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Þriggja ára nemandi í leikskóla segir
við kennarann sinn: Jóna, núna ég er
ekkert hrædd við páskana !
Kennarinn (Jóna): Jæja það var gott
en af hverju ertu ekki hrædd við
páskana?
Þriggja ára nemandinn: Af því að
þeir sleikja mann bara!
Það er ekki sjálfgefið að maður viti
um hvað málið snýst þegar maður er
þriggja ára en þegar maður er þriggja
ára deyr maður ekki ráðalaus og
finnur bara skýringarnar sjálfur ef
enginn útskýrir málið fyrir manni.
Það gerði þessi litla stúlka sem hélt
að páskarnir væru þessir gulu ungar
(sem eru úti um allt núna rétt fyrir
páska) og við þá er alveg óþarfi að
vera hræddur.
Leikskólinn er skóli þar sem lögð er
áhersla á að börnin læri í
gegn um leikinn. Oft taka
hugmyndaflugið, leikurinn
og gleðin öll völd, frjóir
hugar fá að blómstra í
skóla sem vill að einstaklingurinn fái notið sín.
Þannig er þetta hjá okkur í
Hraunvallaskóla-leikskóla.
Dagarnir eru fljótir að líða
við leik og nám.
Frh á
síðu 2

Bls. 2

Frá jólum hefur ýmislegt á daga okkar drifið. Flæði
milli deilda er mjög vinsælt en þá velja börnin ákveðið
viðfangsefni á ákveðinni deild t.d. að spila á Suðurhlíð
eða fara í hlutverkaleik á Haga. Það er mikil áskorun
fyrir yngri börnin að fara á aðra deild þar sem þau
þekkja ekki deildina og fyrir elstu börnin er það frábært
að fá að heimsækja gömlu deildina sína.
Í tilefni þorrans héldum við þorrablót og ekta víkingur
kom í heimsókn til okkar. Hann kynnti fyrir okkur lífshætti víkinganna við mikinn fögnuð áhugasamra barna.
Hluti af samvinnu leik og grunnskólans er að krakkar úr
9. og 10. bekk eru í starfskynningu í leikskólanum
þessar vikurnar. Þau eru hjá okkur frá miðjum febrúar
og út maí. Hver nemandi kemur í leikskólann einu sinni
í viku.
Föstudaginn 22. mars er opið hús í leikskólanum. Við
vonum að sem flestir sjái sér fært að koma og njóta
dagsins með okkur.
Undanfarin ár hefur sú hefð skapast að mánudagurinn í
dymbilviku er Íþróttadagur leikskólanna í Hafnarfirði.
Þennan dag er mikið um að vera í öllum leikskólum
bæjarins. Allir sem vettlingi geta valdið stunda íþróttir
af kappi og orkan og áhuginn er alveg óþrjótandi.
Eins og allir vita sem eiga barn í leikskólanum hefur
garðurinn okkar átt erfiða tíð undanfarið. Grassvæðið
hefur orðið undan að láta í vetrarveðrinu og stórir pollar
og drullupyttir mynduðust. Börnunum finnst mjög
spennandi að drullumalla og bera vatn og mold til og
frá en fullorðna fólkinu finnst þetta hættulegt og sóðalegt. Nú er verið að laga garðinn okkar og setja í hann
almennilegt dren. Á meðan á því stendur er hluti
lóðarinnar girtur af. En það er allt í lagi því þröngt
mega sáttir sitja og hjá okkur er alltaf nóg að gera.
Með ósk um gleðilega páska.
Jóna Elín Pétursdóttir
deildarstjóri á Suðurhlíð.
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Í vetur hafa kennarar Hraunvallaskóla verið að vinna að námsmatsverkefninu Stolt
siglir fleyið. Markmið verkefnisins er að innleiða nýja hugsun og framkvæmd við
námsmat skólans. Hugmyndin er að skipuleggja og þróa námsmat sem byggist á fjölbreyttum námsmatsaðferðum og er einstaklingsmiðað, þ.e. með nemandann í forgrunni.
Helstu áhersluþættir eru að:
Námsmat verði leiðbeinandi og greinandi fyrir nemendur,
kennara og forráðamenn.
Námsmat taki mið af munnlegum, verklegum, skriflegum og
myndrænum verkefnum og að ástundun, virkni, vinnubrögð,
framfarir og félagsfærni sé metið innan hvers námssviðs.
Koma enn frekar til móts við nemendur með námsörðugleika,
þroska- og/eða hegðunaraskarnir með hagnýtt gildi að
leiðarljósi.
Umsagnir í vitnisburði nemenda endurspegli leiðbeinandi og
greinandi námsmat.
Að kennarar greini námsmatsaðferðir sínar og leiti leiða til að
þróa námsmat sem byggist á fjölbreyttum námsmatsaðferðum og er einstaklingsmiðað, þ.e. með nemandann í forgrunni.
Móta og samræma stefnu skólans í námsmati.
Með þetta að leiðarljósi er leitast við að mæta nýjum áherslum í námsmati sem kveðið
er á um í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 og skólastefnu Hafnarfjarðar. Þá er einnig
verið að koma til móts við þarfir og óskir starfsmanna um handleiðslu og fræðslu til að
skila af sér greinandi og lýsandi námsmati til nemenda og foreldra.
Verkefnið hefur gengið mjög vel og það hefur verið gaman að sjá hversu meðvituð
börnin eru varðandi markmið í eigin námi og hversu flott starf er verið að vinna á öllum
skólastigum innan skólans.
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Starfsmaður kynnir sig

Ólafsdóttir
Fæðingardagur og ár? 28. september 1971
Fæðingarstaður? Reykjavík
Hvar býrð þú? Í Háahvammi í Hafnarfirði
Hvar ólstu upp (hverfi/sveitarfélag)? Í Norðurbænum og Suðurbænum
Foreldrar? Heiðurshjónin Ólafur H. Ólafsson og
Jakobína Cronin
Fjölskylda? Eiginmaðurinn Benedikt Sigurvinsson
verkfr. hjá Strendingi, Sandra Björk Benediktsdóttir 20 ára menntaskólanemi í Verzló, Elísa
Björg Benediktsdóttir 18 ára menntaskólanemi í
MH og listdansskólanemi í LÍ , Ólafía Björt
Benediktsdóttir 12 ára nemandi í Öldutúnsskóla,
Jakobína Zíta Benediktsdóttir 4 ára leikskólanemandi á Stekkjarás og Zíta Kolbrún
Benediktsdóttir 2 ára leikskólanemandi á Norðurbergi. Svo á ég frábæra foreldra, ömmu, tengdamömmu og aðra fjölskyldumeðlimi sem eru stór
partur af lífi mínu.
Starf og menntun ? Aðst. skólastjóri Hraunvallaskóla- leikskóla, leik- og grunnskólakennari frá
KHÍ og framhaldsmenntun í stjórnun menntastofnanna frá HÍ
Áhugamál? Dans, handbolti, golf, útivist og vera
með fjölskyldu og vinum
Áttu gæludýr? Nei, læt dæturnar duga ;)
Uppáhaldsmatur? Íslenskt lambalæri með sósunni

Helstu gallar? Á það til að taka
of mikið að mér
Stundar þú líkamsrækt? Já með
hugaraflinu ;)
Hvenær líður þér best? Mér
líður í raun ávallt vel nema þegar
eitthvað alvarlegt steðjar að mér og mínum nánustu
Hvað gerir þú þegar þú ert ekki í góðu skapi? Fer út
að ganga
Með hvaða liði heldur þú í íþróttum (íslenskt og erlent
lið)? HAUKUM og QPR
Hvaða bók/bækur ertu að lesa þessa
dagana? Dagbókina mína
Hefurðu farið til útlanda á árinu? Ekki
2013 en fór í fína ferð með mínum frábæru
samstarfsfélugum til London í maí 2012 alveg frábær
ferð.
Uppáhaldsstaður á landinu? Hafnarfjörður enda bý ég
þar en finnst í raun landið okkar mjög fallegt og gaman
að ferðast um það
Hvaða staður í útlöndum er í mestu uppáhaldi hjá
þér? Klárlega Bretland og London er uppáhaldsborgin.
Hvers vegna? Móðurfjölskyldan mín býr þar og þar er
margt sem ég hef upplifað og er hluti af mínu lífi. En
hins vegar hef ég ferðast víða og finnst margir staðir
eftirminnilegir, fór t.d. til Kanada á Íslendingaslóðir
2010 og fannst það mögnuð upplifun

hans pabba

Hvaða kostir eru helstir við það að búa í Hafnar-

Uppáhaldsdrykkur?

firði? Nú Hafnfirðingar eru náttúrulega frábært fólk

Malt, appelsín og vatn

og svo er bara frábært að búa í Hafnarfirði

Uppáhaldstónlist? U2 ,Whitney

Hvaða kostir eru helstir við það að vinna í Hraun-

Houston og í raun allt nema

vallaskóla? Hraunvallaskóli býr yfir landsliði af frábæru

teknó og þungarokk!

starfsfólki þar sem allir eru staðráðnir í að spila í meista-

Helstu kostir? Umhyggjusöm, skipulögð, lífs-

radeild og mikil samheldni og kærleikur ríkir.

glöð og hef áhuga á fólki
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Við í 1.bekk vorum með þorrablót
í lok janúar. Stjórnendur komu í
heimsókn og nemendur sungu
þorralög, síðan spiluðum við og
höfðum það notalegt þar til við
fengum að smakka á þorramat.
Nemendur voru duglegir að
smakka og sumir vildu meira.
Hákarlinn var í uppáhaldi enda
kláraðist hann allur.
Namm namm

Þorrablót
í 1. bekk

Ásta les fyrir nemendur

Þennan dag var líka hattadagur

Hver er að vinna spilið ?
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Að venju var mikil gleði í
Hraunvallaskóla á öskudaginn.
Á yngsta stigi var kötturinn
sleginn úr tunnunni og á miðstigi
var haldið ball í matsalnum.
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Grunnskólahátíðin
Það má með sanni segja að alltaf sé nóg um að vera í skólanum fyrir utan
hefðbundið nám. Útmánuðirnir hafa verið viðburðarríkir og það sem m.a. hefur
á daga okkar drifið er Söngvakeppni félagsmiðstöðvanna, Spurningakeppni,
Grunnskólahátíð, heimsókn frá Þorgrími Þráinssyni í 10. bekk, Reykjaferð hjá
7. bekk, Laugaferð hjá 9. bekk, Samfés og svo hélt fjörið áfram með Fjölgreindaleikum sem fóru fram í síðustu vikunni fyrir páskafrí. Sannarlega líf og
fjör og ekkert nema spennandi vordagar framundan.
Hraunvallaskóli kom sá og sigraði með bestu skreytinguna fyrir Grunnskólahátiðina, en samkeppni er á milli skólanna hver sé með flottustu skreytinguna
og fer dómnefnd skipuð starfsfólki félagsmiðstöðvanna á milli skólanna og
velur. Í ár, líkt og í fyrra sigraði okkar skóli og skreytinganefndin fékk að
launum máltíð á Hamborgarafabrikkunni ásamt starfsmönnum Mosans. Eins
og sést á meðfylgjandi myndum var mikill metnaður lagður í skreytinguna og
voru nemendur hér langt fram á kvöld að leggja lokahönd á verkið.
Skreytingarnar áttu að vera í anda áttunda áratugarins og ljóst er að vel tókst
til hér á bæ.
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