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Í vetur höldum við áfram að þróa og móta skólastarfið í Hraunvallaskóla. Fyrst ber að
nefna aukna áherslu á list- og verkgreinar sem kenndar eru áfram í smiðjum líkt og
áður. Auk hefðbundinna verk- og listgreina kynnum við nýjar smiðjur eins og dans, nýsköpun, umhverfismennt, leikræna tjáningu og kroppaklapp svo eitthvað sé nefnt. Verkefnið Heilsueflandi grunnskóli nær til alls skólans en í vetur verður áherslan á
hreyfingu og öryggi. Það er líka gaman að segja frá því að við erum byrjuð með kór fyrir
nemendur í 4.-7. bekk og auðvitað munum við koma reglulega saman á sal og syngja
saman á Samveru í vetur.
Í vetur verða tvö þróunarverkefni í brennidepli.
Annars vegar er það þróunarverkefni um námsmat
sem ber heitið Stolt siglir fleyið. Markmið verkefnisins er skipuleggja og þróa námsmat sem
byggist á fjölbreyttum námsmatsaðferðum og
einstaklingsmiðun. Hins vegar munu allir kennarar
skólans vinna að innleiðingu nýrrar Aðalnámskrár
grunnskóla en Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar hefur
unnið verkáætlun fyrir alla grunnskóla bæjarins
sem verða samstíga í að móta nýja vinnuferla og
vinnubrögð í samræmi við lög og reglugerðir sem ný Aðalnámskrá kveður á um. Verkáætlunin er til þriggja ára en stefnt er að því að útskrifa nemendur eftir henni vorið 2015.
Þessi vinna mun verða stór þáttur í endurmenntun kennara næstu árin en í vetur munu
þeir fræðast um sex grunnþætti menntunar sem voru hafðir að leiðarljós við námskrárgerðina. Við höfum þá trú að þessar áherslur og nýbreytni munu stuðla að jákvæðum
skólabrag og þar með vellíðan nemenda sem okkur er svo mikilvæg.
Kær kveðja, skólastjórnendur grunnskóla

Raunveruleikurinn
Raunveruleikurinn er námsefni í Lífsleikni. Það er unnið í samvinnu við Landsbankann fyrir nemendur í 10.bekk. Leikurinn gengur þannig fyrir sig að nemendur
búa til persónu í netheimum og markmið leiksins er að nemendur læri um hugtök
eins og: að bera ábyrgð á eigin lífi, að velja og hafna, um fjármál heimilanna, um
fréttir líðandi stundar, að búa í samfélagi við aðra og að lifa í neyslusamfélagi svo eitthvað sé nefnt. Raunveruleikinn er spilaður á fjórum vikum frá 15. október til 11.
nóvember. Þátttakendur keppast við að safna stigum, stigin eru gefin í þremur flokkum:
heilsustigum, hamingjustigum og efnahagsstigum. Vikulega eru dregnir út verðlaunahafar en í boði eru m.a. bíókort fyrir bekkinn, gjafakort að upphæð 10.000 í Landsbankanum ofl. Nánari upplýsingar má sjá á www.raunveruleikurinn.is
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Haust í leikskólanum
Í haust hófst sjöunda starfsár leikskólans og hefur hann stækkað á hverju ári
en í ár skilaði leikskólinn plássi til grunnskólans og þar af leiðandi fækkaði í
nemendahópi leikskólans en þeir eru nú rétt rúmlega 150 í 6 deildum. Leikskólinn er
vel mannaður og sjaldan eða aldrei hafa verið færri mannaráðningar að hausti. Nú ber svo við að
hjá Leikskólum Hafnarfjarðar starfa um 20 karlmenn, þar af eru sjö karlmenn við kennslu í leikskólanum okkar. Aðlögun nýrra barna hefur gengið vel og fastir liðir í dagskipulaginu eru að taka
á sig góða mynd. Á þessu skólaári munum við vinna að innleiðingu nýrrar Aðalnámskrár leikskóla og munum við nota okkar skipulagsdaga til þeirrar vinnu þar sem mikilvægt er að allir starfsmenn komi að okkar námsskrárgerð.
Í byrjun haustsins voru kynningarfundir fyrir foreldra haldnir þar sem farið var yfir strauma og
stefnur skólans. Aðalfundur foreldrafélagsins var haldin 25. september sl. Þar sem ekki náðist
að manna í stjórnina óskum við eftir áhugasömum foreldrum til þess að bjóða sig fram í
stjórnina. Foreldrafélagið hefur fengið Dagnýju danskennara til þess að koma og kenna
börnunum dans og hefur þetta mælst mjög vel fyrir og var glæsileg danssýning hér föstudaginn
12. október þar sem foreldrar komu að sjá börnin sín dansa.
Við viljum benda foreldrum á að skoða heimasíðu leikskólans reglulega sem er leikskolinn.is/
hraunvallaskoli en þar eru allar tilkynningar og fréttir frá skólanum og er heimasíðan okkar helsti
upplýsingarmiðill.
Með ósk um gott samstarf og skemmtilegan vetur,
Skólastjórnendur leikskóla

Alþjóðadagur kennara 5. október
Í tilefni af alþjóðadegi kennara í ár þá bökuðu stjórnendur
Hraunvallaskóla vöfflur með kaffinu.
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Stoppmiðalausar veislur í unglingadeild
Eins og flestir vita varð Hraunvallskóli sjálfstæður SMT-skóli í október í fyrra. Innleiðing SMT átti
sér þó lengri aðdraganda eða allt frá 2005 þegar skólinn hóf starfsemi. Almenn ánægja ríkir á
meðal starfsmanna skólans með SMT- kerfið sem hjálpar til við að halda uppi aga, bæði á
göngum skólans sem og inni á svæðum.
Í unglingadeildinni hefur verið tekin upp sú nýbreytni að í
stað þess að halda Drekaveislur eru haldnar stoppmiðalausar veislur. Stoppmiðalausar veislur eru fyrir alla þá
sem ekki hafa fengið stoppmiða á tilteknum tímabili.
Nú þegar hefur verið haldin ein stoppmiðalaus veisla og
var krökkunum boðið í fyrirlestrasalinn í bíó. Vel þótti
takast til og unglingarnir ákaflega ánægðir með þetta
nýja fyrirkomulag enda nokkuð ljóst að í unglingadeildinni í vetur er mikið af flottum og flinkum einstaklingum.
Næsta stoppmiðalausa veisla er fyrirhuguð föstudaginn 19. október og verður spennandi að
heyra hvað verður í boði þá.

Smiðjur
Á þessu hausti hefur vægi á listgreinar verið aukið enn
frekar. Brosið kíkti á tvær af nýju smiðjunum.
Í smíði og nýsköpun er unnið er með ólík efni þar sem reynir
á mismunandi þætti eins og frumkvæði, sköpun, sjálfstæði í
vinnubrögðum og vandvirkni. Í nýsköpun eru nemendur að
hanna hluti sem þeir útfæra og búa til úr efni eins og pappa
og öðru slíku sem til fellur. Í dans og hreyfingu er mikil
áhersla lögð á að kenna nemendum almenna kurteisi, að
sýna virðingu og tillitsemi og að sjálfögðu alla helstu barnadansana. Mikilvægt er að nemendur tileinki sér að hlusta á
tónlist, finna hvaða dans
passar við og fari eftir fyrirmælum.
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Kynning á nemanda
Fullt nafn? Þórunn Stefánsdóttir/ formaður nemendaráðs.
Fæðingardagur og ár? 16. sept. 1997.
Fæðingarstaður? Fæðingardeild Landspítalans.
Hvar býrð þú? Berjavöllum.
Hvar ólstu upp (hverfi/sveitarfélag)? Í Hafnarfirði, Norðurbænum, Áslandi og svo á
Völlunum.
Foreldrar? Stefán Kristjánsson og Magnea Magnúsdóttir.
Fjölskylda? Bý með foreldrum mínum og tveimur bræðrum.
Áhugamál? Söngur, vera með vinum, spila á gítar.
Áttu gæludýr? Nei.
Uppáhaldsmatur? Mexíkanskur.
Uppáhaldsdrykkur? Kristall með sítrónubragði.
Uppáhaldstónlist? Jón Jónsson, RetroStefson.
Helstu kostir? Jákvæð, hreinskilin, ófeimin.
Stundar þú líkamsrækt? Nei.
Hvenær líður þér best? Líður alltaf vel.
Hvað gerir þú þegar þú ert ekki í góðu skapi? Ef alltaf í góðu skapi.
Með hvaða liði heldur þú í íþróttum (íslenskt og erlent lið)? Haukum og Arsenal.
Hvaða bók/bækur ertu að lesa þessa dagana? Eigin bók.
Hefurðu farið til útlanda á árinu? Já fór til Danmerkur og Svíþjóðar.
Uppáhaldsstaður á landinu? Akureyri.
Hvaða staður í útlöndum er í mestu uppáhaldi hjá þér? Hvers vegna? Engin ferð til
útlanda hefur verið leiðinleg, en fór í frábæra ferð með fjölskyldunni minni til Orlando fyrir
ári síðan.
Hvaða kostir eru helstir við það að búa í Hafnarfirði? Allt.
Hvaða kostir eru helstir við það að vera í Hraunvallaskóla? Skemmtilegir krakkar og
góðir kennarar – vildi ekki vera í neinum öðrum skóla .
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Gaman saman í Hraunvallaskóla
Haustið hefur farið vel af stað í Hraunvallaskóla- leikskóla þetta
árið. Lífið hjá okkur gengur sinn vana gang
við leik og nám. Alla daga upplifum við
saman lítil og stór ævintýri, gleði og sorgir.
Gleðin er samt ávallt í fyrirrúmi og við
hjálpumst öll að við að læra á lífið. Þessu
til staðfestingar eru til að mynda eru
nokkrir nemendur í 9. og 10. bekk í starfsnámi við leikskólann og hin árlega
samvinna Hlíðabarnanna og 1. bekkjar er
farin af stað. Það samstarf hefur verið í
stöðugri þróun undanfarin ár og gengur
vel.
Eins og kunnugt er þá er Hraunvallaskóli
SMT skóli. Undanfarin mánuð höfum við lagt inn grunnreglur
SMT, eina í viku. Þetta eru t.d. reglurnar: Að hafa hendur og
fætur hjá sér og að fara eftir fyrirmælum. Börnin eru öll mjög
dugleg að æfa sig og þegar vel tekst til
þá fá þau bros fyrir góðan árangur.
Vegna þess hve vel hefur gengið hafa
verið haldnar brosveislur á öllum
deildum þar sem góðum árangri er
fagnað og allir skemmta sér vel. Hægt er
að fylgjast með reglunum á heimasíðu
leikskólans.

Samstarf leik og grunnskóla

Það var mjög skemmtilegt að fá hana
Dagnýju danskennara til þess að kenna
okkur dans. Föstudaginn 12. október var
sýning fyrir foreldra og stóðu dansararnir
litlu sig svo sannarlega óaðfinnanlega.
Þá var ekki laust við að foreldrar og
starfsfólk fengju kökk í hálsinn af stolti.
Að skemmta sér vel er líka mergur málsins því það er leikur að
læra.
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