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Í vetur hafa nemendur og starfsfólk skólans 

farið á undan með góðu fordæmi þegar 

kemur að samfélagslegri ábyrgð. Að venju 

fór 5. bekkur og safnaði fyrir ABC barnahjálp 

en yfir 100.000 kr söfnuðust í þetta skiptið. 

Nemendur í 7. bekk gáfu peninga, sem þeir höfðu safnað fyrir með 

kökusölu, til langsveiks skólafélaga í 4. bekk og hlutu Hvatninga-

verðlaun Foreldraráðs Hafnarfjarðar fyrir vikið. Á Hraunvalla-

leikunum í mars perluðu nemendur og starfsfólk armbönd ,,Lífið er 

núna“  fyrir KRAFT sem er stuðningsfélag fyrir ungt fólk með krabba-

mein og voru armböndin seld í lok leikanna en yfir 400.000 kr 

söfnuðust á tæpum 3 klst. Sannarlega frábært framtak!                 

Það er líka mikilvægt að hugsa vel um náttúruna og jörðina okkar. 

Við þurfum að skila henni til komandi kynslóða í ekki verra ástandi 

en við tókum við henni. Með þetta í huga höfum við í Hraunvalla-

skóla farið að flokka sorp af því að viljum ganga vel um jörðina 

okkar. Við viljum minnka notkun á plasti og efla endurvinnslu. 

Spyrna á móti matarsóun og huga að almennri umhverfisvernd í 

okkar nær og fjær umhverfi. Verkefnið Green Clean future, sem er 2 

ára ERASMUS+ verkefni og unnið í samvinnu við 4 önnur Evrópu-

lönd, hefur verið kyndilberi í þessari vinnu í vetur og verður áfram 

næsta skólaár en þá fáum við í heimsókn 20 kennara sem verða hjá 

okkur í vikutíma og læra um umhverfisvernd og sjálfbærni.  

Sjáumst glöð 22. ágúst !  

Frá skólastjóra grunnskóla 

Brosið 



Bls. 2 
Brosið 

 

 

 

Leikskólabörnin í Hraunvallaskóla hafa svo 

sannarlega haft nóg fyrir stafni undanfarnar 

vikur. Hér er alltaf líf og fjör. Starf leikskólans 

miðast að því að tvinna saman nám og leik þar 

sem leikurinn er hafður að leiðarljósi. Í vetur 

höfum við meðal annars unnið með Lubbi 

finnur málbein, sem er bók og námsefni þar 

sem unnið er að málörvun barna með íslensku 

málhljóðin í brennidepli.  

Eins eru lestrarstundir, samverustundir 

og frjáls leikur fastir liðir í leikskóla-

starfinu hér í Hraunvallaskóla.  

Nú þegar veðrið leikur við okkur þá 

færum við daglegt starf meira út, sinnum 

útikennslu og förum í vettvangsferðir. 

Börnin hafa farið í stuttar vettvangsferðir 

hér um nærumhverfið og einnig í lengri ferðir með strætó, til dæmis á Bókasafn 

Hafnarfjarðar og niður í miðbæ að sjá Búkolluleiksýningu.  

Líf og fjör í leikskólanum 
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Börnin í 4. bekk voru búnir að æfa sig og æfa heilmikið fyrir 

hátíðina en hún var haldin 18. og 25. apríl.  Þau voru búin 

að æfa sig í skólanum, eitt og eitt og einnig í hópum.  Fengu 

nemendur einnig heftin sín heim og fengu aðstoð þar. Það 

að standa eitt upp og lesa upphátt ljóð og texta fyrir aðra er 

alls ekki auðvelt. Margir áttu mjög erfitt með þetta í upphafi en þegar leið á sig-

ruðust þau á feimninni og sjálfstraustið jókst. Krakkarnir stóðu sig eins og snillingar. 

Allt gekk upp og allir gerðu sitt besta.  Krakkarnir eiga mikið hrós skilið og ganga 

vonandi mjög sáttir frá 

þessu verkefni. 

Litla upplestrarkeppnin 

Hraustur Hraunvallaskóli 
Árlega er haldin íþróttakeppni milli 9. bekkja allra  grunnskóla Hafnarfjarðar. Er 

skipst á að halda keppnina á Ásvöllum og í Kaplakrika. Að þessu sinni var 

keppnin haldin í íþróttahúsina á Ásvöllum. Hraunvallaskóli gerði sér lítið fyrir og 

vann keppnina að þessu sinni og er því grunnskólameistari þetta árið. Til 

hamingju nemendur og til 

hamingju íþróttakennarar!  



 

 

 

Krakkarnir í 7. bekk eru ótrúlega hæfileikaríkir. Þeir hafa í vetur verið að lesa frum-

samdar sögur fyrir yngri krakkana og um daginn kom síðasti hópurinn á safnið og 

las fyrir nemendur í 2. Eldborg. Þar mátti heyra saumnál detta þegar yngri börnin 

hlustuðu hugfangin á ótrúlega skemmtilegar sögur hjá þessum framtíðar rit-

höfundum.   

Bls. 4 
Brosið 

 
 
 
 Bjartir dagar 

Sögustund 

Bjartir dagar voru nú á vordögum haldnir hér í Hafnarfirði. 3. bekkur vildi ekki láta 

sitt kyrrt eftir liggja og tók þátt í að syngja á setningu bæjarhátíðarinnar á Thors-

plani. Fórst þeim það að sjálfsögðu vel úr hendi enda glaðir og skemmtilegir 

krakkar þarna á ferð.  
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Það er mikilvægt að nemendur viðhaldi lestrarfærni sinni og haldi áfram að byggja 

upp nýjan orðaforða og nýja þekkingu gegnum lestur í sumar. Við sem höfum sinnt 

kennslu í grunnskólum vitum að ef ekkert er lesið yfir sumartímann kemur lesfimi til 

með að hraka hjá mörgum nemendum. Hjá nemendum sem glíma við lestrar-

erfiðleika getur bakslagið jafnvel orðið það mikið að lesfimi að hausti stendur á 

sama stað og í byrjun þess sama árs. Það þýðir í raun að heil önn hefur tapast. Til 

að koma í veg fyrir afturför í lestri yfir 

sumartímann er einfalt ráð: Að börnin 

lesi að jafnaði tvisvar til þrisvar í viku í 

ca. 15 mínútur í senn.  

 

 

Það er alltaf mjög gaman að ganga um skólann en þegar 

Drekaspretturinn, lestrarátak skólans, stendur yfir er það 

enn skemmtilegra því þá er lesið í bókstaflega öllum 

hornum. Drekahreiðrin, þar sem skráningareggin 

söfnuðust saman, voru heldur betur fljót að fyllast þetta 

árið þar sem krakkarnir sýndu mikinn áhuga og lásu 

hvenær sem stund gafst til.  

Lesið í öllum hornum 

Verum dugleg að lesa í sumar 
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Um daginn kláraði 7. bekkur þemað um geim-

skipið og kynntu fyrir hvert öðru. Svo stórskemmti-

lega vildi til að geimfari (já! þetta er rétt lesið, 

alvöru geimfari!!) og fylgdarlið hans hringdu í 

skólann á svipuðum tíma og vildu endilega heim-

sækja árgang og vera með smá fyrirlestur um 

geimferðir. Ótrúlegt en satt!! 7. bekkur var svo heppinn að verða fyrir valinu og hittu 

krakkarnir og hlustuðu á alvöru geimfara. Hann 

sagði skemmtilega frá og sýndi myndir en hann 

var líka með frábæran boðskap til nemendanna 

um að hafa skýra sýn á framtíðina og velja sér 

eitthvað sem þeir hafa virkilegan áhuga á og 

stefna þangað strax með metnaði. Frábært og al-

veg öruggt að krakkarnir munu muna lengi eftir 

þessu. Krakkarnir voru með skemmtilegar 

spurningar sem tengdust verkefnunum eins og 

hvernig er endurvinnsla um borð, hvað geimfarar  

gera við þvag, saur og margt fleira.  

 

Alvöru geimfari!! 



 

 

 

Það var mikil og góð samkeppni í hæfileikakeppninni og virkilega gaman að sjá öll 

atriðin.                                                                                                                         

Birkir Snær úr 7. bekk, með aðstoð Stefáns og Gísla, unnu frum-

legasta atriðið í Hæfileikakeppninni en hann las frumsamið ljóð 

og aðstoðarmenn léku. Í 3. sæti voru Maríó-brothers en það voru 

Andri Steinn, Ari Freyr, Hilmir, Mikael Úlfur, Bartozs og Magnús 

Ingi úr 6. bekk. Í 2. sæti var N&B- hópurinn, þær Baldvina og Na-

talía í 5. bekk. Bergdís í 7. bekk 

vann svo keppnina með því að 

syngja og spila á gítar lagið   

Hallelujah. Til hamingju öll 

sömul! 

Bls. 7 
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Eins og kom fram fyrr í blaðinu stóð árlegur Drekasprettur yfir frá 16. til 31. apríl í 

öllum deildum og má með sanni segja að hann hafi heppnast frábærlega. 

Nemendur sýndu mikinn áhuga og metnað og á köflum var keppnin hörð. Í yngri 

deild stóð 1.bekkur uppi sem sigurvegari í fyrsta sinn í sögunni. Í miðdeild gerði 

7.bekkur sér lítið fyrir og vann Drekalestrarmeistaratitilinn þriðja árið í röð. Þau hafa 

því unnið drekalestrarbikarinn til eignar. Í unglingadeild varð 9.HBG hlutskarpastur 

og hlaut að launum bikar og kökuveislu.  

 

Drekasprettur 

Hæfileikakeppni 



Brosið 
Bls.8 

Við erum 
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Það var heldur betur blíðan á Suðurlandinu þegar krakkarnir í 10. bekknum fóru í 

útskriftarferðina sína. Krakkarnir skemmtu sér konunglega í leikjum, sundi, ratleik 

og aparólan sló í gegn eins og venjulega ásamt river-rafting ferðinni niður Hvítá. 

Svo þurfti að sjálfsögðu að útbúa mat og koma sér fyrir.  Allt eins og það á að vera. 

Frábær ferð og glaðir nemendur eins myndirnar sýna. 

Útskriftarferð 10. bekkjar 
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Í skólanum eru margir afar hæfileikaríkir einstaklingar. Eins og sjá má á þessum 

meðfylgjandi myndum þá er Bryndís textílkennari aldeilis heppin að hafa verið með 

marga slíka hjá sér í vetur. Bangsar, hundabæli og margt annað skemmtilegt búið til 

í þessum skapandi tímum. 

 

 

Við finnum mikla jákvæðni og stuðning frá foreldrasamfélaginu hér í Hraunvalla-

skóla. Í vetur höfum við unnið að því í samstarfi við stjórn foreldrafélagsins að fjölga 

bekkjartenglum í árgöngum. Foreldrar brugðust afar vel við beiðni um að taka þátt í 

þessu verkefni með okkur og í hverjum árgangi eru nú a.m.k. 6-8 bekkjartenglar 

sem halda utan um starfið. 19. febrúar var haldinn fjölmennur fundur bekkjartengla 

og umsjónarkennara þar sem Bryndís Jónsdóttir verkefnisstjóri hjá Heimili og skóla 

hélt frábært erindi. Á vordögum 

hittust bekkjartenglar og umsjónar-

kennarar í árgöngum, ræddu 

áherslur næsta vetrar og stilltu 

saman strengi. Í haust munu 

bekkjartenglar svo kynna dagskrá 

vetrarins á skólakynningum 

bekkjanna og leita eftir samstarfi 

foreldra við að efla bekkjarandann.  

Gott samstarf 

Textílsnillingar 
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Á vorin er nóg um að vera hjá elsta árganginum í leikskólanum. Helst 

ber þar að nefna útskriftina sjálfa og útskriftarferðina. Fimmtudaginn 31. maí út-

skrifuðust 28 nemendur frá leikskólanum í Hraunvallaskóla við hátíðlega athöfn. 

Það var ánægjulegt að sjá hve allir voru stoltir af börnunum, foreldrar, ömmur, afar 

og ekki síður kennararnir. Útskriftarbörnin höfðu æft söng og dans með vina-

bekknum sínum, 6. bekk grunnskólans, og sýndu atriðin fyrir gestina. Útskriftar-

hópurinn var svo að lokum útskrifaður með rós, útskriftarhúfu og verkefnamöppu. 

Að því loknu var öllum boðið uppá veitingar og spjall. Til hamingju með daginn!  

Þriðjudaginn 5. júní fóru útskriftarnemendurnir svo í útskriftarferð í Fjölskyldu- og 

húsdýragarðinn. Þar áttu börnin yndislegan dag í góðu veðri. Börnin skoðuðu margt 

skemmtilegt, fræddust um dýrin, fóru í leiki, léku sér og borðuðu grillaðar pylsur. 

Ferðin heppnaðist vel og allir komu glaðir og kátir til baka.  

Leikskólinn útskrifar 



Bls. 12 
Brosið 

 

 

 

 

6. bekkur skellti sér í bæjarferð um daginn. Fór hópurinn í 

skemmtilega heimsókn í Siglingaklúbbinn Þyt og átti þræl-

skemmtilegan, góðan og blautan dag. Eins og myndirnar sýna 

þá fengu krakkarnir að prófa ýmislegt sem heldur betur sló í 

gegn.  

6. bekkur í heimsókn 

Fiskur flakaður 
Það var virkilega mikið fjör hjá 4. bekk á dögunum þegar Jón, faðir Kristbjargar 

kennara, kom í heimsókn og sýndi krökkunum hvernig á að flaka fisk og gera 

að. Fengu krakkarnir einnig að snerta og halda á fiskum. Þeim fannst þetta ótrú-

lega skemmtilegt og voru alsæl.  
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Í lok skólaársins eru þema- og áhugasviðsdagar þar sem nemendur vinna að ýmis-

konar verkefnum frá kennurum eða að eigin vali. Lauk svo þessum þema og 

áhugasviðsdögum með glæsilegri sýningu um allt skólahúsnæðið á verkefnum 

nemenda. Það er ekki annað hægt en að segja að dagurinn hafi verið í alla staði 

frábær og fullt af áhugaverðu og skemmtilegu að skoða fyrir alla. Við þökkum öllum 

fyrir frábæra þátttöku og foreldrum og gestum þökkum við innlitið. 

 

Áhugasviðsdagar 



 

 

 

Fyrr í vetur voru krakkarnir í 1. bekk að vinna verkefni á bókasafninu 

þar sem þeir áttu að búa til sína eigin sögupersónu. Krakkarnir bjuggu 

svo til bækur um persónurnar sínar. Hér má sjá nokkra nemendur 

vinna í þessu skemmtilega verkefni. En hægt er svo að sjá þessar 

flottu bækur inná Facebook– síðu bókasafnsins. Endilega kíkið á það. 

Bls. 14 
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Framundan hjá okkur í leikskólanum er sumarhátíðin okkar. Foreldrafélag leik-

skólans stendur fyrir árlegri sumarhátíð föstudaginn 15. júní kl.15-16 hér á leik-

skólalóðinni. Boðið verður uppá hoppukastala, veitingar 

og óvænta heimsókn frá Latabæ!                               

Svo að lokum viljum við þakka kærlega fyrir frábæran 

vetur, en við í leikskólanum förum í sumarfrí frá og með 

miðvikudeginum 11. júlí og opnum aftur fimmtudaginn 9. 

ágúst. Það eru sannarlega forréttindi að hafa fengið að 

fylgja börnunum í vetur, sjá þau þroskast og læra af 

þeim.                                                                       

Gleðilegt sumar og takk fyrir ánægjulegt samstarf á 

liðnum vetri. 

Sumarhátíð leikskólans 

Sögupersónur 
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Það var hátíðleg athöfn með tilheyrandi ræðum, skemmtiatriðum og veitingum nú í 

lok skólaárs við útskrift 10. bekkjar. Falleg orð kennara og nemenda í garð hvors 

annars voru gott veganesti inn í framtíðina. Til hamingju kæru nemendur og gangi 

ykkur sem allra best á nýjum slóðum.   

Útskrift 10. bekkinga 



Brosið 
Bls.16 

SJÁUMST 

 

Brosið 
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