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Hraunvallaskóli 10 ára
Nú í júní var stór stund í sögu skólans. Þá útskrifuðum við í fyrsta
sinn nemendur sem hafa lokið tíu ára skólagöngu sinni við Hraunvallaskóla. Í tilefni þessara skemmtilegu tímamóta buðum við fólki að
fagna með okkur. Veislan var haldin þriðjudaginn 2. júni. Við buðum
þá upp á fjölbreytta dagskrá á sal þar sem nemendur glöddu og

Sími skólans
er: 590-2800
Faxnúmer er:
590-2801
Sími Hraunsels
er: 590-2811

skemmtu okkur eins og þeim

er einum lagið með atriðum
sem þau hafa sýnt á samverum í vetur. Sýnd var fjölbreytt vinna og listaverk sem
nemendur hafa unnið sem
hópur

og

gefið

skólanum.

Myndasýning var í fyrirlestrarsalnum þar sem hægt var að skoða

sögu skólans og nemendur í leik og starfi á liðnum árum. Og að
sjálfsögðu var líka boðið upp á afmælisköku eins og í öllum góðum
afmælum. Öll kennslusvæði voru opin og til sýnis þennan dag.
Teljum við að u.þ.b. 2500 manns hafi komið í heimsókn til okkar
þennan dag og erum við afskaplega ánægð með það. Þökkum við
að sjálfsögðu allar góðu kveðjurnar og öllum fyrir komuna.
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Heilsueflandi Hraunvallaskóli
Eitt af markmiðum Heilsueflandi skóla er að fræða nærsamfélagið um heilbrigða lífshætti. Því vill stýrihópur verkefnisins hvetja fjölskyldur og íbúa Vallarhverfis til að nýta
sumarið og huga að:
- samverustundum fjölskyldunnar
- útiveru
- daglegri hreyfingu, hjóla, synda, ganga og leika
- hollri næringu, nesti
- vatnsdrykkju
Vallarhverfið er umlukið náttúru. Í göngufæri er Hvaleyrarvatn og Ástjörn þar sem finna má fjölbreytt fugla- og gróðurlíf. Einnig er stutt í miðbæ Hafnarfjarðar sem býður upp á
fjölbreytt umhverfi sem gaman er að staldra við s.s. Hamarskotslæk, Hellisgerði,
Hamarinn og bátabryggjuna þar sem kjörið er að
setjast niður og dorga. Á rigningardögum er tilvalið að
koma við á Bókasafni Hafnarfjarðar, setjast niður og
taka sér blað eða bók í hönd.
Að lokum má geta þess að Hafnarfjarðarbær býður
bæjarbúum upp á gönguferðir, með leiðsögn, á
fimmtudagskvöldum um bæinn öllum að kostnaðarlausu. Upplýsingar um ferðirnar má nálgast á
heimasíðu bæjarins.
Megi sumarið færa ykkur öllum birtu, yl og gleði.
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Viðurkenning fræðsluráðs
Hraunvallaskóli hlýtur viðurkenningu fræðsluráðs Hafnarfjarðar árið 2015 fyrir nýbreytni og þróunarstarf á unglingastigi skólans. Á síðustu árum hefur skólastarf á

unglingastigi skólans verið endurskipulagt og þróað frekar út frá kennslufræði
einstaklingsmiðunar með hliðsjón af kennsluaðstæðum. Viðurkenning fræðsluráðs
hefur það að markmiði að vekja athygli á mikilvægi skólastarfs í samfélaginu og
veita einstaka verkefnum viðurkenningu sem miða að skólaþróun, samvinnu og
frumkvæði. Viðurkenningin er veitt árlega. Erum við að sjálfsögðu afar þakklát og
heiður sýndur að eftir okkur sé tekið og umbunað á þennan hátt.
Kennsluskipulag á unglingastigi í Hraunvallaskóla hefur verið þróað með
markvissum hætti og mikill árangur hefur náðst á skömmum tíma. Segja má að
tekist hafi að nýta vel þá möguleika sem felast í opna skólanum og koma til móts
við nemendur með fjölbreyttum og áhugaverðum hætti.
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Ýmislegt brallað í 5. bekk
Krakkarnir í 5. bekk fóru að skoða nokkur fyrirtæki
hérna á Völlunum og fengu að velja á milli þess að
heimsækja Héðinn, Sorpu, Icetransport og Þjónustumiðstöð Hafnarfjarðar. Vel var tekið á móti okkur og
erum við afar þakklát fyrir það. Starfsfólk kynnti starfsemi sína og
krakkarnir skrifuðu niður hjá sér minnispunkta. Nemendur fræddu
svo hvort annað um fyrirtækin sem þau heimsóttu. Krakkarnir
skemmtu sér konunglega og voru til fyrirmyndar. Við getum svo
sannarlega verið stolt af krökkunum okkar hérna í Hraunvallaskóla. Þetta verður klárlega endurtekið.
Einnig var farin skemmtileg ferð til að skoða græjurnar hjá Landhelgisgæslunni og
forvitnast í leiðinni um þeirra merkilega starf. Nutu nemendur sín vel í þessari ferð
og reyndar starfsmenn líka sem létu sig dreyma.
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Hæfileikakeppni miðdeildar
Hin árlega hæfileikakeppni miðdeildar var haldin á sal skólans ekki alls fyrir löngu.
Að venju voru fjölmörg frábær atriði á dagskrá og voru dómararnir sannarlega ekki
öfundsverðir af hlutverki sínu. Keppnin staðfesti það sem við sem störfum hér
höfum alltaf vitað; Hraunvallaskóli er stútfullur af hæfileikaríkum krökkum. Öllum
nemendum sem tóku þátt er kærlega þakkað fyrir sitt framlag í keppnina. Alls voru
20 atriði í keppninni í ár, en eingöngu nemendur í 5., 6. og 7. bekk taka þátt.
Nemendum í 4. bekk er þó alltaf boðið að koma að horfa og því var þétt setið í salnum í þær 90 mínútur sem keppnin stóð yfir. Kynnir keppninnar var Bjarni Gunnar
Eiðsson í 7. bekk og fær hann stórt hrós fyrir frábæra frammistöðu og röggsama
stjórnun.

Þegar kom að því að kynna úrslitin var ljóst að um tímamót í sögu keppninnar var
að ræða. Dómnefndin gat ekki gert upp á milli tveggja atriða þegar kom að því að
velja frumlegasta atriðið. Úr varð að Jóel Arnarson úr 5. bekk og danshópurinn
Gardínur í sokkabuxum, skipuð drengjum úr 6. bekk, deildu með sér verðlaunasætinu. Sannarlega frábær atriði bæði tvö. Í þriðja sæti var svo stúlknadanshópur
úr 6. bekk og í öðru sæti þær Birgitta Sveinsdóttir og Lilja Rut Valgarðsdóttir, en
þær sungu og spiluðu á píanó. Í fyrsta sæti voru svo þrjár stúlkur úr 7. bekk, þær

Helena og Hildur Clausen og Saga Rún Vilhjálmsdóttir. Þær sungu lagið Don´t Stop
Believing með miklum tilþrifum sem hljómsveitin Journey gerði vinsælt 21 ári áður
en þessar hæfileikaríku stúlkur fæddust.
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Fréttir frá Höfða
Þriðjudaginn 19. maí fórum við með eldri börnin í gönguferð í Haukahúsið að sækja
listaverkin frá Björtum dögum en þau höfðu verið þar til sýnis í nokkrar vikur.
Á leiðinni heim fundu börnin sérkennilegan stein. Stein með ,,rauðri bólu". Miklar

vangaveltur voru um hvaðan þessi steinn kæmi. Kannski væri þetta tröllasteinn eða
eldgossteinn. Jafnvel væri þetta bara steinn með hlaupabólu (en þess má geta að
það hafa 8 börn verið með hlaupabólu á deildinni síðan um páskana).
.
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Gaman á Holti
Guli og rauði hópur fóru um daginn í heimsókn í hesthús til foreldra Antons Más,
sem er nemandi hjá okkur, og þar var nú meira fjörið. Fengum við að kíkja á
hesthúsið þeirra og fara á bak. Sáum við líka ,,sirkushest” leika listir sínar og
fengum veitingar. Takk kærlega fyrir okkur.

Sumarkveðja frá Holti!!

Fiskar og furðudýr
Í vetur hafa nemendur Hraunvallaskóla verið að gera ýmisleg verkefni í textílmennt. Hér eru nokkrar myndir af áhugasömum nemendum í 7.bekk að búa til
fiska og furðudýr úr hafinu. Þessi verkefni voru svo til sýnis í Íshúsinu á
Sjómannadaginn.
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Útskrift 10. bekkjar
Þann 9. júní síðastliðinn útskrifaði Hraunvallaskóli fyrsta árganginn sem hefur verið
öll sín grunnskólaár í skólanum. Þessir krakkar byrjuðu í skúrum sem voru við
Ásvelli en síðan þá er óhætt að segja að skólinn hafi stækkað og dafnað. En það
hafa þessir bráðefnilegu krakkar líka gert. Athöfnin fór fram í matsal skólans þar
sem nemendur voru mættir með ættingjum sínum. Í tilefni áfangans hélt Kristinn
Óli stutta ræðu til skólans, kennara og annarra starfsmanna og þakkaði þar fyrir
samveruna þessi 10 ár. Einnig afhenti hann umsjónarkennurum veglega gjöf að
andvirði 60 þús. kr. en var gjöfin í formi pakkastyrks til Unicef. Í þessum pakka eru
námsgögn og fótboltar sem eiga örugglega eftir að gleðja bágstödd börn í fjarlægum löndum. Síðan tók skólastjóri við og enn síðar sjálf útskriftin og myndatökur
sem henni fylgja. Í lokin voru svo dýrindis kökur og aðrar kræsingar á boðstólnum.
En frábær hópur að kveðja skólann sinn.
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Nóg að gera hjá 4. bekk
4. bekkur hefur verið að vinna þemaverkefni um hafið og
fjöruna. Nemendur hafa lært um fiska og önnur sjávardýr og
æft sig í heimildaleit. Á ísköldum vordegi var gengið niður í
Hvaleyrarfjöru til að skoða hvaða lífverur væri þar að finna.

Nemendur fundu ýmislegt sem þeir höfðu lært um svo sem
mismunandi þang og skeljar, egg trönukrabba, fiskbein og
fleira spennandi. Það sem vakti þó mestan áhuga sumra var
gnótt af golfkúlum um alla fjöruna. Að fjöruferðinni lokinni fuku
nemendur og starfsfólk til baka í skólann.
Kartöfluævintýrið

Í lesefninu fyrir litlu upplestrarkeppnina í ár var saga um kartöflur. Þar komu fram
ýmis hugtök varðandi kartöflur og kartöflurækt sem voru mörgum framandi. Svo vill
til að þetta er eitt helsta áhugamál eins kennarans
og svo fór að 4. bekkingar hófu kartöflurækt inni á
kennslusvæði um miðjan febrúar. Sprettan hefur
verið góð og kartöflur gægjast upp úr moldinni.
Grösin eru til hinnar mestu prýði enda hafa þau

staðið í blóma frá því fyrir páskafrí. Nemendur hafa
verið afar áhugasamir
og því var ákveðið að sá einnig baunum og þeir
nemendur sem vildu fengu að fara heim með baunir til
að rækta þar. Baunauppskeran hefur verið ágæt og allir
hafa fengið að smakka á brakandi ferskum baunabelgjum.
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Myndasíða útskriftarhóps
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Örfréttir úr Hlíðunum
Vegna veðurs þann 20. maí slepptum við útidagskránni og snæddum dýrindis
pizzur, svala og sleikjó á pizzustaðnum Castello. Þetta þótti nokkuð spennandi
og borðuðu börnin vel og fannst mjög

gaman.

Útskriftarferðin okkar var föstudaginn 22. maí. Þá fórum við á Víðistaðatún eftir

hádegismatinn þar sem við fórum í alls konar leiki og fleira. Skemmtu krakkarnir sér
konunglega eins og sjá má á myndunum. Í lokin voru svo allir þreyttir en mjög sáttir.
.
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eTwinning ráðstefna
Ferðasaga
Dagana 5.-7. júní var ráðstefna á vegum eTwinning haldin í Hasselt í Belgíu.
Yfirskrift ráðstefnunnar var Talent based learning og voru fyrirlestrar ásamt vinnustofum. Þar fengu kennarar tækifæri til að vinna með og læra á allskyns verkfæri til
að gera nemendur hæfari og mæta hæfileikum þeirra á sem fjölbreyttastan hátt.
Vorum við fjögur sem fórum á vegum
Rannís og Hafnarfjarðarbæjar. Ferðin
var í alla staði frábær, vinnustofur
skemmtilegar og gagnlegar og alltaf gott
að koma heim með fullt af nýjum verkfærum til að vinna með svo ekki sé
minnst á vinanetið sem myndast. Er það
von mín að ég komi sem flestum
kennurum í eTwinning verkefni á næsta skólaári og er gaman að segja frá því að
hugmyndin á bak við eTwinning er KISS Keep It Small and Simple. Þannig ættu allir
kennarar að geta fundið sér samstarfsaðila í
Evrópu og vinna skemmtileg verkefni sem
víkka sjóndeildarhring
barnanna.

Ferðakveðjur,
Hjördís, umsjónarkennari 5. bekkjar
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Fréttir frá Haga
Nú í byrjun júní fóru tveir elstu hóparnir, Andarungar og Tígrisdýr, í heimsókn á
bókasafn Hafnarfjarðar þar sem hún Ingibjörg tók á móti okkur. Hún las þrjár
bækur, söng nokkur lög ásamt því að krakkarnir fengu að skoða sig um á bókasafninu.

Um daginn fóru börnin í Andarungahópnum með föt sem hafa verið í óskilamunum
hjá okkur í langan tíma og settu í gám Rauða krossins. Í kjölfarið ræddum við um
það hverjum þessi föt gætu nýst og ýmislegt annað. Börnin voru mjög stolt eins og
myndirnar sýna.

Samvera á sal
Nemendur á yngsta- og miðstigi hafa í allan vetur mætt á samveru á sal. Markmiðið með samverunni er að nemendur þjálfist í að koma fram fyrir stóran hóp
áhorfenda. Þar skiptast árgangarnir á að sjá um skemmtunina en mikill metnaður
hefur verið lagður í þetta starf í vetur. Sá árgangur sem sér um samveruna skipuleggur hvernig hún á að vera og sér um skemmtiatriðin. Þá er alltaf farið í reglu
vikunnar og kveikt á kertum sem eiga að tákna
gildin okkar. Samverurnar hafa tekist mjög vel
og margir nemendur staðið á sviði. Þá hafa Vilborg danskennari og Guðrún Árný tónmenntakennari verið duglegar að láta hópana sem eru
hjá þeim í smiðjutímum sýna afraksturinn á
samveru.
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Útskriftarferð 10. bekkjar
Hin árlega útskriftarferð 10. bekkjar Hraunvallaskóla var farin í byrjun júní. Er hún
farin eftir langan vetur þar sem nemendur sjá ferðina allan tímann í hyllingum.
Farið var frá skólanum snemma morguns. Fyrst var
stoppað í Hveragerði þar sem farið var í ratleik og
ýmsar þrautir lagðar fyrir krakkana. Voru það ýmist
einstaklings - eða
samvinnuþrautir. Þetta
heppnaðist mjög vel,
krakkarnir ánægðir enda sniðugar þrautir og magnað
veður í þokkabót. Eftir þetta var haldið uppá
Drumboddsstaði í Bláskógabyggð í river-rafting niður
Hvítá. Ótrúlega gaman og spennandi. Þar var svo
boðið uppá hamborgara á eftir. Fínir bústaðir í MinniBorgum í Grímsnesi tóku
svo við ferðalöngum þar
sem þeir komu sér fyrir.
Svo var grillað og sprellað
fram á nótt. Eftir ,,góðan“ nætursvefn var morgunmatur,
tiltekt og svo haldið áfram í
átt að heimahögum á ný. Stoppað var í
Skemmtigarðinum í Grafarvogi. Þriðja heimsstyrjöldin
braust þar út í laser-tag
átökum nemenda. Eftir það
var farið heim í Hafnarfjörðinn. Frábær og vel
heppnuð ferð enda frábærir krakkar á ferð.
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Útskrift leikskólans
Elstu nemendur okkar flotta leikskóla útskrifuðust fimmtudaginn 28. maí við
skemmtilega athöfn í hátíðarsal skólans. Var fjölskyldum útskriftarnemenda boðið
að vera viðstödd útskriftina.
Útskriftarnemendur sýndu gestum atriði sem
sem þeir hafa verið að æfa með vinum sínum í
6. bekk síðan í mars.
Að sýningu lokinni fengu börnin útskriftarmöppu,
útskriftarskjal og rós.

Að lokum var boðið upp á veitingar sem þau Alli og Sara í eldhúsinu sáu um.

29.maí var svo síðasta samvinna útskriftarnema og 6. bekkjar í vetur og var þá
haldin ísveisla. Myndirnar segja meira en nokkur orð.
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Bókasafnshornið
Nóg hefur verið um að vera á safninu síðustu mánuði skólaársins. Bókasafnið stóð fyrir bóka spurningakeppni í apríl.
Nemendur fengu uppgefinn lista með
bókum í janúar og þær bækur voru

hafðar til hliðsjónar við gerð spurninga.
Einnig var spurt um höfunda þessara
bóka. Keppnin tókst gríðarvel, var mjög
jöfn og spennandi og greinilegt að nemendur höfðu kynnt sér
bækurnar vel. Að lokum var það svo 7. bekkur sem stóð uppi
sem sigurvegari.
Kidda klaufa getraun var einnig í gangi á safninu. Nemendur
voru duglegir að taka þátt og greinilegt að margir þekkja vel
til Kidda klaufa.

Að lokum er gaman að segja frá því að ljóðatréð sem sett var upp í byrjun apríl
hefur heldur betur blómstrað og er nú í fullum blóma á safninu. Einnig hefur
meistaralestur bókasafnsins gengið vonum framar og hafa tæplega eitt hundrað
meistaraskírteini verið afhent lestrarhestum í 3. og 4. bekk. Glæsilegt það.
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Ber það sem eftir er!!
Fræðslukvöld var haldið miðvikudaginn 6. maí í fyrirlestrarsal skólans.
,,Ber það sem eftir er: Um sexting, hefndarklám og
netið" er fræðsla fyrir foreldra um öryggi barna í stafrænum samskiptum. Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum á síðustu vikum og mánuðum ganga nektarmyndir af íslenskum börnum manna á milli á netinu,
en lögreglunni hefur reynst erfitt að bregðast við
vandamálinu. Dreifingin er stjórnlaus og netið gleymir engu. Sexting (að skiptast á
nektarmyndum) meðal barna og unglinga eykur á vandann. Rík þörf er fyrir
vitundarvakningu - og upplýstir foreldrar eru
besta forvörnin. Ef ekkert er aðhafst gætu fleiri
börn lent í því að vera ber það sem eftir er á
netinu.
Aðgangur var ókeypis og allir foreldrar voru
hvattir til að mæta á fyrirlesturinn enda mikil-

vægt að kynna sér áskoranirnar sem fylgja tækninýjungum, þótt börnin séu enn ung
að árum. Forvarnir virka jú best þegar þær eru til staðar áður en hættuna ber að
garði. Fræðslan var í höndum Þórdísar Elvu Þorvaldsdóttur, höfundar verðlaunamyndanna ,,Fáðu já!" og ,,Stattu með þér!" sem
notaðar eru í kennslu í grunnskólum landsins.
Styrktaraðili átaksins er Vodafone.
Frábært framtak hjá foreldrafélagi skólans en því miður
þá var mæting foreldra heldur dræm. Hvetjum við
foreldra til að nýta sér þá frábæru viðburði sem
foreldrafélagið stendur fyrir.
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Hellisgerði skoðað
Föstudaginn 5. júní fóru allir nemendur í 2. bekk í Hellisgerði með strætó.
Nemendur tóku með sér hádegisnesti og eyddu deginum við leik á þessum fallega
stað. Veðrið lék við okkur og allir skemmtu sér vel, bæði nemendur og kennarar.
Það má segja að kennarar hafi verið stoltir af hópunum sínum en allir höguðu sér

vel og voru til fyrirmyndar.

Útivera hjá 1. bekk
Við í dansi og tónlist í 1.bekk höfum brallað ýmislegt í vetur. En við skelltum
okkur í útitíma um daginn í svona líka fínu veðri. Eldri nemendur af miðstigi tóku
nokkur spor með okkur og skemmtu sér alveg jafnvel og við hin.
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