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Fréttablað Hraunvallaskóla              Apríl  2014     3. tbl.   5. árg 

Vel heppnuð opnunarhátíð Lífshlaupsins 
fór fram í Hraunvallaskóla miðvikudaginn 
5. febrúar og markaði þar með upphafið 
að grunnskóla-, framhaldsskóla- og 
vinnustaðakeppni Lífshlaupsins. Margir 
góðir gestir ávörpuðu samkomuna, ýmist 
með formlegum ræðum eða kröftugum 
hvatningarópum sem nemendur tóku 

undir. Þeirra á meðal voru Hafsteinn Pálsson formaður 
almenningsíþróttasviðs ÍSÍ, Geir Gunnlaugsson landlæknir og 
Guðrún Ágústa bæjarstjóri. Að auki var Lars Jóhanni Imsland, 
skólastjóra Hraunvallaskóla, veittur Lífshlaupsfáninn sem fljótt var 
dreginn að húni. 

Eftir að nemendur í 6. og 8. bekk fluttu frábær skemmtiatriði tók við 
æsispennandi liðakeppni í hreystibraut sem Andrés Guðmundsson, 
guðfaðir Skólahreystis, stjórnaði. Þar var hinum fullorðnu blandað í 
lið með nemendum skólans og mátti sjá glæsilega takta hjá öllum 
liðum, aðallega hjá þeim yngri þó. 

Markmið Lífshlaupsins er að hvetja almenning til að sinna daglegri 

hreyfingu og auka hana eins og kostur er. Í ráðleggingum embættis 

landlæknis er börnum og unglingum ráðlagt að hreyfa sig í minnst 

60 mínútur á dag og fullorðnum í minnst 30 mínútur á dag. Rétt er 

að benda á að einstaklingskeppni Lífshlaupsins stendur allt árið og á 

opnunarhátíðinni í 

Hraunvallaskóla voru fimm 

einstaklingar heiðraðir 

sérstaklega fyrir að hafa 

hreyft sig í lágmark 30 

mínútur á dag síðan 6. 

febrúar 2013.                  

 

 

Opnunarhátíð Lífshlaupsins 
 

Brosið 
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Í leikskóla er gaman, þar leika allir saman.... þannig er það í leikskólanum 

okkar Hraunvallaskóla.  

Frá áramótum höfum við haft nóg fyrir stafni. Í 

hverri viku síðan í janúar höfum við lagt inn SMT 

reglu og einnig verið með eitt rím á viku. Í lok 

janúar héldum við þorrablót og fengum víking í 

heimsókn til okkar sem sýndi okkur allt sem þeir 

notuðu á víkingatímabilinu og fengu börnin að 

prófa sverðin og fannst það mjög spennandi. Þá 

má ekki gleyma þorramatnum sem við brögðuðum á, við misgóðar undirtektir. 

Í febrúar og mars fóru foreldrasamtöl fram og tókust með miklum ágætum. Við 

höfum opið flæði einu sinni í mánuði, en þá fara börnin á milli deilda og leika sér. Er 

þetta skemmtileg tilbreyting fyrir alla. Söngfundir eru haldnir í hverri viku í græna sal 

og þá koma allir saman, syngja, sumir sýna dans, leika  

eða fara með þulu, en mestu skiptir þó samveran. Þá 

erum við mjög dugleg að breyta til og förum í hverri viku 

í gönguferð, ferðumst með strætó eða förum á  

víkingavöllinn svo eitthvað sé nefnt. 

Skólasamstarf milli leikskólans og grunnskólans fer 

fram allan veturinn en  þá hittast 5 ára börnin og 1. 

bekkur grunnskólans. Eftir áramót eru þetta 8 skipti og koma þau saman og æfa 

atriði sem þau svo sýna við útskrift barnanna úr leikskólanum við hátíðlega athöfn í 

matsal skólans. 

En nú fer að líða að páskum og auðvitað er mikill metnaður lagður í að skapa 

eitthvað fallegt, sem börnin fara svo með heim. 

En lífið er dásamlegt, leikur, gleði og gaman og 

hvað viljum við meira. Rétta hugarfarið  er; Horfðu 

eingöngu á það jákvæða og verður lífið þá margfalt 

skemmtilegra. 

 Anna Halla deildarstjóri á Holti 

 

Leikskólinn okkar 
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Í febrúar var lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar haldin í Hraunvallaskóla. 

Nemendur í 6. og 7. bekk hlýddu þá á tólf lesara úr 7. bekk lesa þrjá texta og 

þriggja manna dómnefnd fékk svo það hlutverk að velja tvo aðalmenn og einn 

varamann sem fulltrúa skólans á lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar í Hafnarfirði. 

Dómarar keppninnar í ár voru þau Dóra Pétursdóttir fyrrverandi grunnskólakennari, 

Helga Helgadóttir námsráðgjafi og Karl Pálsson íslenskukennari á unglingastigi. 

Dómararnir töluðu allir um að starf þeirra hafi verið vandasamt að þessu sinni en að 

lokum völdu þau Brynjar Bjarkason og Helgu Rún Óðinsdóttur sem aðalmenn og 

Evu Hrund Unnarsdóttur sem varamann. Er þeim óskað innilega til hamingju. 

 

Jafnframt er við hæfi að óska öðrum nemendum í 7. bekk til hamingju með 

árangurinn. Persónulegar framfarir í framsögn og upplestri eru nefnilega helsta 

markmið Stóru upplestrarkeppninnar og á síðustu mánuðum hafa allir nemendur 

árgangsins æft sig með kennurunum sínum og hafa verulega bætt sig í því . 

Lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar fór svo fram í Hafnarborg þriðjudaginn 4. 

mars. Þar stóðu okkar keppendur sig með miklum sóma. Flottir krakkar!! 

 

 

 

 

 

 

 

                           .  

Stóra upplestrarkeppnin 
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Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í grunnskólum er samkvæmt 35. grein laga um 

grunnskóla nr. 91/2008 að: 

- veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks skóla, 

viðtökuskóla, foreldra og nemenda. 

- tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár 

grunnskóla. 

- auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum. 

- tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á 

samkvæmt lögum. 

Til að vinna að þessum markmiðum er í lögunum kveðið á um að hver grunnskóli eigi með 

kerfisbundnum hætti að meta gæði skólastarfs og birta upplýsingar um það opinberlega ásamt 

áætlun um umbætur. Sveitarfélög eiga að sinna ytra mati og eftirliti með gæðum skólastarfs og 

láta ráðuneyti í té upplýsingar um skólana. 

Samband íslenskra sveitarfélaga hefur gert samning við Skólapúlsinn til að sveitarfélögin eigi 

möguleika á að fylgjast kerfisbundið með þróun ýmissa þátta í skólastarfi og eru þátttökuskólar 

frá 37 sveitarfélögum á landinu. 

Skólapúlsinn er veflægt sjálfsmatskerfi fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla. Nemendur, foreldrar 

og starfsfólk svara spurningalista á netinu og við lok hverrar könnunar fá skólastjórnendur 

niðurstöður birtar á sínu heimasvæði hjá Skólapúlsinum. 

Niðurstöður eru birtar í formi línu-, súlu- og punktarita ásamt marktektarprófum og svörum við 

opnum spurningum. Veittar eru ítarlegar leiðbeiningar um túlkun gagnanna á heimasvæðinu. 

Skólapúlsinn einfaldar sjálfsmat og færir skólastjórnendum reglulegar og áreiðanlegar 

upplýsingar frá nemendum, foreldrum og starfsfólki með samanburði við landsmeðaltal. 

Hönnun Skólapúlsins tekur mið af því að hver skóli er í stöðugri þróun og að skólastjórnendur og 

kennarar hafa takmarkaðan tíma til að sinna sjálfsmati. 

Nemendakönnun fer fram í nokkrum u.þ.b. 40 nemenda úrtökum sem dreift er samhverft yfir 

skólaárið og nær til nemenda í 6.-10. bekk. Spurningalistinn er nú á sjö tungumálum: íslensku, 

sænsku, dönsku, pólsku, litháísku, filippeysku og ensku. 

Foreldrakönnun er framkvæmd í febrúar ár hvert og er tekið 120 manna líkindaúrtak. 

Starfsmannakönnun fer fram í mars. 

Hraunvallaskóli er að nýta sér þjónustu Skólapúlsins í fyrsta skipti í vetur og hafa nemendur verið 

mjög jákvæðir og duglegir að svara og er nú þegar farið að skoða niðurstöður í samræmi við 

umbótastarf skólans. 

Tengiliður skólans við Skólapúlsinn er Guðrún Snorradóttir, kennari og námsráðgjafi og sér hún 

um að fylgja eftir fyrirlögn í samræmi við verkáætlun Skólapúlsins. 

 

 

Skólapúlsinn 
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Nemendur í 7. bekk Hraunvallaskóla fóru í lok janúar í heimsókn til 365 miðla í 

Skaftahlíð.  Þar fengu þeir kynningu á starfsemi fyrirtækisins, skoða hljóðver og 

hitta skemmtilega starfsmenn sem ávallt tóku vel á móti þeim. Hver veit nema við 

eigum næsta Loga Bergmann eða Eddu Björgvins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síðastliðinn miðvikudag tók Hraunvallaskóli þátt í Reykjanesriðli Skólahreystis 

ásamt fimmtán öðrum skólum. Keppendur Hraunvallaskóla voru Andrea Anna sem 

keppti í armbeygjum og hreystigreipi, Catalin sem keppti í upphýfingum og dýfum 

og Linda Sjöfn og Axel Magnús kepptu í hraðabrautinni. Krakkarnir voru skólanum 

til sóma, stóðu sig frábærlega og lentu í 4. sæti riðilsins. Afrek kvöldsins kom frá 

Andreu Önnu þegar hún vann hreystigreipið með miklum yfirburðum. Andrea hékk í 

10:29 mínútur sem jafnframt er næst besti árangur í sögu Skólahreystis og aðeins 

31 sekúndum frá Íslandsmetinu. Til lukku krakkar með árangurinn.  

 

7. bekkur í heimsókn hjá 365 miðlum 

Hraustir krakkar í Skólahreysti 
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Sunnudaginn 26. janúar var Skákdagurinn haldinn hátíðlegur víða um 

land.  Skákdagurinn er til heiðurs Friðriki Ólafssyni sem á afmæli þennan dag.  Af 

því tilefni var bókasafnið tileinkað skáklistinni dagana 27. - 29.  janúar. Yngstu 

nemendunum var boðið upp á kennslu í peðskák og kom fjöldi nemenda úr fyrsta 

og öðrum bekk á safnið og sýndi snilldar skáktakta.  Einnig tefldi skólaskáksveitin 

okkar  fjöltefli við samnemendur og síðast 

en ekki síst rifjuðu þeir Ingvar og Birgir,   

kennarar í unglingadeild upp gamla takta   

og tefldu fjöltefli við nemendur 

sína.  Skákdagarnir heppnuðust í alla 

staði vel og nemendur á öllum aldri sátu 

einbeittir við taflborðin og sýndu 

skemmtileg tilþrif.  

 

 

 

Dagana 10. – 21. febrúar sl. var haldinn 100 miða leikur í Hraunvallaskóla.  Vegna 

fjölda nemenda var ákveðið að gefa 200 gulldreka í 1.-10. bekk þessar tvær 

vikur.  Dregnir voru út 20 heppnir nemendur úr þessum hópi sem hlutu ávaxtaveislu 

í verðlaun.  Að þessu sinni var jafnframt ákveðið að gleðja alla nemendur skólans 

með boltagjöf.  Hver umsjónarhópur fékk 

einn fótbolta að gjöf vegna þess hve margir 

sýndu af sér afburðagóða hegðun og lögðu 

sig alla fram um að sýna góðan skólabrag 

þessar tvær vikur.   

100 miða leikur 

Skákdagar 



 

 

Hópur nemenda úr 8. bekk fór í heimsókn í Útvarpshúsið í febrúar þar sem hann 

kynnti sér starfsemi Útvarpsleikhússins. Viðar Eggertsson stjórnandi 

Útvarpsleikhússins tók á móti hópnum og leiddi hann um töfraheima útvarpsins. 

Heimsóknin var liður í lokaverkefni nemenda í leikrænni tjáningu, en verkefnið var 

að semja útvarpsleikrit.  
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Seint verða nemendur Hraunvallaskóla taldir eigingjarnir. Í gegnum tíðina hafa 

ýmsir bekkir tekið þátt í alls konar söfnunum. Að þessu sinni er 5. bekkur að taka 

þátt í verkefninu ,,Börn hjálpa börnum" á vegum ABC- barnahjálpar. Nemendur 

hafa gengið í hús í Vallahverfinu og staðið fyrir utan Bónus til að safna. Söfnunin 

hefur gengið vel og fólk hefur tekið afar vel í þetta framtak. Tilgangur verkefnisins 

er að safna fyrir nýrri heimavist stúlkna við heimavistarskólann í Machike í 

Pakistan. Utanríkisráðuneytið hefur lagt 17,7 milljónir til byggingarinnar og er 

markmiðið að safna fyrir mótframlagi ABC og ljúka byggingunni með þessari 

söfnun.  

ABC barnahjálp 

   Heimsókn á RÚV 



 

 

Árshátíð skólans var á dögunum og gekk undirbúningurinn vel. 

Disney þema varð fyrir valinu að þessu sinni og voru 

unglingarnir duglegir að búa til skreytingar alla vikuna.                                                            

Þeir ákváðu einnig til að búa til meiri stemningu fyrir ballinu og 

höfðu þemadaga í árshátíðarvikunni. Á mánudaginn var 

rokkþema, á þriðjudaginn var 80‘s, á miðvikudaginn var blár 

dagur og árshátíðardaginn var hip hop. Þetta hefur sett 

skemmtilegan svip á vikuna.                                                                        

Árshátíðin sjálf var svo á fimmtudagskvöld þar sem var flott dagskrá. Alli kokkur sá 

um matinn og var með lambalæri og kalkúnabringur í aðalrétt og súkkulaðitertu í 

eftirrétt.  Friðrik Dór var með skemmtiatriði, 10 bekkur sýndi vídeosýningu og fyrrum 

nemandi skólans Alexander Vigfússon þeytti svo skífum til 

lokunar.                                                                                          

Margt verður um að vera hjá okkur á næstu dögum. Má þar 

nefna stelpu- og strákakvöld, snókerkeppni og fleira. 

Bls. 8 
Brosið 

 
 
 
 

 

 

Nemendur í 3. bekk hafa verið að vinna með bókina Helgi skoðar heiminn í 

byrjendalæsi. Eftir að hafa unnið fjölbreytt verkefni í skólastofunni enduðu 

nemendur á því að fara í ratleik á skólalóðinni. Þau leituðu að vísbendingum og 

leystu verkefni út frá bókinni. 

Helgi skoðar heiminn 

   Árshátíð Hraunvallaskóla 



 

 

Í vetur  hefur verið unnið að öðrum þætti verkefnisins 

Heilsueflandi grunnskóli þ.e. Næringu og tannheilsu. Síðast 

liðinn vetur, 2012 - 2013, var unnið með hreyfingu og öryggi.  

Varðandi næringu hefur verið farið í að skoða það sem er í boði 

í mötuneyti skólans og borið saman við matseðla sem finna má 

í Handbók mötuneyta. Keyptur var salatbar sem hefur stuðlað að aukinni neyslu og 

vali á grænmeti og ávöxtum og hefur sú nýbreytni mælst vel fyrir. Einnig má sjá æ 

oftar ,,hollustuhlaðborð” í drekaveislum.  

Hafdís Helgadóttir næringarfræðingur var með fyrirlestur um holla næringu fyrir 

foreldra og unglingadeild skólans þann 12. mars og Kristján Ómar Björnsson frá 

Afreksskóla Hauka var með fyrirlestur varðandi hreyfingu og 

heilsu fyrir nemendur 13. mars.  

Í vetur hefur svo Ósk skólahjúkrunarfræðingur verið að líta 

inn til bekkjardeilda með fræðslu varðandi tannhirðu og 

tannheilsu.  
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      Heimsókn leikskólabarna 

   Heilsueflandi Hraunvallaskóli 

 

Í mars komu elstu nemendur af leikskólunum Stekkjarási og Hamravöllum í 

heimsókn. Þeir komu og voru með 1. bekk í tvo klukkutíma. Þeir unnu ýmis 

verkefni, borðuðu nesti og fóru í frímínútur með þeim. Það voru hressir og kátir 

krakkar sem fóru heim að skólaheimsókn lokinni. Krökkunum í 1. bekk fannst 

gaman að fá þessa heimsókn og stóðu sig vel sem gestgjafar.  
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Á dögunum fór 9. bekkur Hraunvallaskóla í mikla og skemmtilega ferð að Laugum í 

Sælingsdal. Eftirvæntingin var mikil enda orðsporið af þessum ferðum gott. Ferðin 

stóð undir væntingum og mikið meira en það. Krakkarnir skemmtu sér vel og komu 

tilbaka endurnærðir, fullir af gleði, ánægju og nýjum minningum sem munu lifa vel 

fram ævina. 

Ferðin stóð frá mánudagsmorgni til föstudagsmorguns. Full dagskrá var alla 

dagana þar sem samskipti voru meginþema samverunnar. Öll námskeiðin snerust 

um samskipti og/eða samvinnu af einhverju tagi. Í upphafi voru krakkarnir svekktir 

að ekki mátti vera með síma eða önnur tæki en fljótlega komust þeir að því að þess 

var engin þörf. Krakkarnir voru fljótir að aðlagast þeim reglum sem voru á  staðnum 

og undu sér vel. Þeir settu Laugamet í þrautabraut staðarins og settu að öllum 

líkindum Laugamet í áti þar sem kokkur staðarins hafði varla séð annað eins. 

Krakkarnir lentu líka í smá hremmingum. Veðrið var aðeins að stríða og tafðist 

heimferðin aðeins vegna þess. Sem dæmi um veðurofsann má nefna að framrúða 

rútunnar losnaði eina nóttina og hefur ekki fundist síðan.  

En frábærri ferð er lokið og öruggt að 8. bekkur getur farið að láta sig hlakka til 

ferðarinnar á næsta ári. 

 

   

Laugaferð 9. bekkjar 
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Fullt nafn? Andrea Anna Ingimarsdóttir. Átti afrek kvöldsins í Skólahreysti um 

daginn. Náði að hanga í 10.29 mínútur sem er aðeins hálfri mínútu frá 

Íslandsmetinu. 

Fæðingardagur og ár?  1. júní 1999 

Fæðingarstaður? Reykjavík 

Hvar býrð þú? Burknavöllum 11, Hafnarfirði 

Hvar ólstu upp (hverfi/sveitarfélag)? Hef alltaf búið í Hafnarfirði en fyrstu árin bjó 

ég upp á Holti 

Foreldrar? Ester Erlingsdóttir og Ingimar Örn Gylfason 

Fjölskylda? Ég á tvo bræður, Alexander og Jóhann 

Áhugamál? Fótbolti 

Áttu gæludýr? Ég á stökkmýs og fiska 

Uppáhaldsmatur? Lasagna 

Uppáhaldsdrykkur? Vatn 

Uppáhaldstónlist? Er alæta á tónlist 

Helstu kostir? Er góður vinur vina minna held ég :-) 

Stundar þú líkamsrækt? Æfi fótbolta 

Hvenær líður þér best? Mér líður mjög vel eftir æfingar þegar ég er búin að taka vel á því 

Hvað gerir þú þegar þú ert ekki í góðu skapi? Ekkert sérstakt held ég 

Með hvaða liði heldur þú í íþróttum (íslenskt og erlent lið)? Haukar og Liverpool 

Hvaða bók/bækur ertu að lesa þessa dagana? Enga, bara kíki í skólabækurnar 

Hefurðu farið til útlanda á árinu? Nei 

Uppáhaldsstaður á landinu? Laugar í Sælingsdal 

Hvaða staður í útlöndum er í mestu uppáhaldi hjá þér? Hvers vegna? Skemmtilegast var að fara til Liverpool 

á leik. 

Hvaða kostir eru helstir við það að búa í Hafnarfirði? Vinir og fjölskyldan 

Hvaða kostir eru helstir við það að vera í Hraunvallaskóla? Frábærir vinir og flottir kennarar 

 

 

        Kynning á nemanda 
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Eins og vanalega er ýmislegt um að vera á okkar frábæra lifandi bókasafni. 

Í febrúar var öðrum bekk boðið í lestrargöngu sem var samtvinnuð við  

byrjendalæsið sem unnið var með þá vikuna en það tengdist risaeðlum.  Nemendur 

komu á safnið í litlum hópum og eltu risaeðluspor sem vísuðu á fróðleiksmola sem 

þeir lásu. Við enda sporanna fengu þeir verkefni og máttu velja sér risaeðlu að lita 

sem var svo hengd upp á safninu 

Í mars byrjaði meistaralestur í þriðja og fjórða 

bekk.  Á bókasafninu er mismunandi þungum 

bókum sem tengjast ákveðnu þema safnað 

saman og nemendur sem taka þátt í átakinu 

velja á milli þeirra.  Þriðji bekkur  er að lesa 

bækur um tröll og þurfa þau að lesa átta bækur 

til að fá meistaraskírteini og tröllanafn.  Fjórði 

bekkur les bækur í þremur þyngdarflokkum um 

hafið.  Nemendur lesa ákveðið margar bækur í 

hverjum flokki til þess að ná lestrargráðu og eftir 

þriðju gráðu fá þeir meistaraskírteini.   Það hefur 

verið mikil þátttaka í lestrarátökunum og margir lestrar-meistarar litið dagsins ljós. 

2. apríl var alþjóðlegur dagur barnabókarinnar og fjórða árið í röð bauð IBBY á 

Íslandi til stærstu sögustundar á landinu.  Í ár var sagan Blöndukútur í Sorpu eftir 

Þórarinn Eldjárn  lesin fyrir nemendur.  Á safninu var einnig getraun tengd 

barnabókum.  Getraunin gekk út á það að þekkja 

sögupersónur í barnabókum.  Fjöldi nemenda 

kom á safnið og spreytti sig á getrauninni og 

mikið líf og fjör var allan daginn. 

 

 

Bókasafnshornið 



Brosið 
Bls.13 

Líf og fjör 



Brosið 

 

Brosið 
Fréttablað Hraunvallaskóla 

Drekavöllum 9 

221 Hafnarfjörður 

Ritstjóri: Karl Pálsson 

Ábyrgðarmenn: Lars Jóhann Imsland og Sigrún Kristinsdóttir 

www.hraunvallaskoli.is 

www.leikskolinn.is/hraunvallaskoli 

www.mosinn.is   

Bls.14 

Gaman saman 

http://hraunvallaskoli.is/
http://www.leikskolinn.is/hraunvallaskoli/

