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Á aðventu þegar skammdegið er sem svartast höfum við þörf fyrir ljós.
Við sjáum að ljósið sést betur, það er kosturinn við skammdegið. Í
skólanum er aðventan skemmtilegur tími. Ljósið og litirnir lífga upp á
tilveruna og við sameinumst í undirbúningi á þessari miklu hátíð. Það er
ákaflega gefandi að sjá börn skapa alla þessa hluti á aðventunni. Hluti
sem þau eiga sjálf. Börnin eru fjársjóður sem hlúa þarf að og við
verðum að vanda okkur þegar kemur að því að aðstoða þau við fyrstu
sporin. Hraunvallaskóli er fjölmennur skóli. Hann hefur stækkað ört á
örfáum árum. Til að allt gangi vel þarf samstarf nemenda, starfsfólks
og forráðamanna. Allt kapp er lagt á að þessir kraftar vinni saman. Á
aðventunni sameinast allir í aðdraganda jóla. Þess vegna er aðventan svo
mikilvæg og svo skemmtileg. Leiðum hugann að því hvernig allir leggjast
á eitt. Skyldi aðventan vera svona yndislegur tími einmitt vegna þess að
allir vinna að því að svo verði? Og kannski án þess að hugsa mikið um
það. En munum að það er ekki sjálfgefið.
Við sem vinnum með börnum upplifum það ævintýri á degi
hverjum. Á aðventunni er tími til samveru við þá sem maður hefur
gaman af að hitta og vera með. Við bakstur og kertaljós og glitrandi
jólaljós. Það er gott að leggjast í bækur og hvíla sig á milli með því að
fara í sund eða ganga í froststillunni. „Ég er aftur jólaborðin við, / ég á
enn minn gamla sálarfrið!“. Þannig orti Matthías Jochumsson. Munum
eftir þeim friði sem jólin veita okkur. Við sendum öllum hugheilar jólakveðjur með ósk um farsæld á nýju ári.
Sigrún Kristinsdóttir,
skólastjóri leikskóla.
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Vinavika Hraunvallaskóla

2. bekkur að spila saman

5.-9. nóvember var vinavika í Hraunvallaskóla. Þá var skólastarfið brotið
upp með verkefnum. Eitt af verkefnunum var “Jól í skókassa” en
ásamt því unnu nemendur fjölbreytt
verkefni tengd vináttu. Á yngsta
stigi voru nemendur meðal annars að
vinna vinabönd, spila saman, stimpla
hendurnar sínar og búa til vinakeðju.
1. bekkur og leikskóli unnu mynd
saman sem hangir nú uppi á vegg á
kennslusvæði 1. bekkjar.
Í unglingadeildinni var
nemendum skipt í átta hópa sem
heimsóttu átta mismundandi
stöðvar. Boðið var upp á jóga, Friend„s – stöð, samfélagsrýni, listasmiðju og spil svo eitthvað sé nefnt.
Allir nemendur horfðu á fræðslumynd um einelti. Einnig var hópur
nemenda sem aðstoðaði yngri
nemendur við „Jól í skókassa“ .

2. bekkur útbýr vinakort

1. bekkur og leikskóli

Sælla er að gefa
en þiggja
Í vinavikunni útbjuggu nemendur í 4.
bekk vinabönd og kort sem þau fóru
með í miðbæ Hafnarfjarðar.
Hugmyndin var sú að láta eitthvað
gott af sér leiða og gleðja aðra. Móttökunar sem þau fengu voru frábærar, starfsmenn fyrirtækja tóku
vel á móti nemendum og það voru allir
glaðir með heimsóknina.
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Jól í skókassa
Eitt af verkefnunum sem nemendur unnu í
vinaviku var “Jól í skókassa” en það felst í
að gleðja börn sem lifa við fátækt,
sjúkdóma og erfiðleika og gefa þeim jólagjafir. Gjafirnar eru settar í skókassa og
til að tryggja að öll börnin fái svipaða jólagjöf er mælst til þess að ákveðnir hlutir
séu í hverjum kassa. Hópur innan KFUM og
K hefur staðið að verkefninu á Íslandi
síðan 2004 og eru kassarnir sendir til
Úkraínu þar sem þeim er dreift á munaðarleysingjaheimili og barnaspítala. Hraunvallaskóli tók þátt í þessu verkefni í fyrsta
sinn nú í vinavikunni og var það unnið af
nemendum í 2. og upp í 7. bekk. Margt
smátt gerir eitt stórt, og sannaðist það
þegar verkefnið fór af stað og kassarnir
hlóðust upp inn á kennslu-svæðunum. Hér í
Hraunvallaskóla voru útbúnir 300 kassar
og vinaviku lauk á því að fulltrúar frá
KFUM og K tóku á móti kössunum.
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Starfsmaður kynnir sig
Fullt nafn? Helena Rúnarsdóttir
Fæðingardagur og ár? 17. desember 1968
Fæðingarstaður? Hafnarfjörður
Hvar býrð þú? Ég bý á Völlunum
Hvar ólstu upp (hverfi/sveitarfélag)? Ég ólst
upp í Öldutúnsskólahverfinu í Hafnarfirði
Foreldrar? Rúnar Már Jóhannsson kennari
(látinn) og Erla María Eggertsdóttir fyrrum
aðstoðarskólastjóri.
Fjölskylda? Við erum 7 í fjölskyldunni minni. Ég
á þrjú börn, stelpu sem er í FG 20 ára, strák sem
er í Flensborg og er 17 ára og 9 ára stelpu í
Hraunvallaskóla. Svo á ég líka mann og tvær
stjúpdætur sem eru 12 og 15 ára.
Starf og menntun? Ég er kennari nemenda sem
hafa annað móðurmál en íslensku, svokallaður
nýbúakennari. Ég er grunnskólakennari og með
M.Ed próf en ég lærði einnig mannauðstjórnun.
Áhugamál? Ég hef gaman af því að ferðast, fara
á skíði og í göngur.
Áttu gæludýr? Við áttum kanínuna hann Dreka
sem er dáinn og nú erum við búin að fá okkur
naggrís sem heitir Eik.
Uppáhaldsmatur? Sushi
Uppáhaldstónlist? það fer bara eftir því í
hvernig skapi ég er í.
Helstu kostir og gallar? Ég sé eitthvað gott í
öllu fólki og er mjög umburðarlynd en það getur
verið bæði kostur og galli.
Stundar þú líkamsrækt? Já, ég fer út að
skokka í kringum Ástjörnina

Hvenær líður þér best?Á laugardagsmorgni með
nýlagað kaffi, öll helgin framundan og ég get
slakað á með fjölskyldunni.
Hvað gerir þú þegar þú ert ekki í góðu skapi?
Gott er að fara upp í fjall að öskra en er ekki búin
að gera það nýlega, annars er gott að fara í góðan
göngutúr.
Með hvaða liði heldur þú í íþróttum (íslenskt og
erlent lið)? Haukar og Viking Stavanger í Noregi
Hvaða bók/bækur ertu að lesa þessa dagana?
Bók um jákvæða hugsun eftir mann sem missti alla
útlimi í stríði.
Hver er besta bók sem þú hefur lesið? „Þúsund
bjartar sólir“ eftir sama og skrifaði Flugdrekahlaupann.
Uppáhaldsstaður á landinu? Ásbyrgi
Hvaða staður í útlöndum er í mestu uppáhaldi
hjá þér? Hvers vegna? Margir staðir mjög
fallegir eins og til dæmis Móseldalurinn í Þýskalandi en í uppáhaldi hjá mér núna er Stavanger í
Noregi þar sem ég bjó.
Hvaða kostir eru helstir við það að búa í
Hafnarfirði? Yndislegt fólk sem býr þar.
Hvaða kostir eru helstir við það að vinna í
Hraunvallaskóla? Sérstaklega góðir nemendur og
skemmtilegt samstarfsfólk.
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Heilsueflandi Hraunvallaskóli, grunn- og leikskóli
Skólaárið 2012-2013 er lögð áhersla á hreyfingu og öryggi en
það er einn af átta lykilþáttum verkefnisins Heilsueflandi
skólar. Aðrir þættir eru; næring og tannheilsa, umhverfi,
nemendur, starfsfólk, geðrækt, lífsleikni og heimili. Hreyfing
er undirstaða góðrar heilsu og hefur jákvæð áhrif á námsárangur. Hreyfing eflir líkamsvitund og sjálfsbjargarviðleitni
og ýtir undir fín- og grófhreyfingar.
Börn þurfa að hreyfa sig a.m.k. eina klukkustund á dag
og skipta má hreyfingunni niður í smærri tímabil yfir daginn.
Hreyfing getur farið fram innan dyra jafnt sem utan. Stýrihópur skólans sem samanstendur af kennurum, matreiðslumeistara, hjúkrunarfræðingi, leikskólakennara,
nemendum og foreldrum skólans hefur fundað reglulega í haust og farið yfir
hvar bæta megi við hreyfingu í daglegu skólastarfi og gera hana markvissari
og sýnilegri.
Skemmst er að minnast þess þegar allir nemendur skólans
og starfsfólk sameinuðust í einum hreyfidansi „gangnam
style” í vinavikunni. Með þeim dansi var slegið Íslandsmet
eins og kom fram í öllum helstu fréttamiðlum landsins.
Önnur verkefni sem unnin hafa verið til að efla
hreyfingu í Hraunvallaskóla eru „leikur vikunnar“. Í
byrjun hverrar viku er ákveðinn leikur valinn til að efla
nemendur í hreyfingu í frímínútum og er hann auglýstur í
gluggum skólans á 1. hæð. Borið hefur á aukinni eftirvæntingu nemenda á mánudögum
um leik vikunnar og sést hefur til nemenda á ólíkum aldri sameinast í leiknum. Í samverustundum deilda er verið að innleiða hreyfingu þar sem allir nemendur taka þátt í að
hreyfa sig saman, teygja og beygja. Að lokum má nefna aukið uppbrot á kennslusvæðum með ýmis konar hreyfingu og leik.
Ein besta hreyfingin er án efa dagleg ganga til og frá skóla en þá er mikilvægt að huga vel að klæðnaði og góðum endurskinsmerkjum. Nemendur í stýrihópnum settu fram
„hugmyndakassa“ þar sem öllum gefst kostur á að koma
með hugmyndir sem stuðla t.d. að heilsueflandi skóla.
Hugmyndakassinn er á skrifstofu skólans og eru allir
hvattir til að koma með hugmyndir.
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Hraunvallaskóli – í góðum málum

Á hverju ári taka nemendur skólans
þátt í stórri rannsókn sem Rannsókn
og greining framkvæmir fyrir
Menntamálaráðuneytið, og
nemendur um allt land taka þátt í.
Niðurstöður könnunarinnar sýna
hvernig unglingar um allt land eyða
frítíma sínum og hver viðhorf
þeirra eru. Hver skóli í Hafnarfirði
fær niðurstöðu um sinn nemendahóp
varaðandi vímuefnaneyslu í unglingadeild.
Í Hraunvallaskóla tóku 124 af
142 nemendum í unglingadeild þátt,
eða 87%, daginn sem könnunin var
lögð fyrir, í febrúar 2012. Hraunvallaskóli hefur tekið þátttakandi í
þessari könnun frá 2009 en í upphafi mældist nokkur áfengisneysla
og notkun tóbaks þátt frá árinu
2009. Slíkt hefur hinsvegar varla
mælst í skólanum síðustu tvö ár og
tala tölurnar sínu máli varðandi það.

Könnunin hefur þó sýnt fram á að
einhverjir hafa verið að fikta við
munntóbak en það er vanabindandi
líkt og önnur fíkniefni. Neysla
marijúana var mælanleg í síðustu
könnun, aðallega í 8. bekk. Heilt
yfir er staða vímuefnaneyslu
meðal nemenda skólans góð og líkt
og undanfarin ár og geta
unglingar, foreldrar og starfsmenn Hraunvallskóla verið stolt
af hversu heilbrigðan lífstíl
unglingarnir í skólanum velja.

Föndurstund
Desember
Það er drumbungur, slydda og rok
Og ég sver
Ég er komin með lengst upp í kok
Yst sem innst
er ég hnugginn gugginn og grár
því mér finnst
eins og jólin – komekkí ár,
Ég höndletta vart – hleypið mér út!
Ég þarf – FÖNDURSTUND!
Sæki mér skæri
Kreppappír, marglitað filt
Dálítið glimmer
Já glimmer – silfrað og gyllt
Lyktsterkan túss
Límstifti, frauðkúlur, gloss.
Svo vantar bara pípuhreinsara.
Vúhú, nú nú skemmtum við oss
Teikna karla á kartonbút.
Síðan klippi ég hann út.
Lími á hann eitthvað kjút.
Það er FÖNDURSTUND!
Til að flýta mér
Hef ég annan reddí hér.
(Baggalútur 2005)
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Jón Jónsson í heimsókn
Þann 8. nóvember síðastliðinn kom
tónlistarmaðurinn Jón Jónsson í heimsókn
í 8. bekk. Jóni er fleira til lista lagt en að
spila á gítar og fræddi hann nemendur um
skaðsemi munntóbaks.
Þar sem vinavikan stóð sem hæst
þegar Jón kom í heimsókn fengu eldri
nemendur unglingadeildarinnar einnig að
hlýða á Jón sem tók nokkur af sínum vinsælustu lögum og kunnu þeir vel að meta
þennan geðþekka tónlistarmann.

Mosinn
Miðvikdaginn 5. desember
hélt Mosinn undankeppni fyrir Söngvakeppni Hafnarfjarðar.
Aldrei hefur verið eins góð þátttaka og í ár og voru níu atriði
skráð til keppninnar. Starfsmenn Mosans höfðu lofað að vera
með atriði ef fimm eða fleiri atriði myndu taka þátt sem varð
raunin og stóðu starfsmennirnir við loforð sitt.
Nemendaráð Mosans vann hörðum höndum að undirbúningi keppninnar og útveguðu m.a. dómara og vinninga fyrir
fyrstu þrjú sætin. Dómarar kvöldsins voru Gunni Helga leikari,
Stefanía Svavarsdóttir söngkona og Þórunn Jónsdóttir kennari 7. bekkjar.
Keppnin var hörð þar sem skólinn á gríðarlega hæfileikaríka söngvara sem eiga greinilega framtíðina fyrir sér. Úrslit voru eftirfarandi:
3. Sæti: Krista Líf og Kristinn Óli mynduðu frábæran dúett og sungu lagið
„Your Song“ eftir Elton John sem skilaði þeim í 3. sætinu.
2. Sæti: Þórunn Stefánsdóttir og Ísak Breki ungur piltur úr Setbergskóla
hirtu annað sætið með laginu „Benith Your Beautiful“ eftir Labrinth og Emeli
Sandé.
1. Sæti: Þórunn Stefánsdóttir kom sá og sigraði með glæsibrag með lagi
Sverrirs Bergmanns „Ég fer ekki neitt.“
Það er gaman að segja frá því þegar Þórunn var að reyna að fá undirspilið sent frá
Sverri Bergmann gekk það eitthvað illa því hann átti það ekki til. Sverrir sagði henni
að hringja í Halldór Gunnar Pálsson Fjallabróðir sem spilar lagið fyrir Sverri á nýju
plötunni hans og athuga hvort hann lumaði á undirspilinu. Ekki gekk það heldur og
ákvað Halldór að mæta bara sjálfur og spila undir hjá Þórunni, þvílíkur öðlingur þar
á ferð. Frábært kvöld í alla staði og þökkum við öllum þeim sem komu eitthvað að
keppninni kærlega fyrir.
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Jólin, jólin alls staðar...
Krakkarnir í leikskólanum eru búnir að leggja mikið á sig við að undirbúa komu jólanna alveg frá því í lok nóvember þegar þau skreyttu jólatré í jólaþorpinu með fallegu jólaskrauti sem þau útbjuggu sjálf. Nú eru allar
deildir fallega skreyttar af litlum listamönnum. Þann 1. desember sungu fimm ára börnin á „Syngjandi jólum “ í
Hafnarborg og stóðu sig mjög vel. Strax daginn eftir var árlegt jólaball Foreldrafélagsins haldið. Þar
skemmtu allir sér vel, dönsuðu og nutu ljúffengra veitinga. Rúsínan í pylsuendanum var svo þegar Stekkjastaur
og Hurðaskellir laumuðust í heimsókn til okkar með glaðning í pokunum sínum. Foreldrafélagið bauð líka upp á
leikskýningu um Grýlu og jólasveinana. Til að kynna sér jólahald fyrr á tímum enn frekar fara tveir elstu árgangar leikskólans í heimsókn í Sívertsenhús.
Þessa dagana eru allir að baka piparkökur því að við ætlum að bjóða foreldrum í jólakaffi þann 14. desember. Þá er verið að leggja síðustu hönd á jólagjafirnar handa mömmu og pabba því auðvitað vilja allir gefa
ástvinum sínum fallega jólagjöf. Snjórinn lætur bíða eftir sér og við erum alltaf að gá að honum og vonumst
eftir hvítum jólum. Tíminn til jóla er ótrúlega lengi að líða. Við látum það ekkert á okkur fá syngjum jólalög og
föndrum þangað til.

Gleðileg jól!
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Þorgrímur Þráinnson las upp úr
nýjustu bók sinni fyrir 7. bekk
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