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Maður nokkur refsaði 3ja ára gamalli dóttur 

sinni fyrir það að eyða heilli rúllu af gylltum 

pappír. Ekki var mikið til af peningum og 

reiddist hann þegar barnið reyndi að skreyta 

lítið box til að setja undir jólatréð.  

Engu að síður færði litla stúlkan föður sínum 

boxið á jóladagsmorgun og sagði: ,,Þetta er 

handa þér pabbi.“  Við þetta skammaðist faðir 

stúlkunnar sín fyrir viðbrögð sín daginn áður. 

En reiði hans gaus upp aftur þegar hann 

áttaði sig á því að boxið var tómt. Hann 

kallaði til dóttur sinnar: ,,Veistu ekki að þegar þú gefur einhverjum gjöf, þá á eitt-

hvað að vera í henni?"  

Litla stúlkan leit upp til pabba síns með tárin í augunum og sagði: ,,Ó pabbi 

boxið er ekki tómt. Ég blés fullt af kossum í það. Bara fyrir þig pabbi.“ Faðirinn 

varð miður sín. Hann tók utan um litlu stúlkuna sína og bað hana að fyrirgefa 

sér.  

Það er sagt að mörgum árum seinna, þegar faðir stúlkunnar lést, og hún fór í 

gegnum eigur hans hafi hún fundið gyllta boxið frá því á jólunum forðum við 

rúmstokkinn hans, þar hafði hann haft það alla tíð; þegar honum leið ekki vel 

gat hann tekið upp ímyndaðan koss og minnst allrar ástarinnar sem barnið hans 

hafði gefið honum og sett í boxið. 

Í vissum skilningi höfum við allar lifandi mannverur tekið á móti gylltum boxum 

frá börnunum okkar, fjölskyldum og vinum, fullum af skilyrðislausri ást og 

kossum. Það getur enginn gefið dýrmætari gjöf. 

Í dag skaltu gefa þér augnablik og njóta stórrar handfylli af minningum. Og 

mundu að þær verma hjarta þitt og bráðna þar, en ekki í höndum þínum. 

                                                                               (Heimild: http://sol.heimsnet.is/!Jolamappan/Fallegar-Jolasogur.htm)  
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Nú er að fara í hönd hátíð ljóss og friðar. Víða má 

sjá fallegar jólaskreytingar sem lýsa upp umhverfið 

mörgum til mikillar gleði í skammdeginu. Jólin eru 

líka í hugum margra hátíð hefða og siða. Við í leik-

skólanum erum komin í jólaskap og erum farin að 

njóta aðventunnar með ýmsum hætti  og þeirra hefða sem hafa skapast í gegnum 

árin. Má þar nefna piparkökubakstur fyrir jólasamveruna með foreldrum.              

Gleði, samvera, og ánægja var í fyrirrúmi í undirbúningi barnanna. 

Leikskólafréttir 
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Það var margt um manninn á safninu í 

Norrænu bókmenntavikunni sem fór fram 

dagana 12. – 16. nóvember. Þema ársins 

var Hetjur á Norðurlöndum og komu allir nemendur í 2. – 

4. bekk á safnið og hlustuðu á upplestur úr bókinni Hand-

bók fyrir ofurhetjur.  Eftir upplesturinn var rætt um margs 

konar hetjur og við bjuggum til okkar eigin Hraunvalla-

skólahetju með hjálp frá henni Kristínu Sunnu mynd-

menntakennara.  Hraunvallaskólahetjan á að sjá um að 

öllum líði vel í skólanum. Þetta þótti mjög spennandi og 

krakkarnir 

skrifuðu niður þá krafta sem hetja þarf að 

hafa til að valda því hlutverki. Krakkarnir 

voru mjög hugmyndaríkir og getur hetjan 

m.a. spúið samvinnu, kastað stríðnisstoppi, 

og beitt vinageisla  

                           

Rithöfundar komu og lásu úr bókum sínum fyrir miðdeildar-

krakkana.  Má þar nefna þá Bjarna Fritzson, sem las úr bók 

sinni Orri óstöðvandi og Þorgrím Þráinsson sem las úr bók 

sinni Henri rænt í Rússlandi. Einnig fengum við Guðna 

Líndal Benediktsson í heimsókn en hann las fyrir yngsta 

stigið úr bókinni sinni Stelpan sem týndi bróður sínum í ruslinu. 

Bókasafnsfréttir 
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Ein af okkar skemmtilegu hefðum hér í Hraunvallaskóla er að koma nemendum á 

óvart einhvern skammdegisdaginn í desember með kakói og piparkökum. Þá birtist 

brosandi fólk með skreytta vagna og huggulega jólatónlist inni á kennslusvæðunum 

og færir nemendum heitt kakó og piparkökur. Unglingadeildin 

hittist þennan sama dag í frímínútum inn í matsal og fá sömu 

veitingar. Þetta er afar skemmtileg hefð eins og myndirnar 

sýna.  

Jólakakó og piparkökur 

Gaman í stærðfræði 
Rúmfræðilotum var að ljúka í 8. - 10. bekk. Í stærðfræði í unglingadeild er 

tímunum skipt upp í hugtaka og glósuvinnu, púltíma og tilbreytingu. Krakkarnir 

eru alltaf til fyrirmyndar og hafa unnið helling af skemmtilegum verkefnum tengd 

rúmfræðinni, t.d. Pyþagorasi, hlutföllum, mælikvörðum og samhverfu. Þessi verk-

efni voru mörg hver unnin í hópum og kynnt en einnig 

bara til gamans til að dýpka skilning á efninu.            

Dásamlegir og klárir krakkar hér í skólanum okkar. 
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Leikskólinn fór í Sívertsen-hús að skoða sig um en þar 

kynnast börnin jólunum eins og þau voru í gamla daga. 

Þetta þótti krökkunum afar gaman og forvitnilegt. 

 

 

 

 

 

 

Hið árlegt jólaball 

foreldrafélags leik-

skólans var haldið með 

glæsibrag. 

Jólasamvera  fyrir fjöl-

skyldur barnanna var á 

sínum stað. Boðið var 

uppá kakó , piparkökur, 

mandarínur og ánægju-

lega samveru þar sem 

allir skemmtu sér vel. 

 

 

 

Fleira frá leikskólanum 
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Í Mosanum er búin að vera svakalega stór og 

mikil dagskrá í vetur og hafa mið- og unglinga-

deildarkrakkar verið mjög duglegir að mæta til 

okkar. Miðdeildin er búin að vera sérstaklega 

dugleg að mæta og til gamans má geta að fyrr í 

vetur mættu 120 krakkar í feluleik til okkar!! 

Miðdeildin er opin á mánudögum og föstu-

dögum  frá kl.17:00-18:30. Þar gerum við margt 

skemmtilegt saman og erum dugleg að kynna 

viðburðina bæði í Mosaglugganum, á hurðunum 

inn á heimasvæðin og á Facebook-síðum foreldra.  

Meðal dagskrárliða í vetur hafa verið Besti vinur Mosans, feluleikur, pógómót, sam-

lokukeppni, ullarsokkakeppni, ferð á Vesturbæjarís, blástursborðtennis, Halloween- 

ball, piparkökuhúsakeppni og margt fleira. 

Unglingadeildin hefur líka brallað margt og mikið í vetur og hafa unglingarnir verið 

mjög duglegir að mæta til okkar. Við byrjuðum 1. desember á því að láta alla skrá 

sig í gestabók þegar þeir mæta. Ákváðum að hafa þá reglu að maður fær 1 stig fyrir 

að mæta á venjulegt kvöld en svo splæsum við í nokkur aukastig fyrir vissa viðburði 

eins og jólaballið, en þá eru 3 stig í boði fyrir að mæta. Þeir 

30 einstaklingar sem safnað hafa flestu stigunum þann 1. 

mars fá forkaupsrétt á miðum á Samfestinginn sem fram fer í 

Laugardalshöll í mars.                                                             

Við keyptum tvö ný tæki í haust, körfuboltavél og þythokkí-

borð og hafa þau heldur betur slegið í gegn.                                                                                 

Meðal dagskrárliða í unglingadeildinni í vetur eru t.d. bingó, 

Feel it – smell it – eat it, Halloween-ball, karaokie-kvöld og 

maskakvöld svo eitthvað sé nefnt. 

Mosafréttir 
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Á hverju ári er matsalur skólans skreyttur. Verður hann jólalegri eftir því sem líður á 

aðventuna enda þar mikið um að vera þegar líður að jólum. Þarna snæða að sjálf-

sögðu nemendur en einnig eru ýmiskonar jólasamverur, jólaböll o.fl. Að þessu sinni 

voru það bráðhressir og duglegir krakkar úr 7. bekk sem sáu um skreytingarnar. 

Stóð hópurinn sig afskaplega vel, eins og sjá má á meðfylgjandi myndum, því afar 

hlýlegt og vinalegt er að koma inn í matsalinn okkar.  

Klukkustundar-forritunar verkefninu (Hour of Code), sem Hraunvalla-

skóli tekur þátt í nú í fyrsta sinn, lauk föstudaginn 7.desember. Það er 

gaman að segja frá því að nú hafa allir nemendur skólans prófað að forrita. Á 

mánudeginum forrituðu 8. - 10.bekkur og 2. - 6.bekkur saman. 7. - og 1.bekkur 

hittust svo á fimmtudeginum og forrituðu saman í klukkustund. Krakkarnir voru frá-

bærir og fóru létt með þetta.  

 

Forritunarvika 

Salurinn skreyttur 
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Við erum 
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Í nóvember var haldin rýmingaræfing hér í skólanum. 

Þetta gerum við reglulega eða a.m.k. einu sinni til    

tvisvar yfir skólaárið svo starfsmenn og nemendur séu 

kunnugir sínum hlutverkum ef þessar aðstæður koma 

upp. Bjöllur eru settar af stað eins og gerist er bruna-

kerfið verður vart við eld og/eða reyk. Var rýmingará-

ætlun skólans sett í gang en vel gekk að rýma skólann 

og koma nemendum og starfsmönnum á söfnunar-

svæði, alls um 1100 manns. Alls tók 

æfingin u.þ.b. 15 mínútur en tæpar 10 

mínútur tók að koma nemendum út úr 

sjálfum byggingunum. Vorum við 

nokkuð fljótari nú en t.d. í fyrra er 

samskonar æfing fór fram. Öryggisráð 

skólans tekur svo til athugunar það 

sem betur má fara svo við verðum 

sem best undir-

búin ef á reynir.  

Rýmingaræfing 
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Við í 5. bekk fórum í gönguferð á dögunum til að skoða jólaljósin sem lýsa upp 

bæinn okkar. Bærinn alltaf fallegur þegar hann er kominn í jólabúninginn sinn. Í 

ferðinni komum við svo við í Hafnarfjarðarkirkju þar sem 

tekið var vel á móti okkur með kakói og piparkökum.  

 

 

Föstudaginn 12. október sl. héldum við Sleepover í Mosanum. 147 unglingar mættu 

á svæðið og skemmtu sér konunglega. Eyjólfur Örn sálfræðingur mætti með fyrir-

lestur, Lazer-tag var á sínum stað ásamt pizzupartýi, íþróttasal og fleiri 

skemmtilegum viðburðum. Sleepoverið heppnaðist rosalega vel þetta árið og fengu 

unglingarnir mikið hrós fyrir sína frammistöðu þessa nótt. 

Sleepover í Mosanum 

5. bekkur á flandri 
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Veturinn er heldur betur búinn að vera viðburðarríkur í tóm-

stundamiðstöðinni. Um 115 börn eru skráð í Hraunsel og 

mæta u.þ.b. 100 börn á dag til okkar. Við gerum alls kyns 

skemmtilega hluti með þeim t.d. leikum okkur úti, förum á 

bókasafn, í íþróttahús, í play-station, í tölvustofuna, í legó, 

liti, perlur, kubbum og margt fleira skemmtilegt. Einnig 

höldum við stundum bíópartý og diskópartý. 

Krakkarnir í Hraunseli eru mjög duglegir að æfa íþróttir og aðrar tómstundir en á 

hverjum degi pössum við uppá að senda u.þ.b. 25 krakka á æfingar út um allan 

bæ. Þau æfa fótbolta, handbolta og körfubolta hjá Haukum, fótbolta hjá FH, 

fimleika og klifur hjá Björk, golf hjá Keili, dans hjá Listdansfélaginu, sund hjá SH og 

hin ýmsu hljóðfæri hjá tónlistarskólanum. Við pössum líka upp á að krakkarnir mæti 

á tennisæfingar og forskólaæfingar í Hraunvallaskóla ásamt því að krakkar með 

annað móðurmál en íslensku fá hjálp með heimanámið sitt eftir skóla. 

Eins og kemur fram hér að ofan er svakalega gaman alltaf hjá okkur og ætlum við 

að halda fjörinu áfram á nýju ári. 

Hraunselið okkar 
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Bókasafnið okkar er alltaf glæsilegt og notalegt að heimsækja. Nú er það komið í 

jólabúning. Eins og á bókasöfnum víða er hægt að finna sér ýmislegt til lestrar og 

dundurs. Þarna er hægt að finna jólasveinanafnið sitt, taka þátt í jólalestri og svo 

eru að sjálfsögðu jólabókakynningar í fullum gangi. 

 

 

Á dögunum fór glæsilegur hópur úr leikskólanum niður í miðbæ Hafnarfjarðar og 

hjálpaði til við að skreyta Jólaþorpið. Vel gert hjá þeim að hjálpa til við að skreyta 

þetta fallega þorp okkar Hafnfirðinga sem vekur alltaf verðskuldaða athygli. 

Jólaþorpið skreytt 

Jólalegt á safninu okkar 
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Miðvikudaginn 7. nóvember héldu 

Mosinn, Ásinn, Setrið og NÚ 221 Reif í 

tætlur ballið í Áslandsskóla. 92 

unglingar úr Mosanum mættu á ballið 

ásamt fullt af öðrum krökkum úr hinum 

skólunum. Allir voru vel skreyttir með 

„rave“ málningu og skemmtu sér 

konunglega á ballinu þar sem DJ Maxi X 

Daxi, Ragga Hólm og Club Dub spiluðu 

fyrir dansi.  

 

 

Við í sjötta bekk höfum unnið jólasveinaverkefni í allan de-

sember sem hefur verið virkilega skemmtilegt. Krökkunum 

var skipt í hópa, allir fengu einn jólasvein, eða foreldra 

þeirra og fylgidýr til þess að fjalla um.  

Skemmtilegast var að heyra þau fara með erindin sem áttu 

við þeirra jólasvein úr vísum Jóhannesar úr Kötlum og 

gaman að sjá að krakkarnir lögðu virkilegan metnað í 

vinnuna, plakötin og verkefnaheftin sem fylgdu. Nú mega 

jólin koma hjá okkur í sjötta bekk!  

Jólasveinar í 6. bekk 

221 Reif í tætlur 
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Hin stórglæsilega Söngkeppni 

Mosans var haldin miðvikudaginn 5. 

desember þar sem 20 stórglæsilegir 

unglingar í 7 atriðum stigu á stokk. Atriðin voru hverju 

öðru flottara og var þetta erfitt val hjá dómnefndinni sem 

var skipuð þeim Hjördísi Báru deildarstjóra, Flosa Euro-

vision snillingi og Arnari stórsöngvara. 

Að lokum voru það Bergdís Hrönn úr 8. ÁRB og Fölsku 

Rollurnar, sem þær Berghildur Björt, Dagbjört Ylfa, Elín 

Björg, Erla Sól, Karen Ösp, Rakel Sif, Silja Karen og 

Þuríður Ásta úr 10. HBG skipa, sem báru sigur úr bítum 

og keppa fyrir hönd Mosans í Söngkeppni Hafnarfjarðar 

í janúar. Í ár var ákveðið af forsvarsmönnum keppninnar 

að útnefna eitt atriði í öllum forkeppnum 

félagsmiðstöðvanna sem „wild card“ atriði og fá auka-

sæti í Söngkeppni Hafnarfjarðar og kom það sæti í hlut þeirra Sveinbjargar Júlíu, 

Jóns Ragnars og Erlends í 9. ÓS.  

Það er ekki hægt að segja annað en að það sé allt stútfullt af hæfileikaríkum 

unglingum í Hraunvallaskóla og frábært að sjá hvað allir keppendur lögðu á sig fyrir 

þessa keppni. 

 

 

 

Söngkeppni 
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Krakkarnir í 3. bekk hafa brallað ýmislegt 

nú á aðventunni. Mikil spenna að myndast  

í hópnum eins og eðlilegt er á þessum 

árstíma. Á dögunum settu krakkarnir 

saman ljóð sem tengist jólunum. Má sjá 

þetta skemmtilega ljóð 

hér til hliðar. 

Efnilegir krakkar hér á 

ferð. 

Á degi íslenskrar tungu er hefð að setja Upplestrar-

keppni grunnskólanna. Nemendur í 4. og 7. bekk 

mættu að setningu annars vegar litlu og svo stóru upp-

lestrakeppninnar 

Að tillögu menntamálaráðherra ákvað ríkisstjórn 

Íslands, haustið 1995, að 16. nóvember ár hvert, sem er fæðingardagur Jónasar 

Hallgrímssonar, yrði dagur íslenskrar tungu. Í framhaldi af því hefur menntamála- 

og menningarmálaráðuneytið árlega beitt sér fyrir sérstöku átaki í þágu íslensks 

máls og helgað þennan dag rækt við það. 

Upplestrarkeppnin 

Jólaljóð 
Langt er síðan sáum við sól, 

af því bráðum koma jól. 

Jólasveinarnir koma til byggða, 

þá fara allir krakkar að iða. 

 

Grýla og Leppalúði sitja hvelli, 

þau geta ekki farið úr helli. 

Jólasveinarnir undirbúa pakka 

á þessu ári fyrir alla góða krakka. 
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