku, 

spænsku, taílensku, ensku, swahili, singhalísku og 

búlgörsku. Langflestir eiga pólsku sem annað móður-

mál.  

Gleðileg jól!  

 

 

 

Í skólanum eru ýmiskonar verkefni sem krakkarnir glíma við, fjöl-

breytt og skemmtileg. Hér er verkefni sem nemendur voru að gera í ensku sem 

kallast “Stuck in a snowglobe”  þar sem þeir skrifa það á miða sem þeir myndu gera 

ef þeir festust í snjókúlu. Skemmtilegt og forvitnilegt 

verkefni. 

Fjölþjóða jólakveðjur 

Snjókúlur í 5. bekk 
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Hraunvallaskóli er þátttakandi í Heilsueflandi 

grunnskólar sem er evrópskt verkefni á vegum 

Landlæknisembættisins. Einn af grunnþáttum 

fyrir vellíðan er að njóta hollrar og reglulegrar 

næringar og þess vegna er mikilvægt að 

nemendur komi vel nærðir í skólann og hafi með 

sér næringarríkt nesti. Nesti, sem er ígildi sæl-

gætis, sælgæti og gosdrykkir eru ekki leyfðir nema með sérstöku leyfi kennara. 

Orkudrykkir eru aldrei leyfðir á skólatíma.                                                             

Gert er ráð fyrir einum nestistíma fyrir hádegi. Áætlaður nestistími er 10 – 20 

mínútur. Fyrir þá sem borða vel á morgnana hentar að fá sér ávöxt og eitthvað að 

drekka, t.d. vatn í nestistíma á morgnana. Ávaxtaáskrift er í boði fyrir nemendur í 

nestistíma. Hinir sem hafa borðað minna þurfa meira að borða, t.d. samloku með 

góðu áleggi til viðbótar við ávöxtinn. Lagt er upp með að 

foreldrar fylgi þessum leiðbeiningum og þeim sem finna má á 

heimasíðu Lýðheilsustöðvar (www.lydheilsustod.is) en þar 

kemur fram að fjölbreytni í vali á nesti og magn skiptir máli.                                                 

Þar sem Hraunvallaskóli vinnur að því að vera umhverfis-

vænn og hefur sjálfbærni að leiðarljósi eru allir hvattir til að 

huga að margnota umbúðum fyrir nestið þ.e. nota nestisbox 

og vatnsflöskur fremur en 

einnota ílát. Mælst er til að 

nemendur taki með sér nesti-

afganga heim en þannig geta 

foreldrar fylgst með 

nestisneyslu barna sinna.  

Hollt og gott nesti 

http://www.lydheilsustod.is/
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Nokkrir þrælduglegir nemendur hafa verið að vinna að hinum 

ýmsu verkefnum hér í skólanum þar sem fjölbreytileikinn ræður 

ríkjum. Má þar nefna teikningar, konfektgerð, leirgerð og margt 

fleira sem krakkarnir búa til. Aldeilis glæsilegt eins og sjá má hér 

á meðfylgjandi myndum. Sköpunargáfan allsráðandi hjá þessum 

hæfileikaríku krökkum. 

 

 

 

Fjölbreytt verkefni 

 

 

Okkur langar aðeins að segja frá því hvað við 

erum að gera í hundavalinu sem fór af stað annað 

árið í röð í september og hefur verið vinsælt hjá 

unglingunum okkar. Þar læra krakkarnir allt um 

hunda til dæmis um uppruna hunda, hunda-

tegundir, merkjamál, af hverju hundar gelta, 

hundaþjálfun, hvolpauppeldi og margt fleira sem 

viðkemur hundum. Krakkarnir velja sér viðfangs-

efni tengt hundum sem þeir kynna fyrir hópnum í 

máli og myndum á hverju valtímabili. Við sem 

kennum hundavalið erum mjög glaðar hvernig 

þetta hefur þróast þar sem þetta var nýtt val í fyrra.                               

Jólakveðja, Hildur og Halldóra 

Hundavalið 
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