
Félagsmiðstöðva- og ungmennahúsavikan er haldin dagana 15.-19. nóvember.
Vikan hefur það að markmiði að varpa ljósi á mikilvægi og virði þessa vettvangs
fyrir börn og ungmenni með hvatningu um að sem flestir (foreldrar,
forsjáraðilar, systkini, vinir og aðrir aðstandendur) kynni sér starfsemi
stöðvanna í sínu hverfi. Starf félagsmiðstöðva og ungmennahúsa er í eðli sínu
mikilvægt forvarnarstarf og hefur starfsfólk félagsmiðstöðvanna lagt ríka
áherslu á að skapa einstaka menningu og umhverfi með sínum börnum og
ungmennum.

Þetta eru skrítnir tímar sem við lifum á og því miður höfum við þurft að fresta
mörgum viðburðum á meðan Covid-19 faraldurinn hefur staðið yfir. Við höfum
reynt að gera okkar besta til að láta þetta hafa sem minnst áhrif á unglingana
okkar og reynt að finna lausnir til þess að geta boðið upp á opnanir. 

Í vetur höfum við sem betur fer náð að halda Mosanum opnum og getað haft
okkar starf "venjulegt". Unglingarnir eru duglegir að mæta og það er alltaf fjör
hjá okkur. Við erum sérstaklega ánægð með að hafa geta haldið bæði
sleepover og draugahús í október fyrir 8.-10.bekk en eftir nýjustu Covid-reglur
þá þurfum við því miður að fresta 221-ballinu sem átti að fara fram núna í
nóvember.

Þar sem við getum ekki boðið upp á vöfflukaffi eins og venjulega í
Félagsmiðstöðvavikunni þá skorum við á ykkur að fylgjast með okkur á
samfélagsmiðlum. 
Við getum vonandi boðið ykkur í heimsókn þegar líður á veturinn og Víðir
leyfir.

Við ákváðum að senda þetta fréttabréf heim og kynna ykkur starfið fyrst
foreldrar/forsjáraðilar geta ekki komið til okkar í Mosann.

Endilega finnið okkur á Facebook, SnapChat og Instagram en nöfnin okkar á
þessum samfélagsmiðlum finnið þið aftar í blaðinu. Ef þið viljið hafa samband
við okkur þá getið þið haft samband í gegnum samfélagsmiðla, á
sarap@hraunvallaskóli.is eða unabjork@hraunvallaskoli.is.
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NÓVEMBER DESEMBER

JANÚAR FEBRÚAR MARS

APRÍL MAÍ JÚNÍ

221-ball FRESTAÐ

26. Rímnaflæði

10. Hafnarfjaðrar Stíll

10. Danskeppni Hafnarfjarðar
     Mið- og unglingadeild

13. Söngkeppni Mosans

16. Jólaball Mosans

14. Rafíþróttamót Hafnarfjarðar

19. Söngkeppni Hafnarfjarðar

28. Danskeppni Samfés
     Mið- og unglingadeild

29. Stíll Samfés

2. Grunnskólahátíðin

9. Legókeppni
   Miðdeild

5. og 6. bekkjarball

2. Veistu svarið - 8 liða

14. Veistu svarið - 4 liða

18. Veistu svarið - úrslit

25. Samfestingurinn
26. Söngkeppni Samfés

6. Sjöunda bekkjar ball

27. Árshátíð unglingadeildar

13. Rafíþróttamót Samfés

18. Íþróttamót Hafnarfjarðar
 Lokahátíð Hafnarfjarðar1.
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