
  

 
 
Skrifstofa 
skólans er 
opin sem hér 
segir: 
 
Kl. 7:45 —16 
á mán.— fim.  
          
7:45 —  15 á 
föst. 
 

Sími skólans 

er: 590-2800 

Faxnúmer er: 

590-2801     

Sími Hraunsels 

er: 590-2811 

Fréttablað Hraunvallaskóla              Júní 2017     4. tbl.   8. árg 

Skólastarf í Hraunvallaskóla var metið nýlega með ytra mati. Matið 

unnu matsmenn á vegum Menntamálastofnunar fyrir mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga. 

Matið er fyrst og fremst til að styðja skóla við að auka gæði náms og 

skólastarfs og stuðla að umbótum. Það er skemmst frá því að segja 

að Hraunvallaskóli var grænn í öllum yfirflokkum sem þýðir að það 

eru fleiri styrkleikar en veikleikar í skólastarfinu. Verklag er gott og 

langflestir þættir eru í samræmi við lýsingu á gæðastarfi.  

Í bréfi matsmanna til foreldra er tekið fram að stefna skólans, bæði 

einkunnarorð og sérstaða hans séu skýrt fram sett og að sérstaða 

skólans felist ekki síst í „opnum skóla“ og teymiskennslu/

parakennslu. Verkaskipting stjórnenda er skýr. Skólanámskrá og 

starfsáætlun endurspegla áherslur í skólastefnu sveitarfélagsins og 

þar koma fram þau viðmið sem birt eru í aðalnámskrá.  Markvisst er 

fylgst með námi og framförum allra nemenda og greiningar og 

skimanir eru nýttar til að 

finna þá sem þurfa sérstaka 

aðstoð. Lögð er áhersla á 

skóla án aðgreiningar í öllu 

skólastarfinu og skóla-

bragur einkennist af sann-

girni og virðingu fyrir öllum. 

 

Hraunvallaskóli fær grænt 

ljós frá MMS 

Brosið 
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Bls. 2 
Brosið 

 

 

 

 

Vorin eru annasamur tími í leik-

skólanum. Þegar veðrið leikur við 

okkur erum við mikið úti og förum 

gjarnan í vettvangsferðir og skoðum 

nærumhverfið eða förum í lengri ferðir 

með strætó. Við höfum meðal annars 

farið í Hellisgerði, fjöruferðir, göngu-

ferð uppá Ásfell, ferð upp að 

Hamrinum, niður á tjörn, heimsótt 

Kubbaland legósafnið og svo mætti 

lengi telja.  Á vorin útskrifum við elstu börnin. Bæði er formleg útskrift við hátíðlega 

athöfn og eins er farið í skemmtilega útskriftarferð. 

 

 

 

 

 

Leikskólafréttir 



Bls. 3 
Brosið 

Þegar 10. bekkur klárar grunnskólaskylduna hér í skólanum 

okkar er venja að hann fari í stutta útskriftarferð. Engin undan-

tekning var nú í ár þegar flotti útskriftarhópurinn okkar fór austur 

fyrir fjall í ævintýraferð. Stoppað var í Hveragerði og farið í 

aparóluna. Þetta þótti mikið gaman og heyrðust oft öskur og 

skrækir og þá eiginlega 

hæst í kennurunum. Farið 

var í ýmsa hópeflisleiki þar 

sem allir skemmtu sér vel.                                                                                                   

Gist var í félagsheimilinu Félagslundi í Flóa-

hreppi nánast í einni flatsæng í sal staðarins. 

Krakkarnir fóru í River-rafting í Hvítá þar sem 

siglt var á gúmmíbátum niður ána. Mjög 

spennandi og gaman fyrir krakkana að prófa þetta. Ferðin endaði svo á Paintball í 

skemmtigarðinum í Grafarvogi. Þar var mikið fjör. Frábær ferð með frábærum 

krökkum sem við eigum eftir að sakna mikið. 

Útskriftarferð 10. bekkjar  



Bls. 4 
Brosið 

 

 

 

 

Kahoot er forrit sem hægt er að nota á ýmsa vegu. Hægt er t.d að setja upp 

spurningar og varpa upp á vegg með skjávarpa. Nemendur tengjast forritinu með 

spjaldtölvum eða símum og svara spurningunum og sjá svo útkomuna uppá vegg. 

Snillingarnir sem sjá um Orðaþrennuna okkar voru með spurningakeppni 

Orðaþrennu vikunnar um daginn fyrir nokkra bekki. Krökkunum finnst þetta alltaf 

spennandi og gaman. 

Kahoot 

Grunnskólamót í sundi 
Fyrir nokkru fór Boðsundskeppni grunnskólanna fram í Laugardalslaug. Mótið 

hefur vaxið hratt milli ára en í þetta skiptið voru 64 sveitir skráðar til leiks. Í hverri 

sveit eru 8 sundmenn og því rúmlega 500 grunnskólanemar sem mættu til leiks.  

Hraunvallaskóli tók þátt í sitt allra fyrsta sinn og skráði tvær sveitir inn á yngra 

stigi. Af þessum 64 sveitum 

sem skráðu sig komust báðar 

sveitir Hraunvallaskóla upp í 9 

liða úrslit í sínum flokki og af 

34 sveitum komst Hraunvalla-

skóli í 2.sætið með annað 

liðið. Þetta gerðu krakkarnir 

óæfðir með tæplega 10 klst 

fyrirvara. Glæsilegur árangur!! 



Bls. 5 
Brosið 

 

 

 

Bókaspurningakeppni miðdeildar fór fram í byrjun maí.  Keppnin er ár-

legur viðburður. Tíu bækur eru valdar fyrir keppnina og kynntar nemendum í janúar. 

Þeir  lesa og kynna sér höfunda bókanna og hver árgangur velur þriggja manna 

aðallið. Allir geta þó lagt sitt að mörkum því að liðið má nýta það að sækja svör út í 

sal til allra nemenda árgangsins.  Að þessu sinni sigraði 7. bekkur með nokkrum 

yfirburðum og héldu þau því bókabikarnum en þessi árgangur sigraði einnig í fyrra. 

Bókaspurningakeppni 



Bls. 6 
Brosið 

 

 

 

 

 

Fimmtudaginn 25.maí var hin árlega hverfishátíð Vallahverfisins. Er þar ýmislegt 

spennandi að sjá þar sem skólinn kemur að ýmsum þáttum hátíðarinnar. Voru t.d. 

10. bekkingar með andlitsmálun, 

aðstoðuðu við pylsusölu og fleira. 

Einnig hefur sú hefð skapast 

síðustu árin að útskriftarárgangur 

leikskólans komi þar fram og syngi. 

Börnin stóðu sig að vitaskuld ótrú-

lega vel.   

 

Útskriftarnemar á Vallahátíð 

Tiltekt 
Fyrr í vor fóru hressir og jákvæðir krakkar 

hér út á skólalóðina til að safna rusli. Ótrú-

legt magn af rusli hafði safnast hér á 

skólalóðina í vetur. En duglegir krakkar 

voru heldur betur flottir að redda málunum. 

Fóru út með nokkra poka og söfnuðu 

þessu saman og var afraksturinn mikill 

enda því miður af miklu að taka. Hér 

á myndunum má sjá hluta af þessum 

flotta hópi sem sýndi þennan 

dugnað. Og að sjálfsögðu vilja þau 

senda öllum þau skilaboð að ganga 

vel um umhverfið sitt. 



Bls. 7 
Brosið 

 

 

 

 

 

Þann 31. maí bauð Bókasafn Hafnarfjarðar okkur í 

leikskólanum upp á Sirkus Ísland sýningu. Fórum við 

með næst elstu börnin á sýninguna sem vakti mikla 

kátínu og gleði hjá börnunum.   

 

Sirkus Ísland 

Grímugerð í 5. bekk  
Krakkarnir í 5. bekk hafa brallað ýmislegt í vetur. Má hér t.d. nefna verkefni sem 

þeir voru að vinna í myndmennt fyrir nokkrum vikum. Í þessum tiltekna tíma fór 

fram grímugerð þar sem nemendur unnu vel saman og skemmtu sér konunglega 

við að búa til og aðstoða hvort annað. Flottir krakkar. 



Brosið 
Bls.8 

Við erum 



Bls. 9 
Brosið 

                                                                                       

 

 

Föstudaginn 19. maí fórum við með elstu börnin í útskriftarferð í Fjölskyldu- og 

húsdýragarðinn. Börnin nutu sín í botn, skoðuðu og fræddust um dýrin, fóru í leiki, 

léku sér, hoppuðu og skoppuðu og fengu að lokum grillaðar pylsur og annað góð-

gæti. Ferðin heppnaðist vel og allir skemmtu sér konunglega, bæði börn og 

kennarar. Ferðin er farin í samstarfi við foreldrafélag leikskóla Hraunvallaskóla sem 

greiddi fyrir rútuna og aðgangseyrinn í garðinn. Þökkum við foreldrafélaginu 

kærlega fyrir.  

 

 

 

 

 

 

 

Leikskólafréttir frh. 



Bls. 10 
Brosið 

 

   

 

Útskriftarhópurinn okkar er einkar glæsilegur að vanda. Flottir og efnilegir krakkar 

sem eiga framtíðina bjarta fyrir fótum sér.                                                            

Þann 7. júní síðastliðinn útskrifaði Hraunvallaskóli flottan hóp ungmenna. Athöfnin 

fór fram í matsal skólans þar sem nemendur voru mættir með aðstandendum 

sínum.  Í tilefni áfangans héldu nemendur stutta ræðu til skólans, kennara og 

annarra starfsmanna og þökkuðu þar fyrir samveruna. Skólastjóri hélt góða ræðu 

og að lokum útskrifuðu umsjónarkennarar sína nemendur. Voru svo dýrindis kökur 

og aðrar kræsingar á boðstólnum.  

Frábær hópur að kveðja skólann sinn. Með söknuði og velfarnaðarkveðjum óskum 

við þeim góðs gengis í framtíðinni. 

Flottur útskriftarhópur 



Bls. 11 
Brosið 

                                                                                       

Nemendur unglingastigs hafa verið að lesa og 

læra um ýmsa forvitnilega og nauðynlega hluti 

í vetur. Líffræðin var skoðuð gaumgæfilega, 

síað í sig fróðleik sögunnar, landafræðin 

skoðuð aðeins betur og jafnvel kíkt í önnur 

sólkerfi. Nóg að lesa og gera. Á vordögum áttu 

svo nemendur að velja sér eitt atriði sem þeim 

fannst vera mest spennandi úr þessu náms-

efni og gera eitthvað meira með það. Sumir gerðu veggspjöld, aðrir líkön o.s.frv. Af-

raksturinn var frábær. Haldin var svo sýning í skólanum í vikunni fyrir skólaslit. Þar 

voru nemendur við sitt verkefni og kynntu fyrir þeim sem vildu vita meira um það. 

Enn og aftur sýna krakkarnir hvað í þeim býr og skiluðu af sér flottum og oft 

metnaðarfullum verkefnum. Flottur afrakstur eins og sjá má á meðfylgjandi 

myndum. 

Áhugasviðsverkefni 



 

 

 

 

Nemendur í þriðja og fjórða bekk komu á safnið nú á vordögum og kíktu á bóka-

stefnumót.  Þau hittu hverja bók í nokkrar mínútur og merktu við hvort þau hefðu 

áhuga á að kíkja á hana aftur. Eftir stefnumótið voru flestir með þó nokkrar bækur 

sem þau ætluðu að kynna sér betur við tækifæri.  

 

Bls. 12 
Brosið 

 
 
 
 

 

Í Hraunvallaskóla er ekki bara verið að skrifa og lesa allan daginn. Við brösum 

ýmislegt annað skemmtilegt. Hér má t.d. sjá myndir frá Vilborgu danskennara þar 

sem nemendur stilla sér upp í myndatöku. Efnilegir krakkar á ferðinni sem gætu 

jafnvel lagt þetta fyrir sig síðar meir.  

 

Alltaf gaman að dansa 

Bókastefnumót 



Bls. 13 
Brosið 

 

   

 

7. bekkur hefur haft nóg fyrir stafni á lokametrunum og mikil 

spenna er að komast í unglingadeild enda er það alltaf viss 

áfangi. Á dögunum fórum við í Hörpuna og hlustuðum á sinfóníu-

tónleika. Það þótti mörgum sérstakt en mjög gaman þótt þessi 

aldur hlusti kannski ekki oft á sinfóníur. Við höfum verið að gera 

ýmislegt annað spennandi. Við 

unnum í hringekju inní íþróttasal 

skólans við Drekavelli þar sem við 

meðal annars fórum í hjólastóla-

brennó. Það fannst þeim 

spennandi og lærdómsríkt. Bekkurinn endaði svo 

árið með grillveislu á Víðistaðatúni. Við nutum þess 

að vera saman í góða veðrinu, hlustuðum á tónlist 

og fórum í leiki.  

Líf og fjör í 7. bekk 



Bls. 14 
Brosið 

Starfsmenn og nemendur voru nú ekki bjartsýnir á skíðaferð miðað við 

hvernig veðrið var fyrstu kennsluvikuna eftir páska en föstudaginn 21. apríl birti 

heldur betur til. Dagurinn var bjartur og fagur og raun var ekki hægt að óska sér 

betra færis og veðurs. Tæplega 170 nemendur lögðu af stað ásamt starfsmönnum 

kl. 9 um morguninn með gott nesti og góða skapið. Nokkrir mættu með snjó-

þoturnar sínar, aðrir skíðabúnað en margir leigðu skíðabúnað því margir voru að 

fara í fyrsta skiptið á skíði. 

Það er óhætt að segja að krakkarnir stóðu sig virkilega vel. Voru hörkuduglegir að 

prófa sig áfram en það var líka gaman að sjá hversu margir kunna mikið á skíði/

bretti og brunuðu óhræddir niður brattar brekkur.  

Það er ljóst að skíðaferð miðdeildar er komin til að vera. 

 

 

 

 

 

Skíðaferð miðdeildar 



 

 

 

 

Óhætt er að segja að hinn eini sanni bókaormur lifi hér í Hraunvallaskóla. Hér á 

bókasafninu hefur í vetur verið í  gangi samvinnuverkefni nemenda og starfsfólks 

sem fólst í því að prjóna bókaorm.  Margir gáfu sér tíma til að prjóna nokkrar 

umferðir og dagsins ljós leit hinn lukkulegasti ormur sem nú er komin á safnið. 

 

 

Bls. 15 
Brosið 

 
 
 
 

 

Vorveðrið hefur verið frekar misjafnt þetta árið en þegar sólin tekur völdin og hita-

stigið fylgir með þá nýtum við daginn vel hér í leikskólanum. Á dögunum var ein-

munablíða og drifum við okkur þá út að sjálfsögðu og grilluðum okkur pylsur og 

drukkum svalandi drykki með. Alveg frábær dagur hjá okkur. 

 

Pylsupartí 

Bókaormurinn 



Bls. 16 
Brosið 

 

 

 

Á vordögum héldum við árlegan Drekasprett hér í Hraunvallaskóla en það er   

lestrarátak þar sem nemendur keppa milli árganga um hver les flestar mínútur. Til 

mikils var að vinna því keppt var um veglegan bikar í hverri deild. Helstu markmið 

lestrarátaksins voru að þjálfa lestur, að auka almennan íslenskan orðaforða og að 

efla áhuga á lestri.                                                                                                        

Nemendur í yngri- og miðdeild 

fengu afhent drekaegg fyrir 

hverjar 60    mínútur sem þeir 

lásu. Eggið settu þeir í drekahreiður sinnar deildar. Hver 

árgangur þurfti að safna ákveðnum fjölda eggja til að fá dreka hengdan upp. 

Auðvelt var að fylgjast með hvernig árgangnum miðaði í keppninni og nemendur 

fylgdust spenntir með framganginum.                                                                                        

Í unglingadeildinni skráðu    

nemendur sín egg í i-padinn 

og gátu fylgst með framgangi 

síns bekkjar myndrænt. Mikill 

metnaður og áhugi skapaðist í 

nemendahópnum eins og sjá 

má á niðurstöðum Skólapúlsins, en þar tókst okkur í maímánuði í fyrsta sinn að fara 

yfir landsmeðaltal í áhuga á lestri. 

Hér má sjá sigurvegara kennslustiganna. 

            10. HAH                                6. bekkur                                4. bekkur 

 

Drekasprettur 



 

 

 

 

Eins og fram kom hér framar í blaðinu þá förum við á leikskólanum í ýmsar ferðir á 

vorin og oft eru þær hér í nærumhverfi okkar. Farið í strætóferðir í bæinn, göngu-

ferðir og jafnvel fjallgöngur á Ásfjallið. Er þetta alltaf jafn-

gaman og gott uppbrot á hefðbundnum skóladegi og þegar 

krakkarnir skemmta sér svona vel er tilgangnum náð. 

Bls. 17 
Brosið 

 
 
 
 

 

Að lokum er vert að minnast á að bókasafnið 

er með sumarlestur í gangi. Nemendur gátu 

komið og fengið lestrarspjald á safninu sem 

þeir fylla út í sumar og skila í haust þegar 

skólinn byrjar aftur.  Allir sem taka þátt fá 

smá glaðning og svo verða tveir þátttakendur  

dregnir út í haust og fá þeir bókaverðlaun. 

Sumarlestur 

Vettvangsferðir 



Brosið 
Bls.18 

Hafið það gott 

 

Brosið 
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