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             Desember 2021   2. tbl.   13. árg 

Það er búið að vera einstak-

lega gaman í skólanum núna í 

desember. Skólastarfið fór 

snemma í jólabúninginn og jóla-

andinn hefur svifið yfir vötnum 

og birst í sérstakri gleði og eftir-

væntingu fyrir því sem 

framundan er.  Að vissu leyti eru 

jólin vani og endurtekning þar sem ánægjulegar minningar um góðar samveru-

stundir hafa búið til jólaminningar sem við viljum halda í og endurtaka. Stundir 

þar sem við leggjum okkur fram við að gleðja aðra og gleðjast með okkar 

nánustu. Þannig er það líka hér í Hraunvallaskóla því jólaskipulagið okkar 

byggist á hefðum sem skapast hafa í gegnum árin og okkur þykir vænt um. Við 

höfum náð að halda í okkar góðu siði að lang mestu leyti þrátt fyrir skæðan 

heimsfaraldur þó útfærslan hafi stundum verið með nýjum hætti í ljósi 

aðstæðna.  Að sama skapi höfum við farið af stað með ný verkefni sem gaman 

væri að yrðu að nýrri jólahefð hjá okkur. Þannig hafa nemendur á yngsta stigi t.d. 

skrifað jólakort til íbúa í Vallarhverfi með það að markmiði að dreifa kærleik og 

jólaanda út í samfélagið okkar á Völlunum. Viðbrögð nágranna okkar við þessari 

jólakveðju hafa verið einstaklega hlý og kærleiksrík af sama skapi. Fyrir það 

erum við þakklát og það minnir okkur á hið fornkveðna að það er sælla að gefa 

en þiggja. Þetta einfalda verkefni er gott dæmi um hvernig við getum lagt okkur 

fram við að láta gott af okkur leiða, stuðlað að góðum samskiptum og náunga-

kærleik. Við skulum öll leggja okkur fram við að taka eftir okkar minnsta bróður 

núna um hátíðarnar og ganga á undan með góðu fordæmi líkt og nemendur 

Hraunvallaskóla hafa nú gert.  Nemendur og starfsfólk Hraunvallaskóla senda 

öllum hlýjar kveðjur og 

óskir um góðar stundir 

um hátíðarnar! 

Jólakveðja frá skólastjóra 

Fréttablað Hraunvallaskóla 

  Brosið 



Bls. 2 
  Brosið 

 

Aðventan er tími gleði, friðar og samveru. Við í leikskólanum 

leggjum áherslu á að hafa aðventuna rólega og huggulega. 

Við föndrum mikið, skreytum svolítið, njótum samverunnar og 

syngjum jólalög. Í desember erum við 

líka iðin við að fara í vettvangsferðir og 

gera eitthvað skemmtilegt saman. 

Að venju fengum við jólatré í Jólaþorpinu 

niður á Thorplani til að skreyta. Börnin 

föndruðu umhverfisvænt skraut sem 

þau fóru svo með og hengdu á fall-

ega tréð í Jólaþorpinu.   

Venjum samkvæmt skreyttum við líka piparkökur með 

frjálsri aðferð og smökkuð-

um aðeins á þeim. Við 

höfum alltaf haft foreldra-

kaffi í desember þar sem 

við bjóðum foreldrum upp á 

nýskreyttar piparkökur en í 

ár borðuðum við allar 

piparkökurnar sjálf. 

Það þótti víst ekki 

æskilegt að bjóða 

foreldrum inn í leik-

skólann útaf Covid. Við 

getum þó staðfest að 

piparkökurnar voru góðar og kakóið rann ljúft niður, 

sérstaklega með miklum rjóma.  

Leikskólafréttir 



Bls. 3 
  Brosið 

1.bekkur arkaði í myrkrinu fyrr í desember til að færa 

eldri borgurum litla jólakveðju en börnin höfðu búið til 

jólapoka og skrifað smá kveðju á lítið blað og sett í 

pokana. En útaf svolitlu 

tóku prestarnir á móti 

kveðjunum og ætla að 

koma þeim til skila. Takk fyrir 

að taka á móti okkur og takk 

fyrir mandarínurnar. Og ekki 

þarf að taka fram að krakkarnir 

voru flottir og fengu allir hrós 

fyrir hvað þau voru flott. 

Hin árlega Litla upplestrarkeppni, sem er fyrir 

nemendur í 4. bekk, var formlega sett fyrr í vetur 

með óvenjulegum hætti. Vegna samkomutak-

markana var setningin rafræn þann 16. nóvember, 

sem er vel við hæfi þar sem sá dagur er dagur 

íslenskrar tungu. Linda Hrönn deildarstjóri yngri 

deildar ræddi rafrænt við börnin um 

keppnina og fræddi þau um skáldið 

okkar kæra Jónas Hallgrímsson en 

hann, ásamt mörgum öðrum, á stóran 

þátt í varðveitingu tungumálsins okkar. 

Litla upplestrarkeppnin 

Jólakveðjur frá 1. bekk 



Bls. 4 
  Brosið 

Í Hraunvallaskóla erum við með þá skemmtilegu hefð að koma 

nemendum á óvart með því að ganga á milli heimasvæða 

með kakó og piparkökur. Nemendur vita aldrei hvaða dagur 

verður fyrir valinu. Jólatónlistin er stillt í botn og í boði er að 

dansa og syngja með. Nemendur taka alltaf vel á móti okkur 

og yndislegt að sjá andlit barnanna þegar við komum á 

svæðin.  

Piparkökudagurinn 

 

 

Eins og kom fram líka í síðasta blaðinu okkar 

þá var hörkustemning hér í Hraunvallaskóla á 

Hrekkjavökunni sem var í lok október. Tóku 

nemendur í 4. bekk heldur betur þátt í þessum 

skemmtilega degi. Nemendurnir komu með 

veitingar á hlaðborð sem endaði með stór-

veislu. Þá var kosið 

um hræðilegasta 

búninginn og fengu 

sigurvegararnir 

viðurkenningarskjal. 

Frábær dagur með 

flottum krökkum.  

Enn meiri hrekkjavaka 



Bls. 5 
  Brosið 

Það er búið að vera ýmislegt um að 

vera hjá hressum krökkum í 7. bekk. 

Fóru þessir skemmtilegu nemendur á 

Reyki í Húnaþingi vikuna 25. - 29. októ-

ber ásamt Dalvíkurskóla. Ferðin var 

fjörug og skemmtu allir sér mjög vel. 

Nemendur tóku virkan þátt í hárgreiðslukeppi og var 

hún einstaklega vel heppnuð. Haldin var borðtennis-

keppni milli nemenda og endaði Evanas í fyrsta 

sæti, Hrólfur Geir í öðru sæti og nemandi í Dalvíkur-

skóli hlaut þriðja sæti. 

Nemendur sáu um að skreyta salinn í skólanum 

okkar en þeir máluðu alla jólasveinana eftir fyrir-

myndum af teikningum Egils Hjaltalín. Einnig máluðu 

þeir Grýlu, Leppalúða og jólaköttinn inn á milli verkefna í kennslu. Frábær metnaður 

og samvinna þar á ferð. 

Í stað þess að gefa lítinn jólapakka sín á milli ákváðu 

nemendur og kennarar að kaupa gjafir sem þeir fóru með og 

settu undir jólatréð í Kringlunni. 

Mæðrastyrksnefnd, Hjálparstofnun 

Kirkjunnar og Fjölskylduhjálp Íslands 

munu sjá um að úthluta gjöfunum til 

fjölskyldna sem þurfa aðstoð fyrir jólin. Eftir ferðina komu 

nemendur við á Vesturbæjarís í Hafnarfirði. 

7. bekkur í stuði 



Bls. 6 
  Brosið 

 

 

Á hverju skólaári skiptast árgangar 

skólans á að fara yfir skólalóðina og 

tína rusl. Í haust tóku nokkrir hóparnir 

þessa hugmynd enn lengra og tíndu 

rusl í nærumhverfi skólans. Frábært 

framtak hjá okkar duglegu krökkum 

enda nauðsynlegt og gaman að geta 

haldið hverfinu sínu snyrtilegu. 

Plokkið 

 

 

Við í fyrsta bekk fórum í heldur betur skemmtilega bæjarferð nú 

á dögunum. Fórum við í Hafnarborg í miðbæ Hafnarfjarðar og 

skoðuðum skemmtilega sýningu Þorvaldar Þorsteinssonar og 

fengum góða leiðsögn er við röltum um og skoðuðum.  

Létum við það ekki duga því við röltum 

aðeins um miðbæinn okkar og skoðuðum 

fallegu jólaljósin. 

Krakkarnir stóðu sig afar 

vel og voru til fyrirmyndar. 

 

Menningarferð 



Brosið 
Bls.7 

Við erum 



Bls. 8 
  Brosið 

Núna í desember höfum við í leik-

skólanum líka verið iðin við að fara í 

vettvangsferðir. Stuttar gönguferðir í 

nærumhverfi okkar, en það er svo margt 

skemmtilegt að skoða hérna í hverfinu.  

Lengri ferðir með strætó eru líka mikil 

upplifun. Í slíkum vettvangsferðum er 

gjarnan farið á Bóksafn Hafnarfjarðar. Þar 

er alltaf tekið vel á móti okkur og við fáum 

kynningu á safninu og sögustund. Svo fá 

börnin frjálsan tíma til að skoða bækurnar. 

Þá er nú fátt betra en að koma sér vel fyrir í 

góðra vina hópi og glugga í bók.  

Meira frá leikskóla 



Bls. 9 
  Brosið 

 

 

 

Þegar jólaleyfið nálgast þýðir það bara eitt…. 

Tarzanleikur í leikfimi. Einn vinsælasti leikur 

skólasögunnar fyrr og síðar er þessi skemmtilegi 

eltingaleikur sem við munum öll eftir. 

 

 

Söngkeppni Mosans er undankeppni fyrir Söngkeppni 

Hafnarfjarðar sem verður haldin í janúar. Sigurvegarar úr 

þeirri keppni fá svo sæti í Söngkeppni Samféss sem haldin 

verður í mars í Laugardalshöll. 6 atriði voru skráð til keppni 

og voru þau hvert öðru flottara. Salurinn var frábær og 

mættu um 30 krakkar að horfa en vegna sóttvarnatak-

markana voru fá sæti í boði. Keppnin var live á Instagram 

og gaman var að sjá hversu margir fylgdust með henni þar! Starfsfólk Mosans 

opnaði keppnina með einu svakalegasta dansatriði sem sést hefur og þökkum við 

danshöfundunum þeim Sigríði Diljá og Þórunni Stefáns kærlega! Dómarar í 

keppninni í ár voru Luke Duffy, Aníta Ómarsdóttir og Helga Loftsdóttir. Við þökkum 

þeim fyrir og stóðu þau sig frábærlega eins 

og allir hinir þetta kvöld. Sigurvegararnir voru 

Kári Hlynsson með lagið Easy on me og 

Áróra Snorradóttir með lagið Like my father. 

Óskum við þeim til hamingju og þökkum 

öllum þátttakendum fyrir þátttökuna. 

Söngkeppni Mosans 

Tarzanleikur 



Bls. 10 
  Brosið 

 

 

Upp kom sú hugmynd að hafa jóla-

hurðaskreytingakeppni milli árganga og 

deilda. Það heppnaðist svona líka ótrú-

lega vel og metnaðurinn og hugmynda-

flugið með ólíkindum. Dómarar 

keppninnar voru list- og verkgreina-

kennarar og var ýmislegt gert til þess 

að hafa ,,áhrif" á dómgæsluna.  Þetta 

er svo sannarlega keppni sem við 

ætlum að gera aftur að ári. 

Fengu sigurvegarar girnilega 

köku að launum. En látum 

myndirnar tala. 

 

Skreytingakeppni 



Bls. 11 
  Brosið 

 

 

     

Bókasafnið okkar býður oft upp á fjölbreytta skemmtun og 

fengum við í þriðja bekk að njóta einnar á dögunum. En þá 

sýndi Þórarinn okkur gamla en skemmtilega þögla mynd. 

Var það gömul mynd með þeim kumpánum Laurel og 

Hardy. Skemmtu allir sér mjög vel.  

Krakkarnir ákváðu líka nú á aðventunni að gleðja ná-

grannana sína. Föndruðu þeir jólakúlur með jólakveðju og 

gáfu. Skemmtilegt framtak. 

 

 

Nemendurnir í 4. bekk hafa undanfarið 

verið að læra um sögu mannkynsins. Við 

lásum bókina Komdu og skoðaðu sögu 

mannkyns. Skemmtileg bók þar sem 

fjallað er um valda þætti í sögunni. Perú er 

einn af þeim þáttum. Við vorum svo 

heppin að fá Verushku, sem vinnur í 

Hraunvallaskóla, í heimsókn til okkar 

en hún er frá Perú. Hún sagði okkur 

frá heimalandi sínu og nemendurnir 

höfðu mjög gaman af. Það var 

ómetanlegt að fá hana til okkar.  

Sögukennsla 

Aðventufjör í 3. bekk 



Bls. 12 
  Brosið 

Nú á dögunum tóku margir bekkir þátt í forritunarstund, Hour of Code. 

Vanalega er þetta útfært þannig að eldri bekkir kenna þeim yngri þegar þeir fara í 

heimsókn inná svæðin þeirra. Að þessu sinni þurftum við að hólfa þetta aðeins 

niður til að halda fjöldatakmörkunum en þetta gekk ótrúlega vel. Við erum stolt af 

þessum duglegu krökkum sem stóðu sig með prýði, allir voru áhugasamir og glaðir. 

Er þetta fjórða árið í röð sem þetta er gert og hlökkum við til að gera þetta aftur að 

ári. Hér má svo sjá ýmsar myndir frá þessum skemmtilega klukkutíma okkar. 

 

 

Forritunarstundin 



Bls. 13 
  Brosið 

 

 

     

Á dögunum gerði 5. bekkur sér góðan dag og skrapp í 

bæinn. Var farið að skoða ljósadýrðina í Hellisgerði. Á baka-

leiðinni var svo komið við í Vesturbæjarís og gætt sér á 

gómsætum ís. Aldeilis frábær dagur hjá þessum skemmtilega 

hóp.                                                                           

Krakkarnir fengu líka kynningu á 

dönskum jólahefðum einn skóladag-

inn. Eftir að hafa fengið að vita allt 

um hvernig Danir halda jól frá Anne 

Birgitte kennara hópsins fengu þeir 

að smakka girnilegar eplaskífur að 

dönskum sið. Ótrúlega skemmtilegt 

hjá þeim. 

 

 

Krakkarnir okkar í unglingadeild eru hæfileikaríkir og skap-

andi. Skemmtilegur hópur hefur unnið að því undanfarið að 

skreyta svæðið sitt með alls konar föndri og jólaskreyt-

ingum. Hurðin þeirra glæsileg og piparkökur skreyttar. 

Einnig tóku þeir sig til og föndruðu jólakort til ná-

grannanna með fallegri jólakveðju. Skemmtilegt og fal-

legt framtak hjá þessu frábæru nemendum okkar.    

Gleðileg jól!! 

Jólaskraut og kveðjur 

Fjör hjá 5. bekk 



Brosið 
Bls.14 

 

Brosið 
Fréttablað Hraunvallaskóla 

Drekavöllum 9 
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