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Bleikur dagur!
Fimmtudagurinn 16. október var bleikur dagur í
Hraunvallaskóla. Nemendur og starfsmenn mættu í skólann
í einhverju bleiku til að vekja athygli á góðu málefni en
október er mánuður Bleiku slaufunnar, árveknis- og
fjáröflunarátaks
Krabbameinsfélags
Íslands
gegn
krabbameini hjá konum. Sumir tóku þetta alla leið eins og
myndin sýnir. Einnig má nefna að nokkrir starfsmenn hafa
komið í einhverju bleiku allan mánuðinn málefninu til
stuðnings.
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Lífið á Holti
Nú er haust og veðrið er orðið kalt.......
Þannig byrjar söngur um haustið. Þó að kólna sé tekið í veðri
hikum við ekki að nota okkur það. Við í leikskólanum erum
komin á fullt skrið í vinnu og leik. Ákveðið var að gera smá
breytingar í skólanum og fara að vinna með hópa og tengja
vinnuna við ákveðið þema sem yrði svolítið árstíðartengt. Við
byrjuðum á því að vinna með vináttuna og tengdum samvinnu
og ábyrgð inn í hana. Við höfum gert mörg skemmtileg
verkefni sem tengjast vináttu á einhvern hátt, s.s. börnin
teiknuðu besta vin sinn og gerðu vinahring úr höndunum
sínum. Þá förum við út í náttúruna og æfum okkur í því að
vera tvö og tvö saman og passa hvort annað. Allt spilar þetta
saman og gerir okkur kleift að vinna með
einkunnarorð skólans, VINÁTTA, SAMVINNA OG
ÁBYRGÐ.
Þá erum við að vinna með SMT og erum búin að
kenna reglur síðan í haust og munum halda því
áfram fram á vor. Núna í október er það haustið sem
við erum að vinna með. Við fundum okkur tré sem
við ætlum að fylgjast með og sjá hvernig það
breytist frá hausti til sumars.
Þá höfum við líka verið að æfa dans hjá henni Dagnýju danskennara líkt og fyrri ár
og hefur það gefist mjög vel og allir kátir með það.
En umfram allt ætlum við að hafa gaman saman í vetur og vinna að mörgu
skemmtilegu.

Kveðja frá Holti í Hraunvallaleikskóla.
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Heilsueflandi Hraunvallaskóli
Hraunvallaskóli er þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi grunnskólar sem er byggt á
alþjóðlegu heilbrigðisverkefni og stýrt af Landlæknisembættinu.
Við skólann er starfandi stýrihópur sem samanstendur af fulltrúum
kennara, matreiðslumeistara, hjúkrunarfræðingi, leikskólakennara,
fulltrúum nemenda og foreldra. Stýrihópurinn hittist reglulega yfir
skólaárið og skoðar hvað eða hvar má gera betur svo markmiðum
að Heilsueflandi grunnskóla verði náð.
Verkefnið Heilsueflandi grunnskólar samanstendur af átta þáttum sem allir lúta að
heilsueflingu með því að huga vel að umhverfi skólans, skólabyggingu,
nærumhverfi að ógleymdum nemendum og starfsfólki. Verkefnin átta eru hreyfing
og öryggi, mataræði og tannheilsa, geðrækt, heimili, lífsleikni, starfsfólk,
nemendur og nærsamfélag.
Hraunvallaskóli hefur undanfarna vetur unnið með þættina hreyfing/
öryggi og mataræði/tannheilsa. Áfram verður hlúð að þessum
þáttum í vetur en auk þeirra verður áherslan lögð á þáttinn geðrækt.
Geðrækt snýr að tilfinningalegri heilsu og vellíðan sem leggur
grunn að velferð í lífinu ekki síður en góð hreyfing og hollur matur. Með því að efla
færni barna og unglinga til þess að ráða við, skilja og tjá tilfinningar sínar, vera í
góðum tengslum við aðra, finna eigin styrkleika og læra
sjálfsstjórn og þrautseigju, er hlúð að geðheilsu þeirra og vellíðan sem vænta má
að skili sér í betri námsárangri og farsæld í lífinu.
Í Hraunvallaskóla eru starfandi nokkur teymi sem vinna markvisst að bættri vellíðan
í skólasamfélaginu og má þar m.a. nefna eineltisteymið og SMT-teymið.
Gott samstarf heimilis og skóla er mikilvægur þáttur í að skapa vellíðan allra sem
að skólasamfélaginu koma.
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Mosaþæfingur
Það hefur verið mjög góð stemning síðustu vikur hér í Mosanum og margt um að
vera. Það hefur verið fullt af flottum viðburðum t.d. bandýmót, spurningakeppnin

Slím og Slef, gistigleði, ferð á Vesturbæjarís, stelpukvöld, Minute to win it og margt
fleira.
Íþróttamót ÍTH var haldið í vetrarfríinu þar sem félagsmiðstöðvar Hafnarfjarðar háðu
keppni í fótbolta, handbolta og körfubolta bæði í karla og kvennaflokki. Mosinn stóð
sig gríðarlega vel og þá sérstaklega í kvennaflokki en sigruðu þær allar sínar
greinar. Strákarnir stóðu sig einnig mjög vel og lentu í öðru sæti í handboltanum og
í þriðja sæti í fótboltanum og körfuboltanum. Frábær frammistaða hjá þessu mikla

íþróttafólki.
Framundan er strákakvöld, kraftakeppni og Halloweenball svo dæmi séu nefnd,
þannig það er nóg um að vera.
Mætingin hefur verið frábær í Mosann í vetur og hefur hún aldrei verið svona góð
en að meðaltali eru um 50 nemendur að mæta á kvöldi.
Í miðdeild hefur líka verið margt um manninn en fyrst um sinn voru yfir hundrað

krakkar að mæta á skemmtilega viðburði á borð við feluleik um skólann, leiktu þér
Mosi, síldartunnuna, varúlf og margt fleira.
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Höfundur í heimsókn
Brynja Sif Skúladóttir rithöfundur kom í heimsókn á bókasafn Hraunvallaskóla um
daginn. Hún ræddi við nemendur í 7. bekk um ímyndunaraflið og las upp úr
væntanlegri bók sinni Nikký og baráttan um bergmálstréð. Nemendur höfðu gaman

af og höfðu frá mörgu skemmtilegu að segja úr sinni sögugerð. Annars viljum við
benda á að bókasafn Hraunvallaskóla er
komið með síðu á Facebook sem við hvetjum
ykkur til að líka við (læka) enda er ávallt
margt um að vera þar. Þið finnið síðuna með
því að skrifa Bókasafn Hraunvallaskóla í
leitargluggann.

Fyrsti snjórinn
Þann 21. október féll fyrsti snjórinn í Hafnarfirði við mikla kátínu barnanna í
leikskólanum.

Nú er um að gera að muna eftir að koma með hlýju útifötin í leikskólann þar sem
veturinn er farin að segja til sín.
Það er fátt skemmtilegra en að vera úti í snjónum og leika sér.
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Fréttir af Hlíð
Á Hlíð er skemmtilegt að vera. Í september vorum við að vinna verkefni tengd vináttu og í
október erum við að vinna verkefni sem tengjast haustinu. Undanfarna miðvikudaga var
danskennsla undir stjórn Dagnýjar Bjarkar danskennara. Danskennslan var boði
foreldrafélagsins.

Í september tókum við strætó í höfuðborgina til að sjá leikritið Brúðukistuna í
Þjóðleikhúskjallaranum. Vel var tekið á móti börnum og starfsfólki. Börnin sátu öll á einni stórri
dýnu og horfðu sem dáleidd á sýninguna sem var algjört augnakonfekt.
Þrisvar í viku eru námssmiðjur; menning og sköpun, íslenska og stærðfræði. Börnin verða því
vel undirbúin þegar þau hefja sitt fyrsta ár í grunnskólanum. Einnig er gott samstarf leik- og
grunnskóla. Börnin á Hlíð heimsækja 1. bekk þriðju hverja viku og kemur 1. bekkur til okkar í
staðinn.
Í október heimsótti Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins okkur og fræddi okkur um allt sem

tengdist eldvörnum.
Föstudaginn 24. október lauk danskennslunni með danssýningu í matsal skólans. Við þökkum
Dagnýju Björk danskennara kærlega fyrir líflegt og skemmtilegt námskeið.
Nýverið skelltum við okkur í strætóferð og heimsóttum bókasafn Hafnarfjarðar. Þar tók
Ingibjörg, deildarstjóri barna og unglingadeildar, vel á móti okkur og hún fræddi okkur meðal
annars um hvernig eigi að ganga um bækurnar, las fyrir börnin og spilaði á gítar.
Hafnarfjarðarbær hefur fest kaup á spjaldtölvum fyrir leikskólann og fær hver deild eina slíka.
Allir starfsmenn leikskólans fóru á námskeið á síðasta starfsdegi og munum við nýta tölvurnar

vel í þroskandi og skapandi starfi. Við kveðjum svo haustið og hlökkum til vetrarins.
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Valgreinar skólans
Núverandi skólaár er annað skólaárið sem við notumst við fjögurra anna kerfi í
valnámskeiðum í unglingadeild. Þessi nýlunda hefur reynst vel sem endurspeglast helst í
ánægðum nemendum. Í ár eru kennd u.þ.b. sextíu mismunandi valnámskeið og ættu því
allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi, hvar sem áhugasviðið liggur. Meðal námskeiða í
vetur eru hjólreiðar, íþróttir sem byrja á B, leirmótun, jóga, spil og borðspil og
hljómsveitarval. Allir nemendur í 8.-10. bekk taka þátt í valinu, mismikið þó þar sem einnig
er heimilt að meta þátttöku nemenda í atvinnulífi, reglubundna þátttöku í félagslífi,
íþróttum eða skipulögðu sjálfboðastarfi.
Nemendur fá skriflega umsögn frá kennara fyrir hvert valnámskeið þar sem litið er til

frammistöðu nemenda, samvinnu, þátttöku og viðhorfs í tímum.
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Fréttir frá Höfða
Við í Höfða höfum gert margt skemmtilegt síðustu vikur. Farið til að mynda í
strætóferð að Ásvöllum og göngutúr til baka. Hér hefur verið
danskennsla á miðvikudögum við góðar undirtektir. Hópastarfið er
á sínum stað alla morgna nema föstudaga (þá eru söngfundir).
Í hópastarfinu er unnið með hópstjóra að hinum ýmsum

verkefnum. Þema októbermánaðar er haust. Við höfum unnið
með haustið, m.a. tínt laufblöð, farið í vettvangsferðir, skoðað
hvað gerist á haustin, sungið og föndrað tengt haustinu. Svo má
ekki gleyma sjálfsprottna leiknum :) Hann verður að fá sitt rými!

Gula sendibréfið
Við í 3. bekk höfum verið að vinna með bókina Gula sendibréfið í Byrjendalæsi.
Nemendur fengu m.a. það verkefni að skrifa sendibréf til ættingja eða vinar. Bréfin
voru unnin hér í skólanum og síðan var farið með strætó niður í bæ á pósthúsið.
Hér má sjá mynd af þessum hressu hópum fyrir utan pósthúsið.
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Leynifélagar og maraþon
Um þessar mundir starfa nemendur í 6. bekk í leynifélögum og fyrir skömmu kepptu þau
innbyrðis í keilu. Keppnin fór fram á skólalóðinni og þurftu félögin að fara á milli fimm stöðva til að
ljúka keppni. Í staðinn fyrir keilur notuðum við gosflöskur úr plasti sem við þyngdum með vatni til
að tryggja að þær fykju ekki um koll. Átti hver meðlimur leynifélags rétt á að kasta bolta einu sinni
á hverri stöð og var tilgangurinn að fella keilu og fá þannig stig. Flöskurnar höfðu mismunandi
tölugildi en hluti af leiknum var að krakkarnir áttuðu sig á að hagkæmast var fyrir liðin að hitta
keiluna sem hafði hæstu töluna til að eiga möguleika á sigri. Áður en haldið var áfram á næstu
stöð þurftu liðin að leggja saman stigin í huganum en stigavörður sá um að skrá þau niður og
leiðrétta ef rangt var reiknað. Markmið keppninnar var að fá sem
flest stig. Á endanum var það leynifélagið Rúsínurnar sem sigraði.
Þetta er í fyrsta skipti sem við höldum keppni af þessum tagi en
hún tókst ákaflega vel og leikgleði og keppnisandi einkenndi

leikana. Myndin sýnir meðlimi leynifélagana gera sig tilbúna til að
skjóta í átt að keilunum.
Við höfum áður samþætt stærðfræði og hreyfingu en fyrr í haust
héldum við keppni sem við kölluðum stærðfræðimarþon. Það fór þannig fram að
stærðfræðispurningar voru valdar úr kafla í stærðfræðibókinni sem við höfðum nýlokið við.
Spurningar voru plastaðar og þeim dreift um nokkuð stórt svæði. Nemendum var skipt í hópa og
komu þeir sér saman um heróp áður hlaupið var af stað til að finna spurningu. Þegar spurning
var fundin var herópið hrópað til að hóa að hina meðlimi liðsins. Þátttakendur komu sér saman
um svör sem þeir síðan þurftu að hlaupa með til stigavarða sem skráðu þau niður. Þegar þessu
var lokið var hlaupið af stað aftur til að finna næstu spurningu og svo koll af kolli. Myndin er tekin
við Grísanesið á meðan stærðfræðimaraþonið fór fram.
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Norræna skólahlaupið
Um daginn fór fram Norræna skólahlaupið í Hraunvallaskóla. Krakkarnir stóðu
sig vel að venju enda í þrusuformi. Norræna skólahlaupið fór fyrst fram á Íslandi
árið 1984, en allir grunnskólar á Norðurlöndunum geta tekið þátt í hlaupinu á hverju
hausti.

Markmið - með Norræna skólahlaupinu er leitast við að:


hvetja nemendur til þess að æfa hlaup og auka með því útiveru og hreyfingu.



kynna og skýra nauðsyn þess að hreyfa sig, reyna á líkama sinn og stuðla
þannig að betri heilsu og vellíðan.
Með Norræna skólahlaupinu er keppt að því að
sem flestir (helst allir) séu þátttakendur. Þeir
skólar sem þess óska geta þó að eigin
frumkvæði komið á keppni milli einstakra
bekkja, t.d. hvaða bekkur hleypur flesta
kílómetra miðað við fjölda nemenda. Einnig

mætti koma á keppni milli skóla með svipuðum hætti. Hver skóli sendir ÍSÍ
skilagrein um árangur sinn þar sem fram kemur hve margir tóku þátt í hlaupinu og
hve langt hver þátttakandi hljóp. Þátttakendur geta valið hve langt þeir hlaupa þ.e.
2,5 km, 5 km eða 10 km. Að hlaupinu loknu fær hver þátttakandi og hver skóli
viðurkenningarskjal þar sem greint er frá árangri og heildarúrslit birt í fjölmiðlum og
send út til skólanna. Það skal tekið fram að hér er fyrst og fremst lögð áhersla á
holla hreyfingu og að allir taki þátt.
Mjólkursamsalan, MS, hefur styrkt útgáfu
viðurkenningarskjala á myndarlegan hátt og
samstarfsaðili að þessu verkefni er
Íþróttakennarafélag Íslands.
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Helena í Litháen
Kennarar í Hraunvallaskóla eru duglegir að sækja sér fræðslu bæði hér á Íslandi og
erlendis. Nú á dögunum fór Helena Rúnarsdóttir, sem kennir íslensku sem annað
tungumál í Hraunvallskóla ásamt Samúel Levefer prófessor við Háskóla Íslands, til

Litháen að hitta kennara frá Norður- og Eystrasaltslöndunum. Þessi ferð er hluti af
3 ára þróunarverkefni og rannsókn sem er styrkt af NordPlus Horizontal en stýrt af
Háskólanum í Roskilde í Danmörku. Verkefnið gengur út á að þróa kennsluaðferðir
í tungumálakennslu og efla tungumála- og menningarvitund nemenda. Sem hluti af
rannsóknarverkefninu er tungumálanotkun og
kunnátta nemenda í Hraunvallaskóla skoðuð og
hafa bæði kennarar og hluti af foreldrum í skólanum

svarað spurningakönnun. Lokaafrakstur
verkefnisins verður kennsluefni sem mun verða
aðgengilegt á heimasíðu samstarfsverkefnisins.
Myndin er af hluta af nemendahóp Helenu í
Hraunvallaskóla en þessir krakkar koma frá Japan, Portúgal, Póllandi og Víetnam.
Á myndunum hér að neðan sjáum við Helenu ásamt Samúel fyrir framan
Kennaraháskólann í Vilnius þar sem ráðstefnan fór fram. Einnig sjáum við kennara
og prófessora frá Litháen, Lettlandi, Eistlandi og Norðurlöndunum þar sem þeir taka
þátt í „workshop“ og spá í kennsluaðferðir.
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Bókasafnshornið
Það hefur verið líflegt og skemmtilegt á bókasafninu það sem af er skólaári.
Nemendur eru duglegir að koma og ná sér í lestrarefni og einnig koma eldri
nemendur í frímínútum eða öðrum hléum og kíkja í bók, tölvu eða taka eina skák.
Hér var haldið upp á bókasafnsdaginn með pompi
og prakt og safnið var blöðrum skreytt í tilefni hans.
Nemendum bauðst þá að koma og leysa ýmsar
getraunir, taka þátt í lestrarsprettum eða tefla, spila
og bara láta sér líða vel á safninu. Hér fór líka fram
kosning
um
uppáhalds
sögupersónu
Hraunvallaskóla og kom ekki á óvart að Kiddi klaufi
tók þann titil og Skúli skelfir fylgdi fast á hæla
honum.
Skemmtilegur sjóræningjadagur var líka haldinn hér á safninu.
Þá fengu þeir „sjóræningjar“ sem tekið höfðu þátt í
lestrarspretti viðurkenningu.
Hér voru líka ýmis
sjóræningjaverkefni unnin og ekki má gleyma hinni sívinsælu
myndatöku en „sjóræningjahópar“ stilltu sér upp og nú skreyta
flottar sjóræningjamyndir safnið. Hér var líf og fjör allan daginn
og alls konar sjóræningjar kíktu
við.
Ævar vísindamaður setti í gang skemmtilegt lestrarátak
sem stendur til 1. febrúar. Bókasöfn skólanna voru
beðin fyrir skilakassana og að sjálfsögðu er einn slíkur
hér á safninu þar sem nemendur geta skilað
lestrarmiðunum sínum.
Nemendur Hraunvallaskóla voru duglegir að taka þátt í kosningu um bókaverðlaun
barnanna en almennings og skólabókasöfn landsins veita verðlaunin hvert ár fyrir
tvær bækur, aðra frumsamda og hina erlenda. Sex til tólf ára börn velja bækurnar
og fer valið fram á heimasíðu Borgarbókasafns og í grunnskólum og bókasöfnum
um allt land. Eftir að úrslit voru kunngjörð voru tveir heppnir nemendur dregnir úr
þátttökupotti Hraunvallaskóla og hlutu þeir bókaverðlaun.
Að lokum má nefna að við héldum líka uppá alþjóðlega bangsadaginn þar sem
nemendur fengu að koma með bangsa á safnið. Mjög gaman.
Margt skemmtilegt er svo framundan á safninu hjá okkur en Norræna
bókasafnavikan, jólabókakynningar og jólabíó eru rétt handan við hornið.
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BLAND
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