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Vor í Hraunvallaskóla
Ágætu nemendur, starfsfólk og foreldrar.

4. tbl. 4. árg.

maí 2013

Senn líður að skólaslitum hjá okkur í
grunnskólanum. Eins og ávallt marka
komandi skólaslit kveðjustund fyrir einhverja nemendur skólans. Sumir hverfa til
náms í öðrum grunnskólum en aðrir eru nú
á lokadögum grunnskólagöngu sinnar.
Þessum nemendum óskum við velfarnaðar
í nýjum áskorunum og þökkum þeim fyrir
samfylgdina í Hraunvallaskóla.
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Það er óhætt að segja að skólaárið hafi
verið viðburðaríkt og því er ekki úr vegi að
líta fyrir farinn veg og hugsa til baka um þá sigra sem við höfum unnið í vetur, sem hópur og
sem einstaklingar. Hér innanhúss hafa fjölmargir nemendur fengið að láta ljós sitt skína á
uppákomum á sal, svo ekki minnst sé á nýafstaðna hæfileikakeppni miðdeildar þar sem fjölmargir listamenn komu fram. Litla upplestrarkeppnin hjá 4. bekk var jafnframt sérlega
glæsileg auk þess sem nokkrir árgangar tóku einkar glæsilega á móti ekki ómerkari gestum
en bæjarstjóranum og biskupi Íslands. Svo að fátt eitt sé nefnt. Fyrir utan veggi skólans hafa
nemendur einnig verið skólanum til sóma. Keppendur okkar á lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar stóðu sig frábærlega, skólaskáksveitin okkar kom eins og stormsveipur inn á
Íslandsmótið og hreppti þriðja sætið, spurningalið skólans keppti til úrslita í spurningakeppni
grunnskóla Hafnarfjarðar, sigur vannst í skreytingakeppninni fyrir grunnskólahátíðina og
svona mætti áfram telja.
Í mínum huga stendur Íslandsmetið í hópdansi á Gangnam Style upp úr í vetur. Það uppátæki
er svo lýsandi fyrir þann anda sem er í skólanum. Frá því að þessi klikkaða hugmynd kom
upp og þar til hún var framkvæmd var aldrei neinn sem efaðist, reyndi að draga úr eða fannst
þetta asnalegt. Bæði nemendur og starfsfólk voru tilbúin til þess að láta slag standa. Fyrir
vikið vöktum við athygli allra helstu fjölmiðla landsins á skólanum okkar.Hraunvallaskóli
vill vera, og er, framsækinn skóli. Fjöldi heimsókna frá starfsfólki annarra grunnskóla ber
þess merki að eftir starfinu er tekið og að fleiri hafa áhuga á að feta þær leiðir sem við höfum
farið. Það er sérstaklega ánægjulegt að þeir gestir sem hingað hafa komið hafa allir minnst á
það að hér ríki sérstaklega góður andi. Þeim finnst gott að koma í Hraunvallaskóla. Það eru
líklega bestu meðmæli sem skóli getur fengið.
Ég er stoltur af því að hafa fengið tækifæri til að ganga til liðs við þann framsækna starfsmannahóp sem starfar hér í Hraunvallaskóla og um leið að fá að tilheyra því öfluga samfélagi sem skólinn er. Ég þakka ykkur öllum fyrir samstarfið í vetur og er þegar farinn að
hlakka til að vinna nýja sigra með ykkur á næsta skólaári.

deildar

Jóhann Skagfjörð Magnússon, deildarstjóri 1.-7. bekkja.
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Hafnarfjörður á iði
„Hafnarfjörður á iði“ var haldinn í annað sinn
þann 24. apríl síðastliðinn. Hafnarfjörður á iði
fer þannig fram að allir leik- grunn- og
framhaldsskólanemar og starfsfólk í Hafnarfirði fara út og hreyfa sig saman. Það er áætlað
að um 7000 manns hafi tekið þátt í
viðburðinum að þessu sinni. Byrjað er á
gönguferð. Hvert skólastig æfir eitt atriði og
kennir hinum. Í ár var leikskólinn með „Í
rigningu ég syng“ grunnskólinn með „Höfuð
herðar hné og tær“ og framhaldsskólinn með
„Mangó mangó“. Óhætt er að segja að það
hafi verið fjölmenni á ferð í kring um Hraunvallaskóla þennað dag og mikið fjör.

Útskriftarferð og útskriftarhátíð
Nú er sá árstími kominn að elsti árgangur leikskólans kveður okkur. Sú hefð hefur skapast að útskriftarárgangurinn hefur mikið við þessar síðustu vikur í leikskólanum. Frá því í mars hafa nemendur
6. bekkjar hitt leikskólabörnin einu sinni í viku kennt þeim og aðstoðað við að setja upp sýningu fyrir
útskriftarhátíðina. Á þessum æfingum hefur myndast mikil vinátta milli leik- og grunnskólabarnanna
og aðstoðin er ómetanleg.
Þann 9. maí s.l. var farið í útskriftarferð. Við byjuðum á að fara á tónleika sinfóníuhljómsveitar
Íslands í Eldborgarsal Hörpu. Þaðan var farið á Grillhúsið í Tryggvagötu og hádegisverður snæddur. Að
lokum heimsóttum við Árbæjarsafn þar sem við fengum leiðsögn um safnið við lékum okkur úti og
fengum síðdegishressingu. Veðrið var frábært í ferðinni og hún mjög skemmtileg í alla staði og þökkum
við foreldrafélaginu stuðning við ferðina.
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Samvinna leik- og grunnskóla
Elsti árgangur leikskólans og yngsti árgangur grunnskólans
ásamt kennurum beggja skólastiga hafa frá upphafi Hraunvallaskóla unnið saman að þróun samvinnu leik- og grunnskóla.
Samvinnan er í stöðugri þróun og enn erum við að fikra okkur
áfram. Í vetur hefur hver nemandi í elsta árgang leikskólans
farið á 1. bekkjar svæðið u.þ.b. tvisvar í mánuði og unnið verkefni undir umsjón grunnskólakennara. Hver hópur telur tíu
nemendur. Á sama tíma koma tíu 1. bekkingar í leikskólann og
vinna þar undir stjórn leikskólakennara. Hver 1. bekkingur
kemur í leikskólann ca. fjórum sinnum yfir veturinn.

Unglingar í leikskólanum
Á unglingastigi gefst nemendum kostur á að velja sér fög. Þó
nokkuð margir unglingar hafa valið sér að kynnast námi og
starfi í leikskólanum. Þetta finnst okkur kennurum í leikskólanum mjög skemmtilegt og vonumst við að sjálfsögðu til
að þarna séu framtíðar leikskólakennarar á ferðinni. Það að
nemendur geti valið að koma og kynna sér lífið í leikskólanum er enn eitt dæmið um hversu ómetanlegt það er að í
Hraunvallaskóla eru tvö skólastig undir sama þaki.
Hér á myndinni eru Daníel Freyr úr 10. bekk ásamt Adam Leó
og Ragnari Emil á Suðurhlíð í góðum gír í leikfimi.

Fjölgreindaleikar 2013
Síðustu dagana fyrir páskafrí voru haldnir fjölgreindaleikar í
skólanum.
Fyrirkomulagið var þannig að nemendum var skipt í hópa og var
einn nemandi úr hverjum árgangi í hverjum hóp. Einn hópstjóri
var valinn, en nemendur úr efstu bekkjum tóku það hlutverk að
sér.
Rúmlega sextíu stöðvar voru í boði og hóparnir jafn margir.
Stöðvarnar voru fjölbreyttar eins og þær voru margar og ætla má
að allir hafi fundið eitthvað við sitt hæfi þessa þrjá daga sem leikarnir stóðu. Óhætt er að segja að skólinn hafi iðað af lífi og fjöri
sem aldrei fyrr og almenn ánægja ríkti meðal nemenda og starfólks með þessa skemmtilegu tilbreytingu í skólastarfinu.
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Skólaskákmót

Brosið frétti af nokkrum skáksnillingum í
skólanum og tók viðtal við þrjá þeirra, sá
fjórði var því miður veikur heima.

Hvað voruð þið gamlir þegar
þið lærðuð að tefla?
Allir: Ungir þegar við lærðum mannganginn en við byrjðuðm að æfa hjá
Haukum þegar vorum við 8 ára.
Með hvaða félagi teflið þið?
Allir: Haukum, við fórum fyrst á æfingu
því einn bekkjarbróðir okkar var að æfa
sem sagði okkur frá þessu. Hóparnir
skiptast í: 4 bekkur og yngri og 5. – 10.
bekkur. Við æfum einu sinni í viku hjá
Haukunum, Páll Sigurðsson er þjálfarinn
okkar. Hann þjálfar líka skák í skólunum í
Garðabæ og var liðsstjóri hjá einu liðinu
þeirra á mótinu. Við æfum einu sinni í
viku með Helli í Mjóddinni.
Þið stóðuð ykkur frábærlega á skólaskákmóti um daginn, hvaða árangri
náðuð þið þar?
Binni: Við lentum í þriðja sæti á Íslandsmóti í skólaskák, af 45 sveitum. Helgi: Í
verðlaun fengum við boð á annað mót sem
er í Stykkishólmi og svo fengum við bikar
sem er geymdur í skólanum. Burkni: Við
vorum 4 í liðinu, auk okkar var Þorsteinn
Emil sem er í 3 bekk. Binni: Ég var á 1.
borði, Helgi: Ég var á 2. borði og Burkni
á 3. borði og Þorsteinn á 4. borði. Borðin
fara eftir því hvað maður hefur unnið sér
inn mörg stig á mótum, en við þrír erum
allir svipað góðir.

Er einhver skóli eða andstæðingur sem
er skemmtilegri en annar að tefla við?
Binni: Álfhólsskóli. Burkni: Já einn úr
liðinu þeirra er David Kolka og hann er
mjög góður. Helgi: Og líka Hörðuvallaskóli Burkni: Og Rimaskóla því við
vorum í Rimaskóla. Vð töpuðum fyrir Álfhólsskóla.
Hvernig undirbúið þið ykkur fyrir svona
mót?
Allir: Við teflum og ræðum við liðsstjórann áður en við byrjum á mótinu,
pabbi Helga var liðsstjórinn okkar á skólamótinu.
Er ekki skákklukkan ekkert stressandi á
mótum? Binni: Mér finnst hún mjög
stressandi Burkni: Mér finnst það ekki,
nema þegar ég er á móti erfiðum andstæðing. Helgi: Mér finnst það ekki
heldur, eða jú hún getur verið stressandi.
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Stóra upplestrarkeppnin og Litla upplestrarkeppnin
Boðorðin sjö !


Líkamsstaða



Notkun talfæra



Raddstyrkur



Blæbrigði



Hraði



Framburður



Samskipti við áheyrendur

Stóra upplestrarkeppnin var fyrst haldin veturinn
1995-96 fyrir nemendur í 7. bekk og Litla upplestrarkeppnin fyrir nemendur í 4. bekk hófst 2010-11 á 15 ára afmæli Stóru upplestrarkeppninnar. Báðar keppnirnar eru haldnar til að vekja áhuga á vönduðum upplestri og
framburði, í 4. bekk eru nemendur aðeins að keppa við sjálfan sig í að bæta upplestur en í
7. bekk eru valdir tveir sigurvegarar og einn varamaður í hverjum skóla sem keppa svo í
Hafnarborg við nemendur úr öðrum skólum bæjarins. Verkefnið sjálft hófst á Degi íslenskrar tungu 16. nóvember. Árgangarnir héldu svo lokahátíð í mars og apríl þar sem
foreldrum var boðið að koma og hlusta.
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Nú á dögunum var haldin hin árlega árshátíð
Hraunvallaskóla og Mosans í „veislusal“
skólans. Það var frábær mæting í ár því um
130 krakkar mættu og fjöldinn allur af
kennurum. Þemað í ár var nokkuð sérstakt
„Nótt í Frakklandi“ og því voru krakkarnir
frekar menningarlegir. Alli, kokkur skólans sá
um matinn af sinni einstöku snilld og á hann
og hans starfsfólk hrós skilið. Ari Eldjárn kom
og sá um að kitla hláturtaugarnar á meðan á
matnum stóð og svo tók dansiballið öll völd.
Þetta er einstakur hópur af krökkum, þvílíkt
prúður og stilltur og eiga kennarar og foreldrar
þeirra heiður skilið.
Starsfólk Mosans vill þakka öllum þeim sem
komu eitthvað að árshátíðinni kærlega fyrir
þeirra framlag.
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