
  

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

er: 590-2800 

Faxnúmer er: 

590-2801     

Sími Hraunsels 

er: 590-2811 

Fréttablað Hraunvallaskóla              Júní 2016     4. tbl.   7. árg 

Ákveðið hefur verið að Hraunvallaskóli muni leysa skólamál á 

Völlunum næsta vetur með því að grunnskólinn taki yfir lausar 

kennslustofur leikskólans en þannig mun aðstaðan batna á margan 

máta þrátt fyrir fjölgun nemenda. Haustið 2017 mun 

Skarðshlíðarskóli hefja starfsemi og smám saman mun komast 

jafnvægi á nemendafjölda í Hraunvallaskóla. Mikilvægt er að stofnun 

Skarðhlíðarskóla feli í sér fækkun nemenda í Hraunvallaskóla því í 

dag er Hraunvallaskóli ígildi tveggja grunnskóla í Hafnarfirði og slíkt 

getur ekki gengið upp til lengdar. Starfshópur um Skarðhlíðarskóla 

er starfandi og hefur ekki skilað frá sér fullmótuðum tillögum. Fram 

kom á fundi varðandi málið, sem haldinn var í Hraunvallaskóla, að 

endanlegar tillögur muni koma fram á næstu mánuðum.                                                                          

Hvað varðar næsta vetur þá mun aðstaða Hraunsels og Mosans 

batna og kennslusvæði munu rúma þann fjölda nemenda sem þau 

þurfa að bera. Aðstaða fyrir list- og verkgreinar mun einnig batna. 

Verið er að skoða hvernig megi bæta aðstöðu kennara og starfs- 

manna og lagfæringar verða gerðar á skólalóð. Bætt hefur verið við 

stjórnun skólans, deildarstjóri á miðstigi bætist í hópinn 

ásamt  verkefnastjóra i-pad innleiðingar á unglingastigi og 

verkefnastjóri læsis verður áfram. Þá eru mörg spennandi verkefni 

framundan en þar ber hæst innleiðing á i-pad 1:1 í unglingadeild, 

læsisverkefni, parakennsla í 1.-7. bekk og stefnt er að því að 

innleiða vinaliðaverkefni í 1.-7. bekk með stuðningi foreldrafélagsins. 

Það eru því spennandi tímar framundan og mikill vilji til að gera gott 

skólastarf betra.  

Næsta skólaár 

Brosið 
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Bls. 2 
Brosið 

                                                                                       

Sól, sól skín á mig. 

Ský, ský burt með þig. 

Gott er sólinni að gleðja sig. 

Sól, sól skín á mig. 

Við í Hraunvallaskóla tökum fagnandi á móti vorinu og sumrinu. Árstíðin boðar 

ánægjuleg tímamót hjá elstu börnum skólans sem upplifa sína fyrstu útskrift, 

útskriftarferð, að kveðja leikskólann sinn og fara yfir á næsta skólastig. 

Leikskólinn er einnig að ganga í gegnum annarskonar 

tímamót á þessum vormánuðum sem snúa að 

breytingum á skólastarfinu. Eftir sumarfrí verður 

leikskólinn fjögurra deilda skóli og grunnskólinn tekur 

við stofunum þar sem fimm ára deildin var áður til 

húsa. Framundan er skemmtilegt og áhugavert starf 

sem snýr að þróun og áframhaldandi stefnumótun leikskólastarfsins út frá þessum 

breytingum.  

,,Í leikskóla er gaman, þar leika allir saman. Leika úti og inni og allir eru með. 

Hnoða leir og lita, þið ættuð bara að vita hvað allir eru duglegir í leikskólanum hér,“ 

segir í vísunni góðu. Leikskólastarfið í skólanum er skipulagt með það í huga að 

vekja forvitni, frumkvæði, virkni, gleði og sjálfstæði hjá börnum. Ásamt því að 

kennarar séu meðvitaðir um hvaða leið þeir fara til þess að börnin komist upp á 

næsta stig í þroska. Áhersla er á að spyrja börnin opinna spurninga og skapa 

aðstæður til tjáningar og sköpunar. Almenn málörvun fer 

fram í gegnum samskipti, talað mál, í leik, matartíma, 

útiveru, fataklefa og við allar daglegar athafnir. Markviss 

málörvun fer fram í samverustundum, lestri, hlustun og 

söng.                                                       (Framhald á bls. 13) 

Leikskólafréttir 



Bls. 3 
Brosið 

 

 

 

 

Nú er fyrsta ár verkefnisins ,,Lestur er lífsins leikur“ brátt á 

enda og við í Hraunvallaskóla erum mjög ánægð með margt 

sem verkefnið hefur fært okkur. Lestrarstefnan okkar hefur 

verið löguð að þeim áherslum sem Hafnarfjarðarbær setur 

með verkefninu og eftirfylgni hefur gengið vel. Í 1. og 2. bekk 

er áhersla á Byrjendalæsi en það er samvirk kennsluaðferð 

sem tengir saman hlustun, tal, ritun og lestur í eina heild, ásamt því að leggja 

áherslu á að nám fari fram í gegnum vandaða texta, spil og leiki.  Í 3.-7. bekk var 

unnið með kennsluaðferðina PALS sem þýtt hefur verið sem Pör Að Læra Saman.  

Í PALS tímum fara samskipti nemenda fram eftir 

fyrirfram ákveðnu ferli.  Pörin skiptast á að vera þjálfarar 

og lesarar og hafa ákveðnum hlutverkum að gegna. 

Nemendur læra aðferðir til að leiðrétta og hrósa hver 

öðrum og fá umbun fyrir frammistöðu sína í formi stiga 

sem safnað er saman á stigablað. Í PALS er lögð 

áhersla á lestrarfærni og lesskilning og þegar nemendur 

hafa náð góðum tökum á aðferðinni nýtist hún vel til að 

afla sér upplýsinga og 

greina kjarnann frá hisminu í öllum lestri. Unglingarnir 

okkar hafa verið duglegir að lesa í vetur, hjá þeim 

bættist heimalestur við í vetur auk þess sem 

íslenskukennarar hafa lagt meiri áherslu á beina 

lestrarþjálfun en áður. Margir skemmtilegir viðburðir 

hafa auk þess stutt við lestrarnám nemenda í vetur og 

veitt hvatningu.                            .  

 

                                                        ( Framhald á næstu síðu ) 

Læsisverkefni Hraunvallaskóla 
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Má þar t.d. nefna:  

 Bókakynningar á bókasafni í desember, þar sem 

kennarar og stjórnendur skiptust á að lesa úr nýjum 

bókum. 

 Við tókum þátt í lestrarátaki Ævars vísindamanns og 

hann heimsótti okkur líka og las upp úr bókunum sínum. 

 Spurningakeppni miðdeildar. Nemendur lásu ákveðnar bækur, valdar af 

bókasafnsfræðingi skólans og tóku síðan þátt í æsispennandi keppni milli árganga 

um efni, atvik, persónur og höfunda. 

 Bóka- og bíóhátíð barnanna. Nemendur í 7. bekk settu upp sýninguna ,,Bók verður 

mynd“ og buðu öllum nemendum 1.-7. bekkja á hana. 

 Stóra og litla upplestrarkeppnin tókust afar vel.  

 Drekalestrarsprettur á vordögum var æsispennandi og úrslitin réðust ekki fyrr en á 

lokametrunum.  

 Einnig má taka fram að bókasafnið styður allan veturinn mjög vel við læsisáherslur 

okkar og þar er alltaf eitthvað spennandi og skemmtilegt um að vera.  

Nú er sumarið framundan og þá er mikilvægt að breyta um takt og hvíla hefðbundið 

nám. Þar með er ekki sagt að lesturinn eigi að fara alfarið í frí. Til að missa ekki 

niður þann góða árangur sem krakkarnir okkar hafa náð í vetur er mikilvægt að 

hafa lesturinn í huga í sumar. Nýtum öll tækifæri til að auka og efla áhugann. Hægt 

er t.d. að taka þátt í sumarlestri bókasafnsins, kíkja á bókasafn Hafnarfjarðar og 

margt fleira. Þeir sem taka þátt í sumarlestri bókasafnsins fá viðurkenningu þegar 

þeir koma inn hressir og endurnærðir í haust.  

Bestu þakkir fyrir frábært samstarf í vetur og gleðilegt lestrarsumar! 

                           .  

Læsisverkefni frh. 
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Brosið 

 

 

 

 

Hér á safninu hefur verið nóg um að vera þessa síðustu 

mánuði skólaársins.  Aprílmánuður var tileinkaður 

ljóðlistinni og ljóðelskir nemendur fengu útrás fyrir 

sköpunarþörf sína með því að setjast í skáldastólinn og 

ljóðabók skólans fylltist fljótlega af glæsilegum kveðskap. 

(Sjá nánar bls. 17) 

                                                                                    

Ævar vísindamaður kíkti svo til 

okkar í maí og las úr nýjustu 

bókinni sinni, Vélmennaárásin fyrir 

alla nemendur í 1. – 7. bekk.  Eins 

og venjulega las Ævar með 

tilþrifum og hélt nemendum og 

starfsfólki vel við efnið.  

 

Að lokum er vert að minnast á að í sumar ætlar 

bókasafnið að vera með svokallaðan Lukkulestur. Geta 

þá nemendur í 1. – 6. bekk komið og fengið 

lestrarspjald sem þeir fylla út í sumar og skila í haust 

þegar skólinn byrjar aftur.  Allir sem taka þátt fá smá 

glaðning en tveir lukkulegir þátttakendur verða dregnir 

út í haust og fá þeir 

bókaverðlaun. 

Bókasafnshornið 
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Brosið 

 

   

  

Á dögunum var opið hús hjá okkur hér 

í Hraunvallaskóla. Yfirleitt er 

samtalsdagur en við breyttum aðeins 

frá venjunni og höfðum opið hús þar 

sem foreldrar gátu komið í heimsókn 

og skoðað skólann okkar og ýmsan 

afrakstur nemenda. Eftir hádegið gafst 

svo foreldrum kostur á að hitta sinn umsjónarkennara í hefðbundnu 

nemandasamtali. Í mörgum tilfellum komu nemendur með foreldrum sínum að 

skoða skólann og sýndu þeim verkefni sín og annarra í leiðinni.                                                              

Almenn ánægja var með þessa breytingu á deginum en þó hefði verið gaman að 

sjá fleiri foreldra gefa sér tíma í að 

koma. En vonandi verður það bara 

næst. Hér á síðunni má svo sjá 

nokkur af mörgum glæsilegum 

verkefnum krakkanna okkar í 

vetur. 

 

Opið hús í Hraunvallaskóla  
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Á vorin er ýmislegt gert til að fagna prófalokum. Ekki er bara tekið til og gengið frá 

heldur er reynt að gera eitthvað skemmtilegt með krökkunum líka. Að þessu sinni 

fór t.d. 9. bekkur í hjólaferð inn í Kópavog þar sem flestir fóru í sund og skemmtu 

sér vel.     

Hjólaferð 9. bekkjar  

Reykjavíkurferð 
Vettvangsferð 7. bekkjar til Reykjavíkur tókst með ágætum. Þar kíktum við m.a. á 

Alþingishúsið og vettvang mótmælanna sem voru fyrr í vetur. Strákarnir fundu 

mótmælaspjald og ákváðu að prófa að vera með mótmæli með Jóni Sigurðssyni. 

Svo kíktum á Landnámssafn 871+-2 og röltum í bæinn. Strákarnir voru sammála 

um að þetta væri eins og að vera í útlöndum, sól, gömul hús, barir og matarlykt.  



Bls. 8 
Brosið 

                                                                                       

 

 

 

Fyrir nokkru stóð yfir hjá okkur tveggja vikna lestrarátak í Hraunvallaskóla sem 

nefnist DREKASPRETTUR. Markmið átaksins er að þjálfa lestur, auka 

almennan íslenskan orðaforða og efla áhuga á lestri.  Allur lestur taldist með í 

átakinu, heima og í skólanum. Allur íslenskur texti var gjaldgengur; bækur, dagblöð, 

tímarit, teiknimyndasögur og netmiðlar. Nemendur skráðu hjá sér hversu margar 

mínútur þeir lásu og eftir hverjar 60 mínútur skráðu þeir lesturinn á drekaegg sem 

komið var fyrir í drekahreiðri deildarinnar.  Allir árgangar tóku þátt og stóðu sig 

frábærlega. Alls lásu nemendur Hraunvallaskóla 4050 klukkustundir þessar tvær 

vikur sem átakið stóð en það gera samtals 243000 mínútur. 

Hittust svo allir nemendur skólans á sal í lok tímabilsins þar sem tilkynnt var hvaða 

árgangur var hlutskarpastur. Það voru að lokum 5. bekkir sem stóðu uppi sem 

sigurvegarar og hlutu drekasprettsmeistaratitilinn 2016. Þeir lásu að meðaltali 396 

mínútur þessar tvær vikur. Drekasprettsbikarinn verður því á þeirra svæði fram að 

næstu keppni. 

 

Drekasprettur 
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Brosið 

 

   

  

 

Orðaþrenna vikunnar er nýtt verkefni í skólanum og er tilgangur þess að auðga 

orðaforða nemenda og efla lesskilning. Þrjú orð eru tekin fyrir vikulega og taka 

kennarar og starfsmenn skólans þátt í að nota þessi orð, sumir munnlega og aðrir 

skriflega.  Að viku liðinni eru ný orð valin og svo koll af kolli. Orðin eiga það 

sameiginlegt að heyrast ekki oft í daglegu tali en eru algeng í lesmáli og einkenna 

tal þroskaðra málnotenda. Foreldrar og forráðamenn voru hvattir til að taka þátt í 

verkefninu með okkur en góður orðaforði er lykillinn að lesskilningi og farsælu 

námsgengi.                                                                                                                    

Sum orðin hafa margræða merkingu og geta skapað skemmtilegar umræður og 

stemningu.  

Dæmi um orðaþrennu sem var hjá okkur fyrr í vetur. 

Síðdegi (tímabilið á milli kl. 13:00 og 18:00). 

Sólarhringur skiptist í: 

 nótt (kl. 0-5) 

 morgun (kl. 5-12) 

 hádegi (kl.12-13) 

 eftirmiðdag eða síðdegi (kl.13-18) 

 kvöld (kl. 18-24) 

 

Hnugginn (Sorgbitinn, dapur). 

Dýrindis- (Forliður samsetninga um dýrmæta hluti > dýrindisbók, dýrindiskápa). 

Önnur þekkt orð eru: dýrindisveður, dýrindisveisla, dýrindisdjásn, dýrindisdrykkur, 

dýrindislifnaður o.fl. 

Orðaþrenna  
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Brosið 

 

 

 

 

 

Skólapúlsinn er matskerfi sem miðar að því að veita 

skólastjórnendum stöðugan aðgang að nýjum upplýsingum 

sem tengjast virkni nemenda og líðan þeirra í skólanum. 

Foreldrar taka einnig þátt í Skólapúlsinum og fá þannig 

tækifæri til að segja skoðun sína á námi og kennslu í 

skólanum. Skólapúlsinn er ekki altækt matstæki fyrir 

grunnskóla en nýtist vel sem einn þáttur í innra mati 

þeirra.  Þegar teknar eru saman niðurstöður úr nemendahluta og foreldrahluta 

Skólapúlsins fyrir þetta skólaár sem núna er að líða kemur m.a. í ljós að krakkarnir 

okkar telja sig vera þrautseiga í námi, hafa trú á eigin vinnubrögðum og getu til 

náms, hafa gott sjálfstraust og samsama sig vel við nemendahópinn. Foreldrar eru 

ánægðir með samskipti nemenda við kennara og starfsfólk skólans, ánægja er með 

sérkennslu og stuðning og foreldraviðtöl. Foreldrar hafa aftur á móti áhyggjur af því 

hvernig skólanum tekst að mæta þörfum nemenda og telja aðstöðu og þjónustu 

hafa dalað svo eitthvað sé nefnt. Öll stefnum við að góðri líðan nemenda, góðum 

námsárangri og því náum við best með öflugri samvinnu heimilis og skóla og góðu 

upplýsingaflæði. Því hefur verið ákveðið að fara í lausnaleit með foreldrum, 

nemendum og starfsfólki til að efla og hlúa að skólastarfinu.  

 

Skólapúlsinn 



Brosið 
Bls.11 

Við erum 
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Brosið 

 

 

                                                                                                                 

Við höfum svo sannarlega brallað margt skemmtilegt saman í 6.bekk í vor. Við 

gerðum ferðaskrifstofur um Norðurlöndin þar sem við buðum foreldrum að koma í 

heimsókn og kaupa sér ferðir. Þá unnum 

við stuttmynd úr Snorra-sögu og bjuggum 

til plastlistaverk og fræddumst um 

mikilvægi þess að minnka mengun og fara 

vel með fallegu jörðina okkar.  

Nadía, Thelma og Karó gerðu sér svo lítið 

fyrir og unnu frumlegasta atriðið í hæfileikakeppninni með virkilega flottum dansi. 

Eftir vel heppnað samstarf við leikskólann buðum við þeim í ísveislu og var því vel 

fagnað.  

Við höfum verið dugleg að fara í ferðir 

saman og má þar nefna keiluferð sem var 

verðlaun fyrir mikinn lestur, við fórum í 

sund í Kópavogi og fengum ís í ísbúðinni 

Álfinum þar sem við fengum frábæra 

þjónustu og mælum við eindregið með þeirri búð. Einnig 

fórum við í Hafnarfjarðarhöfn og heimsóttum 

Siglingaklúbbinn Þyt, þar sem krakkarnir fengu að sigla og 

stinga sér í sjóinn.  

Við enduðum á vorferð í Laugardalnum þar sem krakkarnir 

fengu að velja á milli fjögurra staða (Hrafnista, 

Ásmundarsafn, KSÍ og Securitas) til að kynnast og svo 

hittumst við öll og grilluðum saman og allir fóru sáttir og 

saddir heim.  

 

                              Gleðilegt sumar elskurnar  

Margt brallað í 6. bekk 
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Brosið 

 

   

 

Á vorin er ýmislegt brallað í skólanum. Um daginn fór fyrsti og annar bekkur í 

sveitaferð. Var þar margt forvitnilegt að sjá eins og meðfylgjandi myndir sýna. 

Traktorarnir prófaðir, húsdýrin skoðuð og sum þeirra meira segja fóðruð. Var unga 

fólkið uppgefið á leiðinni heim eftir áhugaverðan og skemmtilegan dag. 

Sveitaferðir hjá 1. og 2. bekk 
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Brosið 

 

 

 

Þegar sumarlögin fara að heyrast og hlýna fer í veðri 

skapast fleiri tækifæri til að efla áhuga barna á nánasta 

umhverfi skólans. Áhersla er á að nýta umhverfi 

leikskólans til vettvangsferða og rannsókna með það í 

huga að víkka áhugasvið barnanna og sjóndeildarhring.  

Í ferðunum fá börnin aukna tilfinningu fyrir vegalengdum 

og styrkja tengsl og skilning á umhverfinu. Hraunvallaskóli leggur áherslu á að 

börnin fái tækifæri til að nota hugsun sína, eigin upplifanir og reynslu í vinnu með 

örvandi og skapandi viðfangsefni. Ásamt því að læra 

að þekkja eigin tilfinningar og öðlast skilning á 

hugtökunum samvinna – vinátta – ábyrgð. Börn geta 

verið misjöfn en það sem er mikilvægast er að horfa á 

það jákvæða sem býr í hverju barni. 

Gleðilegt sumar !! 

 

 

 

 

 

Fleiri leikskólafréttir 
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Krakkarnir í þriðja bekk hafa í vor unnið ýmis skemmtileg verkefni. Þau hafa til að 

mynda unnið mikið með íslenska jarðfræði í tengslum við fjalllendi Íslands. Þau 

bjuggu til veggspjöld og kynntu verkefnin fyrir framan aðra nemendur í árganginum. 

Þau kynntust mörgum mismunandi hliðum af íslenskum fjöllum, komust að því hvar 

á landinu hinu ýmsu fjöll eru og öðrum skemmtilegum staðreyndum.  

Þann 6. maí gerðu nemendur í þriðja bekk sér svo dagamun og skelltu sér í 

menningarhúsið Hörpu, í miðbæ Reykjavíkur. Þar sáu þau skemmtilega og 

myndræna uppsetningu á verkinu Eldfuglinn eftir Igor Stravinsky. Fyrir ferðina 

útbjuggu þau grímur, sem þau báru á höfðinu báðar leiðir, sem og á sýningunni 

sjálfri. Krakkarnir urðu uppnumin af verkinu og ljómuðu öll af ánægju eftir 

sýninguna.  

 

                Gleðilegt sumar!! 

Skemmtilegir vordagar 
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Útskriftarhópurinn okkar er einkar glæsilegur að vanda. Flottir og efnilegir krakkar 

sem eiga framtíðina bjarta fyrir fótum sér. Hópurinn fór á dögunum í útskriftarferð til 

Vestmannaeyja. Stoppað var í Hveragerði á leiðinni í Landeyjarhöfn og farið þar í 

nokkrar þrautir og leiki. Er til Eyja var komið, eftir siglingu með Herjólfi, var komið 

sér fyrir í skátaheimilinu en þar var gist. Var svo ýmislegt brallað, farið í ribsafari, 

sund, skoðað gosminjasafnið og margt fleira. Þótti þetta vel heppnuð ferð og 

krakkarnir sáttir. Með söknuði óskum við þeim að sjálfsögðu velfarnaðar í 

framtíðinni. 

 

 

 

 

 

Útskriftarkrakkarnir 
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Litla upplestrarkeppnin var haldin dagana 26. 

og 28. apríl hér í Hraunvallaskóla. Vegna fjölda 

nemenda urðum við að hafa tvær hátíðir til að 

sem flestir fengju að njóta sín. Uppruna 

þessarar hátíðar má rekja til haustsins 2010. Þá 

kom fram hugmynd um að efna til nýs átaks í 

upplestri í tilefni af 15 ára afmæli Stóru 

upplestrarkeppninnar í Hafnarfirði. Að höfðu 

samráði við kennara í 4. bekk varð niðurstaðan sú að fara af stað með verkefni í 

anda Stóru upplestrarkeppninnar. Markmiðið með keppninni var að keppa að betri 

árangri, ekki að keppa við bekkjarfélagana heldur sjálfan sig og stefna að því að 

bæta framsögn og upplestur. Undirbúningur fyrir keppnina hófst formlega á degi 

íslenskrar tungu þann 16. nóvember síðastliðinn. Allir nemendur í 4. bekk tóku þátt í 

verkefninu og eyddu miklum tíma í æfingar 

og undirbúning. Nemendur stóðu sig mjög 

vel og lögðu sig fram við upplesturinn. 

Einnig voru skemmtiatriði þar sem 

nemendur meðal annars spiluðu á hljóðfæri 

fyrir áhorfendur. Gaman var að sjá hversu 

margir komu og nutu upplestursins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Litla upplestrarkeppnin 
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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: 

 

 

 

 

 

Ljóðabókin 

NAFNLAUST 

Pabbi og mamma vinna til fimm. 

Við systkinin ein heima. 

Loksins koma þau 

og þá fer ég á æfingu. 

Þegar ég kem heim  

eru þau farin á fund og búin að 

borða. 

Þá borða ég einn og fer að sofa.  

MAÐURINN Á HVÍTA HESTINUM 

Karlinn reið á hvítum hesti, faxið flaug til og frá en svo kom kona hvítum 

hesti á.  

Brátt var hún hlið hans við, hún hvíslaði hvert liggur leið þín til, hann svarar 

henni með bros á vör. 

Ei veit ég hvert leið mín liggur en þú mátt endilega fylgja mér, konan svarar 

brátt og hátt, já það get ég en hjálp þú þarft að veita mér. 

Hann svarar, hvað get ég gert, já það er nú maður á eftir mér en þó veit ég 

ei hver það er. 

Og hann spurði hana hvað vill hann þér, ég held hann vilji ást í hendi sér, ég 

veit ei hvað ég get gert. 

En þú mátt dvelja hlið mér við, hún fór með honum hamingjusöm og brátt 

þau giftu sig með eitt barn sér við hlið. 



 

 

 

Krakkarnir í 5. bekk skemmtu sér heldur betur í heimilisfræði á dögunum. Þar var 

skellt í vöfflur eins og enginn væri morgundagurinn. Var svo heldur betur tekið til 

matar síns á eftir og afraksturinn kláraður. Allir sáttir. 
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 Næsta skólaár skipulagt 

Vöfflukaffi í 5. bekk  

Á vorin eru að venju lögð drög að næsta skólaári. Menn fara misjafnar leiðir að því 

eins og sjá má á meðfylgjandi mynd. Þar má sjá íþróttakennara skólans leggja 

höfuðið í bleyti yfir þessu öllu saman enda eru þeir algjörlega sér á báti þessi 

íþróttakennaragrey…. 
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Það er búið að vera líf og fjör í 7. bekk 

síðustu vikur. Í síðustu viku var pizzaveisla 

hjá okkur en það voru laun fyrir 

vinaliðaverkefnið sem nemendur hafa sinnt 

í vetur. Við höfum verið að klára prófin og 

vinna hópverkefni í Evrópu. Það snýst um 

að hópar velja sér land í Evrópu og kynna 

sér 

það. Setja síðan upp ferðabás til að kynna 

landið sitt. Nemendur voru mjög 

áhugasamir og lögðu sig mikið fram. Margir 

voru með tónlist, veitingar, „vín“ og fleira 

skemmtilegt til að lífga upp á básana sína. 

Á opna húsinu vorum við svo með 

ferðasýningu þar sem vinir og vandamenn 

komu og völdu sér ferð með því að kjósa land. Spánn fór með sigur en í öðru sæti 

var Ítalía og Malta í því þriðja. Margir aðrir básar hefðu þó átt skilið að fá verðlaun 

því þetta var svo flott hjá þeim.  

 

 

 

 

Ferðaskrifstofa 
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Miðvikudaginn 20. apríl var árshátíð Mosans og Hraunvallaskóla haldin hátíðleg. 

Um 200 unglingar, kennarar og starfsfólk mættu og 

skemmtu sér gríðarlega vel og borðuðu saman 

frábæran mat frá Alla kokki. Matseðillinn samanstóð 

af kalkún, villikrydduðu lambalæri, kartöflum, 

grænmeti og sósu og svo var súkkulaðikaka og ís í 

eftirrétt. Dagskráin var stórglæsileg og voru 

tilnefningarnar stór partur af henni eins og 

venjulega. 

Unglingarnir 

völdu kóng, drottningu, prins, prinsessu, 

riddara, hirðmey, íþróttaálf, gullmola, 

húmorista, björtustu vonina, samlokurnar og 

nýnema og fengu allir verðlaunahafar borða 

með áletrun og mikið lófaklapp. 

Árshátíðarmyndband 10.bekkjar var á sínum stað og vakti það mikla lukku eins og 

dansmyndband kennaranna sem var frábært. Eftir 

borðhaldið skemmtu unglingarnir sér frábærlega á 

balli með Frikka Dór áður en þau héldu heim á leið. 

 

 

 

 

 

 

 

Árshátíð unglingadeildar 
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