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Brosið 

Hraunvallaskóli er þátttakandi í þróunarvettvangi opinna skóla á SV- horni landsins.  

Þátttökuskólar auk Hraunvallaskóla eru: Akurskóli í  Reykjanesbæ, Sjálandsskóli í Garðabæ, 

Ingunnarskóli og Norðlingaskóli í  Reykjavík. Skólarnir eiga það sammerkt að hafa verið 

hannaðir með það í huga að námsumhverfi og skólastarf hæfi námi 21. aldarinnar. Starfið fer að 

miklu leyti fram í opnum rýmum og hönnun tekur mið af fjölbreyttu hópastarfi, teymisvinnu 

kennara og annarra starfsmanna um nám og kennslu, einstaklingsmiðun og notkun 

upplýsingatækni í skólastarfi. Einkunnarorð verkefnisins eru: „Við komumst skrefi framar – 

saman“! 

Markmið verkefnisins er að: 

- Gera nám nemenda markvissara og innihaldsríkara. 

- Stuðla að því að möguleikar sveigjanlegs námsumhverfis séu nýttir til fullnustu. 

- Tryggja vettvang fyrir  starfsþróun kennara sem tekur mið af starfsaðstæðum þeirra. 

- Búa til stuðningsnet fyrir stjórnendur og annað starfsfólk skóla. 

- Skapa samkennd og samgang milli skólanna. 

Verkefnið felst m.a.  í gagnkvæmum heimsóknum, upplýsingafundum, þróunarverkefnum, 

símenntun og starfsþjálfun skólanna sem taka þátt í verkefninu. Gert er ráð fyrir að allir skólar 

gefi og þiggi af þátttöku sinni. Ekki er gert ráð fyrir utanaðkomandi ráðgjöfum nema brýn 

nauðsyn sé til.  Horft sé fyrst og fremst til þess mannauðs sem býr í þátttökuskólunum og að 

virkja lærdómssamfélögin þar. Verkefnið krefst þess að starfsfólk skólanna sé tilbúið til þess að 

taka þátt í þróunarstarfi sem nær út fyrir veggi skólans, veita öðrum aðgengi að reynslu sinni, 

sigrum jafnt sem ósigrum, taka á móti gestum í námsheimsóknum, samlaga reynslu annarra að 

eigin veruleika, verja hluta undirbúnings- og 

símenntunartíma og gefa af sér í samstarfi. 

 

 

SKREFI FRAMAR 

Samstarfs – og þróunarvettvangur: 
Hraunvallaskóla, Akurskóla, Ingunnarskóla, Norðlingaskóla og Sjálandsskóla 

Við komumst skrefi framar - saman! 
 



Bls. 2 Brosið 

 

Haustið fór vel af stað í leikskólanum, aðlögun nýrra barna er lokið og skólastarfið óðum að komast í fastar skorður. 

Unnið er að SMT-innlögn, dansinn er hafinn ásamt námsmiðjum og samstarfi leik- og grunnskóla. Í dagskipulagi 

skólans er lögð áhersla á leik, fjölbreytt tækifæri til náms, góð samskipti í formi jákvæðs stuðnings, skýrra fyrirmæla 

og notkun hvatningar í miklu mæli. 

SMT- skólafærni stuðlar að ríkulegu uppeldisstarfi þar sem starfsfólk eru góðar fyrirmyndir barna í einu og 

öllu. Fólk verður meðvitaðra um ábyrgð sína í samskiptum við börnin og öðlast þekkingu á að barn lærir í gegnum 

félagsmótun og lærir þannig að hegða sér eins og við á hverju sinni. Börnin fá að vita til hvers er ætlast af þeim og 

hverjar afleiðingar hegðunar eru sem kemur í veg fyrir neikvæðni og skammir sem gerir andrúmsloftið í skólanum 

jákvæðara.  

Það er okkar hlutverk sem störfum í leikskólanum að sjá til þess að hverju barni líði vel og nái að blómstra. 

Börn eiga stundum erfitt. Barn hugsar ekki „í dag ætla ég að vera erfitt við Möggu“. Þegar barn sýnir óæskilega 

hegðun getur ástæðan verið að það hefur ekki forsendur til að mæta 

þeim kröfum sem gerðar eru til þess frá umhverfinu. Því er 

mikilvægt að við vöndum okkur í samskiptum og höfum í huga að 

„börn læra það sem fyrir þeim er haft “. Mikilvægt er fyrir hvern 

einstakling að vera metinn að verðleikum og finna að aðrir hafa 

áhuga á því sem honum liggur á hjarta. Það gerum við með því að 

hlusta og sýna því skilning sem hann hefur fram að færa. 

Vinátta, samvinna og ábyrgð eru einkunnarorð 

Hraunvallaskóla. Gildi eru uppspretta framkomu og gjörða fólks. Í 

því sambandi eru þessi gildi mikilvæg í daglegum samskiptum og 

geta stuðlað að gleði og starfsánægju í skólanum okkar. Góð leið til að sýna vináttu og hrós er að útdeila H- vítamíni 

sem er vítamín sálarinnar og byggir upp jákvæð samskipti. H stendur fyrir orðið hrós, eftir því sem fólk er duglegra 

að gefa öðrum H-vítamín því mun meira fær fólk til baka. Leita þarf eftir því jákvæða og mæta glaður og jákvæður í 

vinnuna. Þannig verður til ákveðin uppbygging hópsins í skólanum þar sem allir stefna að sama markmiði sem gerir 

nám, kennslu og önnur viðfangsefni merkingarbærari.  

Góð samvinna og traust milli foreldra og starfsmanna er undirstaða þess að barninu líði vel í leikskólanum. 

Leikskólinn hvetur foreldra til að taka þátt í því samstarfi sem er hverju sinni, en foreldrum er boðið í skólann á hinar 

ýmsu uppákomur árið í kring. Þess fyrir utan eru foreldrar ávallt velkomnir í leikskólann. Við förum bjartsýn inn í 

veturinn og óskum eftir góðri samvinnu við alla sem koma að skólasamfélaginu. 

  F.h. leikskólans,  

  Guðmundína Margrét Hermannsdóttir  

Börn læra það sem fyrir þeim er haft 
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Á starfsdegi í september sl. fékk starfsfólk Hraunvallaskóla fræðslu um forvarnarverkefnið „Stöndum 

saman“.  Í vinavikunni 4. – 8. nóvember verður verkefnið innleitt og mun vera 

kynnt fyrir öllum nemendum skólans.   

Um hvað snýst Stöndum saman?  

Verkefnið er fyrst og fremst forvörn gegn einelti í heildstæðum stuðningi við 

jákvæða hegðun.  Því er skipt í 7 einingar.  Í einingu 1 eru helstu efnisþættir 

Stöndum saman kynntir og æfðir og ber þar helst að nefna viðbragðið hættu/

gakktu/segðu frá.   Þá er nemendum kennt að sýna  „hættu-merki“ 

Hraunvallaskóla þegar einhver er að sýna þeim óæskilega hegðun.  Ef gerandinn 

hættir ekki þá er næsta viðbragð að ganga í burtu og í lokin að fara til einhvers 

fullorðins og segja frá því sem gerðist.  Í einingu 2 er nemendum kennt hvernig 

þeir eiga að bregðast við þegar þeim er sýnt hættu/gakktu/segðu frá.  Í báðum 

einingum er gert ráð fyrir hópæfingum sem dýpka skilning nemenda og auðvelda þeim að tileinka sér 

efnið.  Næstu einingar sem verða teknar fyrir fjalla svo um hvernig við bregðumst við sögusögnum, 

óviðeigandi athugasemdum og rafrænu einelti.   

Í þessari forvörn skiptir eftirlit starfsfólks gríðarlega miklu máli, sem og gott samstarf á milli heimila og 

skóla.  

Það er því von okkar í Hraunvallaskóla að innleiðingin á 

þessu verkefni takist vel til og að nemendur og starfsfólk 

tileinki sér þessar starfsaðferðir til að koma í veg fyrir 

einelti.   

Fyrir hönd SMT-teymisins, 

Theódóra Friðbjörnsdóttir, teymisstjóri SMT 

Stöndum saman gegn einelti 
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Norræna Skólahlaupið var haldið í 29. skipti föstudaginn 13. 

september kl. 09:50 í blíðskapa veðri. Alls  hlupu 680 af 761 nemendum  

Hraunvallaskóla á sama tíma. Nemendur gátu valið um að hlaupa 2,5, 5,0, 

7,5 eða 10 km, þó fóru þrír nemendur 12,5 km. Gaman er að segja frá því 

að fyrir utan nemendur skólans þá hlupu nokkrir foreldrar með. Glæsilegt! 

Markmiðið með hlaupinu er að hvetja nemendur til að æfa hlaup og auka 

með því útiveru og hreyfingu. Nemendur Hraunvallaskóla voru heldur 

betur á hlaupaskónum þennan dag því þeir fóru samtals 2.747,5 km.   

7. bekkur var með hæsta meðaltalið eða 5,8 km pr. nemanda.  

Sá árgangur sem hljóp flesta km var 4. bekkur með  

422,5 km. 

 

     

     

 

Kveðja, 

íþróttakennarar 

 

 

 

 

Þann 9. október tóku nemendur í 9. bekk þátt í Forvarnardeginum. Dagurinn var haldinn í áttunda skiptið, 

en það er Forseti Íslands sem hafði frumkvæði að honum. Nemendur horfðu á myndbönd og unnu 

hópverkefni. 

  

Íslenskar rannsóknir sýna að þeir unglingar sem eyða minnst klukkustund á dag með fjölskyldum sínum 

eru síður líklegri til að hefja neyslu fíkniefna. Að sama skapi sýna niðurstöður að mun ólíklegra er að 

ungmenni sem stunda skipulagt íþrótta- eða æskulýðsstarf falli fyrir fíkniefnum. Í þriðja lagi sýna 

rannsóknir að því lengur sem ungmenni bíða með að hefja áfengisneyslu, þeim mun ólíklegra er að þau 

neyti síðar fíkniefna. 

Forvarnardagurinn 

Norræna skólahlaupið 

1. bekkur 220 82 2,683 

2. bekkur 252,5 98 2,577 

3. bekkur 320 79 4,051 

4. bekkur 422,5 93 4,543 

5. bekkur 375 76 4,934 

6. bekkur 260 58 4,483 

7. bekkur 342,5 59 5,805 

8. bekkur 230 58 3,966 

9. bekkur 250 47 5,319 

10. bekkur 75 30 2,5 

Bekkur                                Km                           Fjöldi                  M.tal  



 

 

Fyrr á dögunum var efnt til kosninga til nemendráðs Hraunvallaskóla og Mosans. Góð þátttaka var á meðal 

frambjóðenda og var kjörsókn nokkuð góð. Frambjóðendur í 10. bekk sem  buðu sig fram til formanns, 

varaformanns, ritara og gjaldkera þurftu að kynna sig og halda stutta ræðu inn á sal fyrir framansamnemendur sína. 

Í kjölfarið var slegið upp Nýnemaballi fyrir unglingadeildina þar sem úrslit kosninga voru tilkynnt. Úrslit kosninga 

voru þessi:  

 

 

Formaður: Nína Rún Gunnarsdóttir 

Varaformaður: Linda Sjöfn Axelsdóttir 

 Ritari: Óskar Örn Óskarsson 

 Gjaldkeri: Axel Magnús Kristjánsson 

 Fulltrúar 9.bekkjar: Ellen Karlsdóttir, Kristinn Óli Haraldsson, Eydís 

Líf Ágústsdóttir og Margrét  Steinunn Pálmadóttir. 

 Fulltrúar 8.bekkjar: Tinna Dröfn Sigurðardóttir, Yrsa Rós Þórisdóttir  

og Þórður Örn Jónsson. 

 

Ballið heppnaðist rosalega vel og var nemandi skólans, Ernir Þór Valsson, sem byrjaði að þeyta skífum eins og 

honum er einum lagið og svo tók við fyrrverandi nemandi skólans, Alexander Vigfússon, og kláraði ballið.                                                                                                                                           

Það er nóg um að vera næstu daga og mánuði í Mosanum. Helst má nefna viðburði á borð við: Leiktu þér Mosi, 

Karnivalið í Öldunni, Besti vinur Mosans, Varúlf, Sleepover og fatahönnunarkeppnina Stíl. 
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Hraunvallaskóli er þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi grunnskólar sem er á 

vegum Landlæknisembættisins. Við skólann er starfandi stýrihópur sem 

samanstendur af kennurum, matreiðslumeistara, hjúkrunarfræðingi, leikskólakennara, 

nemendum og foreldrum skólans. Þessi hópur hittist reglulega og heldur utan um 

verkefnið.  

Síðast liðinn vetur var sérstaklega tekin fyrir hreyfing og öryggi og margt innleitt þá 

í skólastarfið sem áfram verður hlúð að, s.s. hreyfing í samveru á sal, leikur vikunnar, þátttaka í ýmsu samfélagslegu 

átaki, gengið í vinnuna, Norræna skólahlaupið, Lífshlaupið o.s. frv. 

Í vetur verður tekinn fyrir sá þáttur sem lýtur að mataræði og tannheilsu. Saddur og vel nærður nemandi/

starfsmaður stendur betur að vígi en sá sem er svangur. Mikil vitundarvakning hefur verið undanfarin ár í 

samfélaginu um mikilvægi hollrar og góðrar næringar. Tíminn og sú aðstaða og umgjörð sem er í boði á meðan 

matar er neytt skiptir ekki síður máli.  Á stefnuskrá Heilsueflandi Hraunvallaskóla í vetur er að hvetja nemendur til 

að skoða almennt mataræði og tannheilsu og  skoða hvaða áhrif góð næring hefur á nám, 

úthald og einbeitingu.                                                

Foreldrar eru hvattir til að aðstoða börnin við að gefa sér góðan tíma til morgunverðar og 

taka með hollt og gott nesti í skólann.  

Fréttir af heilsueflandi Hraunvallaskóla 

         Mosafréttir 
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Fullt nafn? Nína Rún Gunnarsdóttir/ formaður nemendaráðs 

Fæðingardagur og ár? 14. apríl 1998 

Fæðingarstaður? Fæðingardeild Landspítalans 

Hvar býrð þú? Fífuvöllum 

Hvar ólstu upp (hverfi/sveitarfélag)? Í Hafnarfirði, Grænukinn, Holtinu,  Áslandi og 

svo á Völlunum 

Foreldrar? Gunnar Þór Halldórsson og Inga Dóra Ingvadóttir 

Fjölskylda? Bý með foreldrum mínum og einum bróður. 

Áhugamál?  Ég hef áhuga á dansi, vera með góðum vinum og fjölskyldunni. 

Áttu gæludýr? Nei 

Uppáhaldsmatur? Humar og nautasteik 

Uppáhaldsdrykkur? Appelsín 

Uppáhaldstónlist? Beyonce og Justin Timberlake 

Helstu kostir? Er tillitssöm, fyndin og jákvæð. 

Stundar þú líkamsrækt? Nei, ekki eins og er. 

Hvenær líður þér best? Mér líður best á spjalli við mömmu. 

Hvað gerir þú þegar þú ert ekki í góðu skapi? Reyni að gera eitthvað til að hressa mig við. 

Með hvaða liði heldur þú í íþróttum (íslenskt og erlent lið)? FH og Arsenal 

Hvaða bók/bækur ertu að lesa þessa dagana?  Englar alheimsins 

Hefurðu farið til útlanda á árinu? Nei 

Uppáhaldsstaður á landinu?  Akureyri og Vík í Mýrdal 

Hvaða staður í útlöndum er í mestu uppáhaldi hjá þér? Hvers vegna? Hef bara einu 

sinni farið til útlanda og þá var ég mjög ung en það var mjög gaman. 

Hvaða kostir eru helstir við það að búa í Hafnarfirði? Skemmtilegir krakkar og nánast 

öll fjölskyldan býr hér. Þekki ekkert annað. 

Hvaða kostir eru helstir við það að vera í Hraunvallaskóla? Skemmtilegir krakkar og 

fínt félagslíf. Kennararnir skemmtilegir líka. 

 

        Kynning á nemanda 
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Við erum svo heppin hér í Hraunvallaskóla að hafa lilfandi og skemmtilegt 

bókasafn. Alltaf eitthvað að gerast. T.d. var Bókasafnsdagurinn haldinn í 

þriðja sinn á Íslandi  9. september. Yfirskrift dagsins í ár var „Lestur er bestur- 

spjaldanna á milli“  Hér á bókasafni Hraunvallaskóla var mikið um að vera og 

safnið var að sjálfsögðu skreytt í tilefni dagsins.  Kennarar voru hvattir til að 

koma með nemendur sína og leyfa þeim að taka þátt í ýmsum verkefnum. 

Nemendum gafst m.a. kostur á því að 

taka þátt í höfundagetraun og 

lestrarspretti en einnig gátu þeir komið á safnið til að lesa, tefla og 

spila eða bara láta sér líða vel.  Þátttaka var góð,  nemendur voru 

áhugasamir og óhætt er að segja að dagurinn hafi heppnast vel og 

það var líf og fjör á safninu allan skóladaginn. 

 

Lestrarsprettinum, sem hófst á bókasafnsdaginn, lauk svo þann 19. september en þá var á safninu 

sjóræningjaþema því eins og heimsbyggðin veit er 19. september alþjóðlegur „talaðu eins og sjóræningi 

dagur“ (e. Talk Like a Pirate Day). Af því tilefni mættu fjölmargir nemendur í skólann klæddir eins og 

sjóræningjar; með hatt og lepp og fleira tilheyrandi. Margir lögðu leið sína á safnið og leystu ýmsar 

sjóræningjaþrautir og létu mynda sig við sjóræningjavegginn. Á safninu var hægt að læra ýmis 

sjóræningjaorð og að sjálfsögðu lögðu nemendur sig fram við að 

tala eins og sjóræningjar og tókst mörgum afskaplega vel til.  

Bókasafnshornið 

http://www.talklikeapirate.com/piratehome.html
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Lifandi skóli 
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