
  

Skrifstofa 
Hraunvalla-
skóla er opin 
mánudaga til 
fimmtudaga 
frá 7:45 til 
16:00 og á 
föstudögum 
frá 7:45 til 
15:00  

Sími skólans 

er: 590-2800  

Síminn í 

Hraunseli er: 

590-2810 

             Nóvember 2022  1. tbl.   14. árg 

Mikil stemning var í vináttuvikunni hér í Hraunvallaskóla. Há-

punkturinn var þegar nemendur tókust í hendur og mynduðu keðju 

utan um Hraunvallaskóla. Var þetta táknræn athöfn gegn einelti og 

ofbeldi og vakti gjörningurinn landsathygli. Þessi flotta mynd af 

krökkum úr skólanum birtist svo á forsíðu Fréttablaðsins og er svo 

sannarlega táknræn fyrir þann góða anda sem er hér í skólanum.. 

Það var líka gaman að sjá hversu margir foreldrar komu og tóku 

þátt og knúsuðu skólann með okkur. Öflugt samstarf heimila og 

skóla er ein af forsendum góðs skólastarfs. 

Vinaknús í vinaviku 
Skýr afstaða gegn einelti 
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Yfir 100 foreldrar mættu á foreldrafund í Hraunvallaskóla þann 26. október síðast-

liðinn. Á fundinum kom frá skýr vilji foreldra og skólans til að berjast gegn einelti og 

bæta bekkjaranda í skólanum. Meðal þeirra sem héldu erindi á fundinum voru 

Eiríkur Þorvarðarson, sálfræðingur hjá Hafnarfjarðarbæ sem fjallaði um að við 

eigum að hlusta á börnin okkar og vera á varðbergi fyrir því sem er að gerast í 

snjalltækjunum og Guðbjörg Inga, formaður samskipta og eineltisteymis Hraun-

vallaskóla sem fjallaði einnig um samfélagsmiðlana. Einnig tóku til máls Lars Ims-

land skólastjóri, Vanda Sigurgeirsdóttir, uppeldis og 

tómstundafræðingur og Stefán Már, formaður foreldra-

félags Hraunvallaskóla sem einnig var fundarstjóri.  

Vinátta á bókasafninu                                                                                                                 

Bókasafn skólans er svo sannarlega staður vináttu og 

kærleika í vinavikunni. Þangað leita nemendur í frið og 

ró og ævintýraheim bókanna. Í tilefni vinavikunnar voru 

útbúnir sérstakir bókamiðar og falleg skilaboð hengd á 

veggina. Það má því segja að vinátta hafi verið í for-

grunni hvar sem stigið var niður í skólanum þessa vik-

una. 

Fjölmennur foreldrafundur 
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Það er alltaf gaman í Hraunvallaskóla á Hrekkja-

vöku og var engin undantekning á því í ár. Í náms-

verinu var hrekkjavakan stór hluti af kennslunni og 

má hér sjá grasker úr leir sem krakkarnir sköpuðu í 

aðdraganda hrekkjavökunnar. Virkilega flott og list-

rænt verkefni sem setti svip á stofuna og tókst afar 

vel hjá krökkunum.  

Eitt af því sem lagt var upp með í vetur var aukin áhersla á bekkjarfundi og fengu 

kennarar fræðslu um hvernig standa skuli að slíkum fundum. 

Eitt af því sem gott er að gera á bekkjarfundum 

er að undirrita bekkjarsáttmála. Brosið fékk 

sent myndir úr 4. bekk þar sem nemendur 

funduðu stíft um hvernig bekk og bekkjaranda 

þeir vilja hafa, undirrituðu bekkjarsáttmála og 

eru svo sannarlega þáttakendur í að móta gott 

skólasamfélag. 

Góður bekkjarandi í 4. bekk 

Hrekkjavaka í námsverinu 

Ólympíuhlaup ÍSÍ fór fram í 39.skipti 

7.september. Hringurinn var 2,5 km og veð-

rið lék við hlaupara sem nutu þess að hreyfa 

sig í blíðunni. Nýjungin í ár var að starfsfólk 

hélt uppi stuði á leiðinni með tónlist til að 

peppa hlaupara. 

Vel heppnað ólympíuhlaup 
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Einn skemmtilegasti dagur ársins á bókasafninu er tvímæla-

laust hinn alþjóðlegi: „Talaðu eins og stjóræningi“ dagurinn. 

Þá er boðið upp á búninga og alls kyns skemmtilegheit á safninu, allir fá sjóræn-

ingjalepp og þurfa tjá sig á sjóræningjamáli ef þeir ætla að fá lánaða bók. Þessi á-

hugaverði dagur er haldinn hátíðlegur 19. september ár hvert og nýtur sívaxandi 

vinsælda á bókasöfnum víða um heim.  

 

Bók og bíó 

Í október var svo Bóka og bíóhátíð í Hafnarfirði og 

tók bókasafnið að sjálfsögðu þátt í því. Við hlið 

bóka var útbúinn miði með QR kóða sem var 

hægt að nota til að horfa á myndina enda oft 

merkilegt að bera saman kvikmyndirnar við hinn upprunalega bókatexta.  

Sjóræningjar á safninu 
Alþjóðlegur sjóræningjadagur haldinn hátíðlegur 
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Á dögunum héldu nemendur í 8. bekk sitt 

fyrsta bekkjarkvöld. Tekin var ákvörðun að 

fara í Lazer Tag í Smáralind og áttu for-

eldrar í árgangnum veg og vanda að 

skipulagningunni. Foreldrasamstarfið í 

unglingadeild hefur byrjað með miklum 

krafti og gaman að sjá hversu vel virkir og 

áhugasamir bekkjartenglar eru um að 

skapa góðan bekkjaranda. 

Lazer Tag hjá áttunda bekk 

Í unglingadeildinni er nú unnið að upp-

setningu á söngleiknum Sound of Music 

eða Söngvaseiði líkt og hann heitir á 

íslensku. Mikill metnaður hefur verið í 

söngleikjum í skólanum síðustu ár og 

verður því spennandi að sjá hverjir 

raðast í hlutverk hinnar frægu „Von 

Trapp“ fjölskyldu sem Söngvaseiður 

fjallar um. 

Söngvaseiður á svið 

Mikil stemning var í skólanum þegar 

árlegt Reif-ball var haldið á vegum 

Mosans. Glow-sticks og andlitsmálning er 

greinilega komin aftur í tísku og voru það 

um 300 unglingar mættu á ballið frá 

Mosanum, Skarðinu og Ásnum. 

Reif í Hraunó 
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Það hefur verið nóg um að vera í Mosanum í ár en einn af hápunktunum var klárlega drauga-

húsið á Halloween þann 31. október. Draugahúsið var unnið af nemenda-

ráði og er það mál manna að það hafi verið eitt það „svakalegasta“ sem 

sést hafi á Völlunum til þessa. . 

 

Ball á Halloween 

Miðdeildin fagnaði Halloween með balli í Mosanum þar sem mátti sjá 

ýmsar furðuverur. Farið var í leiki eins og stoppdans og ásadans, allir tóku 

þátt og skemmtu sér konunglega. Sigurvegarar búningakeppninnar í ár 

voru Hrafnhildur Helga og Emma Ósk í 5. bekk. 

 

Sofið í skólanum 

Kennarar eru yfirleitt ekki hrifnir af því 

þegar nemendur sofna í skólanum—nema 

á hinu árlega „sleepover“ en þar fá 

nemendur að gista í skólanum. Í ár var 

boðið upp á fyrirlestur um fordóma, lazer 

tag á göngum skólans, „spa“ í tónlistar-

stofunni, pizzupartý og karíókí. Mætingin 

var frábær og allir nemendur til sóma. 

Margt að gerast í Mosanum 
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Stemning á bleika deginum 
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Hvern einasta vetur týnast ýmsir hlutir hérna í skólanum og oft finnast réttu eigendurnir svo eftir 

mikla leit á Workplace. Sumir hlutir finna hins vegar aldrei eiganda sinn—eins og bollarnir við 

kaffivélina sem þrá ekkert heitar en að snúa aftur í hilluna sína en eru margir hverjir stranda-

glópar á hinum ýmsu svæðum skólans. Hér eru nokkrir hlutir sem hafa leitað eiganda síns í vetur. 

Hvar er húfan mín? 

Þessar skálar voru 

auglýstar á Workplace en 

enginn gaf sig fram. 

Þessi gullnu stígvéli tilheyra miðdeild en 

finnast nú hvergi. 

Eftir mikla leit kom í ljós 

að eigandi skálarinnar 

var Linda deildarstjóri. 

Nemendur í 8. bekk hafa undanfarið verið að vinna í kortaverkefni. Þau skoðuðu 

kort af hverfinu sínu og teiknuðu það upp á blað. Merktu svo leiðina í skólann og 

helstu kennileiti í hverfinu. Nemendur bjuggu síðan til húsið sitt í þrívídd úr 

pappa. Nemendur höfðu gagn og gaman af og útkoman var glæsileg í mörgum 

tilfellum  

Bentu í austur, bentu í... 
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Það má með sanni segja að gleðin sé í fyrirrúmi í leikskólanum okkar. Í vetur hefur margt 

skemmtilegt verið brallað með krökkunum eins og myndirnar gefa til kynna.  

Bóka og bíóvika 

Í tilefni af Bóka- og bíóhátíð barnanna 2022 var 

elstu leikskólabörnunum boðið að koma og sjá brot 

úr leikritinu Langelstur að eilífu sem sýnt er í 

Gaflaraleikhúsinu. Höfundarnir Bergrún Íris Sævars-

dóttir og Björk Jakobsdóttir, kynntu bókina. 

Íþróttadagar 

Við leikskólanum vorum með íþróttadaga, 24. og 

25. október. Íþróttadagar eru reglulegir viðburðir hjá 

okkur í leikskólanum þar sem við leggjum sérstaka 

áherslu á skipulagða hreyfingu. Við settum upp 

þrautabrautir og förum hreyfileiki í íþróttasalnum. 

Þessir dagar njóta mikilla vinsælda hjá börnum og 

starfsfólki.  

 

Líf og leikskólafjör 



Bls. 10 
  Brosið 

 

 
   

Sjötti bekkur hefur tekið þátt í útileikfimi með eldri borgurum í frímínútum. Hefur þetta tiltæki 

mælst vel fyrir—bæði hjá börnum og þeim eldri. „Gamla fólkinu fannst þetta æði,“ sögðu 

kennararnir og hrósuðu krökkunum fyrir kurteisi og þáttöku.  

Hið fornkveðna á enn vel við: Hvað ungur nemur, gamall temur. 

 

 

Hugleiðsludagur var haldinn hátíðlegur í 2. bekk í október. Unnið var með myndband sem 

nemendur frá Djúpavogsskóla höfðu gert um hugleiðslu. Flestir hafa hugleitt í sínum heimastofum 

í 3 mínútur með aðferðinni sem er sýnd í myndbandinu til að sýna samhug í verki og leiða þannig 

hugann frá erli dagsins og tengja við friðsæld eins og margir skólar gera sama dag. 

Hér eru leiðbeiningar um hvernig hver 

og einn skóli getur leitt ungt fólk saman 

á fallegan hátt í einfaldri hugleiðslu fyrir 

frið. 

Við leggjum lófa á bringu 

Við öndum djúpt 

Við lokum augum. 

Og við hugleiðum inn á frið í hjarta í 

3 mínútur. Finnum okkar innri frið. 

 

Hugleiðsla í skólanum 

Útileikfimi með eldri borgurum 
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Það er fátt skemmtilegra en að fylgjast með sköpunarkrafti nem-

enda skólans. Verk þeirra í myndlist hanga nú á göngunum og er 

áhugavert að skoða hvað krakkarnir hafa verið að fást við í vetur. 

Sjá má verk sem unnin eru í stíl svokallaðrar pop-listar sem á 

rætur sínar að rekja til listamanna eins og Andy Warhol. Einnig 

má sjá verk í sjónhverfingarstíl, expressjónisma, impressjónisma, 

dúkristur, kúbisma og svona mætti halda lengi áfram.  

Eru allir hvattir til að kynna sér verk þessa 

framtíðar listasnillinga. 

Listin blómstrar á göngunum 

Leynist næsti Andy Warhol í Hraunvalla-

skóla? 



Brosið 
Bls.12 

 

 

                                                                                                             

Ritstjóri: Símon Örn Birgisson 

Ábyrgðarmenn: Lars Jóhann Imsland og Guðbjörg Hjaltadóttir 

www.hraunvallaskoli.is 

www.leikskolinn.is/hraunvallaskoli 
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