
  

 
 
Skrifstofa 
skólans er 
opin sem hér 
segir: 
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Sími Hraunsels 

er: 590-2811 

Fréttablað Hraunvallaskóla              Apríl 2016    3. tbl.   7. árg 

Reglulega veitir Foreldraráð Hafnarfjarðar hvatningarverðlaun til ein-

staklinga. Fer valið þannig fram að ráðið biður foreldra og/eða for-

ráðamenn um að senda sér ábendingu um hvort einstaklingur eða 

hópur í þeirra nærumhverfi hafi stuðlað að auknu foreldrasamstarfi, 

unnið að góðum og bættum tengslum heimilis og skóla, sinnt frum-

kvöðlastarfi og/eða lagt sitt af mörkum við óeigingjarnt starf í þágu 

grunnskólabarna. Svo að tilnefningin sé eins hlutlaus og hægt er var 

hvorki hægt að taka við tilnefningum frá þeim sem sitja í stjórnum 

foreldrafélaga né tilnefna þá einstaklinga. Við í Hraunvallaskóla 

áttum þrjá fulltrúa í hópi tilnefndra. Anna á bókasafninu sem er að 

halda uppi frábæru safni, Sara í Mosanum sem skipuleggur og 

heldur utan um gott starf Mosans og svo Sigurður skólaliði sem allir 

krakkar skólans dýrka og dá. Við erum einstaklega ánægð og stolt af 

okkar fólki. Til hamingju !! 

Hvatningarverðlaun 

Brosið 
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Á safninu hefur ýmislegt verið um að vera frá áramótum.  Skákdagurinn var haldinn 

hátíðlegur um allt land þriðjudaginn 26. janúar á afmælisdegi Friðriks Ólafssonar. Í 

tilefni þessa var skákvika hér á safninu.  Öllum nemendum var boðið að kíkja á 

safnið til að tefla, leysa skákþrautir eða kíkja í skákbækur. Krakkarnir í fyrsta bekk 

komu og lærðu peðskák og nemendum sjöttu bekkja var boðið að taka þátt í skák-

móti. Stór hluti krakkanna tók þátt en það var Þorsteinn Emil sem sigraði að þessu 

sinni. 

 

 

 

 

 

 

Bóka- og bíóhátíð barnanna var haldin í Hafnarfirði 15. – 21. febrúar og af því tilefni 

voru getraunir á safninu sem tengdust bókum og bíómyndum.  Einnig var hægt að 

kíkja á safnið til að fræðast um íslenskar bækur sem tengjast bíómyndum og sjá 

smá brot úr myndunum. 

Nóg að gera á bókasafninu... 
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Í fyrra fór Hraunvallaskóli í fyrsta skipti í skíðaferð í Bláfjöll. Skemmtu nemendur og 

starfsmenn sér vel og var því ákveðið að fara aftur. Það var svo gert á dögunum. 

Ríflega 100 krakkar og starfsmenn lögðu af stað spenntir og glaðir snemma dags 

saman í rútu upp í Bláfjöll. Þar var skíðað, brettað, dottið og hlegið dátt í góðum 

félagsskap. Og að sjálfsögðu var svo gert hlé til að snæða og fá smá orku í að 

halda áfram.  

Veðrið var í góðu lagi, þokkalega bjart og vindur ásættanlegur. Færið hefði mátt 

vera betra fannst sumum en snjórinn var nokkuð blautur og var rennsli erfitt. Starfs-

menn skemmtu sér einnig vel og létu þeir sig hafa það að fara á skíði. Flestir þeirra 

komu heilir tilbaka þrátt fyrir eymsli hér og þar.                                         

Skemmtileg ferð sem vonandi verður að hefð hér í skólanum okkar. 

Skíðaferð 
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Lokahátíð Stóru upplestrar-

keppninnar fór fram í Hafnarborg 

þann 8. mars og um leið var fagnað 

20 ára afmæli keppninnar. Fjórtán 

nemendur kepptu, tveir frá hverjum 

skóla í Hafnarfirði. Hver lesari las 

þrisvar; fyrst textabrot úr 

bókinni ,,Flugan sem stöðvaði stríðið“ eftir Bryndísi Böðvarsdóttur, þá ljóð eftir 

Guðmund Böðvarsson sem var ljóðskáld keppninnar í ár og að lokum sjálfvalið ljóð. 

Okkar upplesarar, þau Vala Marie Unnarsdóttir úr 7. Vináttu og Dagur Snær Hil-

marsson úr 7. Samvinnu, stóðu sig með mikilli prýði og voru skólanum sínum til 

sóma.  Sigurvegari að þessu var Anna Vala Guðrúnardóttir úr Víðisstaðaskóla. 

Ólafur Ragnar Grímsson talaði til krakkanna og af-

henti þeim öllum viðurkenningu fyrir þátt-

tökuna.  Einnig voru veitt verðlaun í keppni um besta 

boðskortið en 6. bekkingum býðst árlega að taka þátt í 

þeirri keppni.  Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra 

afhenti verðlaun fyrir bestu smásögur í Smásagna-

samkeppni 8.-10. bekkja og þar varð Rakel Ósk 

Sigurðardóttir úr 10. IÞG í þriðja sæti. Á meðan dóm-

nefnd var að störfum spilaði hljómsveitin Smekkir, sem samanstendur af 

nemendum úr Tónkvísl, hryndeild Tónlistarskóla Hafnarfjarðar, tvö lög. Þar fóru 

Bergþór Bjarkason úr 7. Vináttu, sem spilar á 

básúnu og Donna María Skúladóttir, söng-

kona, úr sama bekk á kostum. Þetta var 

glæsileg hátíð í alla staði og við erum mjög 

stolt af öllum okkar fulltrúum.  

Stóra upplestrarkeppnin 
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Lífið í 7. bekk er alltaf fjörugt og nóg 

að gera. Nemendur unnu hópverkefni 

í tengslum við Auðvitað í náttúrufræði 

þar sem verkefnin voru t.d. fellibyljir, 

Golfstraumurinn, ár og vötn og fleiri. 

Nemendur gerðust sérfræðingar í mis-

munandi efnisflokkum og unnu plakat 

út frá upplýsingum sem þeir öfluðu 

sér. Að lokum þreyttu þeir munnleg 

próf út frá upplýsingunum sem þeir söfnuðu sjálfir.  

Við erum líka búin að vera með 

tilbreytingu í stærðfræði á föstu-

dögum þar sem við reynum að hafa 

verklega stærðfræði eins og t.d.  

spil, leiki, föndur og útskýringar á 

hugtökum.  

Vinnusöm í 7.bekk 
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Um daginn fengu nemendur í 10. bekk fræðslu um fjármálavit sem í grunninn 

gengur út á mikilvægi þess að setja sér markmið í fjármálum og að gera ráðstafanir 

til að ná þeim. Fjármálavit er námsefni fyrir nemendur á efsta stigi grunnskóla og er 

tilgangurinn að veita innblástur í kennslu um fjármál. Efni Fjármálavits er þróað af 

Samtökum fjármálafyrirtækja (SFF) í samvinnu við starfsmenn þeirra, kennara og 

kennaranema. Námsefnið er byggt upp sem sjálfstæðar kennslustundir með um-

ræðum og verkefnum, en til stuðnings eru einnig nokkur stutt myndbönd sem 

nemendur geta horft á til að tengja við viðfangsefnið. Myndböndin segja á gaman-

saman hátt frá þremur unglingum og vangaveltum þeirra um fjármál.  Verndari Fjár-

málavits er Páll Óskar Hjálmtýsson tónlistarmaður sem veitir ungu fólki heilræði í 

stuttu myndbandi og vitnar þar í eigin reynslu af fjármálum. Krakkarnir stóðu sig 

mjög vel, hlustuðu af áhuga, unnu verkefni og kynntu það.  

 

 

Fjármálalæsi  
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Fyrr í vetur var starfsfólki skólans boðið í kaffi 

og girnilegt bakkelsi með. Voru þar á ferðinni 

krakkar sem eru búnir að vera í heimilisfræði-

vali í vetur. Þarna sveigðust borð undan góm-

sætum kræsingum frá krökkunum. Heitir réttir, 

skonsur, kökur og margt 

fleira. Frábært framtak 

þar sem mikið var 

borðað.  

Takk fyrir okkur!                                                                                              

Kaffi í boði nemenda 

Skólakynning 
Þrátt fyrir að nemendum sé boðið að koma á sérstakar framhaldsskólakynningar 

þá kemur fyrir að við fáum heimsókn frá nokkrum skólum líka. Um daginn kom 

t.d. Tækniskólinn til okkar og var með kynningu á námsframboði skólans en 

skólinn er búinn að sameinast Iðnskólanum í Hafnarfirði  og hefur aðsetur þar og 

í Reykjavik. 
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Staðsetning Hraunvallaskóla býður upp á fjölbreytileika til vettvangsferða. Haustið 

fór mikið í vettvangsferðir og náttúruskoðun svo börnin kynnist umhverfi sínu sem 

best og sjái hvað náttúran hefur upp á að bjóða. 

Lestrarhundurinn Lubbi var kynntur til sögunnar sem byggir á bókinni Lubbi finnur 

málbein. Í bókinni er hvert hljóð táknað með litlum og stórum bókstaf. Börnin læra 

málhljóðin í gegnum tákn, söng og lestur. Árangurinn leynir sér ekki og heyrast 

börnin oft raula lög stafanna við daglegt starf.  

Einnig er unnið með læsishvetjandi umhverfi sem felur í sér að efla orðaforða, mál-

tjáningu og málskilning leikskólabarna á fjölbreyttan 

hátt í gegnum leik og daglegt starf. Málþroski er undir-

staða læsis og börnin eru farin að læra um læsi löngu 

áður en þau fara sjálf að lesa. Áhersla er á að skapa 

umhverfi sem ýtir undir fjölbreyttan reynsluheim barna 

tengdan ritmáli. 

Lesið er fyrir börnin í litlum hópum á hverjum degi. 

Börnin taka þátt í að velja bók (á bókasafni skólans) og eru þau hvött til að svara og 

spyrja spurninga sem tengjast efninu.  

Námssmiðjur eru fastir liðir í starfinu. Þar er unnið m.a. með Lubba og numicon 

kubba. Árstíðarbundin þemavinna einkennir starfið með það að markmiði að efla 

sköpunargleði  og auðga hugmyndaflug barnanna. 

                      .  

Leikskólafréttir 
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Þriðju bekkingar hafa verið að gera mörg stór og skemmtileg verkefni í tengslum við 

íslensku og samfélagsfræði. Til að mynda höfum við undanfarnar vikur unnið með 

söguna um Jóa og baunagrasið. Verkefnin sem krakkarnir hafa tekið sér fyrir 

hendur voru af ýmsum toga. Til að mynda 

bjuggu nemendur til baunagrasavegg þar sem 

þeir skrifuðu setningu í tengslum við Jóa og 

baunagrasið á laufblað og hengdu upp á vegg. 

Einnig sáðu nemendur hvert og eitt baunafræi í 

skyrdollu og sjá um að vökva það svo það dafni. 

Að endingu var unnið með ýmislegt tengt ljóðum 

og ljóðagerð, enda er sagan af stráknum Jóa 

einn mikill ljóðabálkur. 

 

Á komandi vikum munu krakkarnir svo undirbúa sig fyrir hina rómuðu Björtu Daga, 

sem haldnir verða hátíðlegir í Hafnarfirði dagana 20.-24. apríl. Þar stendur til að 

þriðju bekkingar syngi saman nokkur lög og bjóði vorið velkomið. 

 

 

Starfið í 3. bekk 
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Við í sjötta bekk kíktum í vísindasmiðju upp í Háskóla Íslands þar sem tekið var vel 

á móti okkur. Það var virkilega gaman og krakkarnir sýndu mikinn áhuga.  

 

Við höfum einnig verið að vinna með trúarbragðafræði þar sem hver hópur var 

sérfræðingur um eina trú, þau fóru svo á milli og fræddu hvort annað um þau trúar-

brögð sem þau fjölluðu um. Það var virkilega flott hjá þeim en það var gert í formi 

hraðstefnumóta þar sem borðin voru röðuð ílangt og þau sátu á móti hvort öðru. 

Röðin öðrum megin var kyrr á meðan hinir færðu sig um sæti eftir nokkrar mínútur.  

 

 

 

 

 

 

Líf og fjör í 6. bekk 
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Daglega eru samverur hjá okkur þar sem skoðaður er vikudagur, mánaðardagur, 

mánuður og árstíð.  Samverustundirnar eru einnig notaðar til að undirbúa börnin 

fyrir viðburði eða til fræðslu um ýmiss málefni. 

Börnin velja sér smiðju í byrjun og lok dags. 

Valið er haft eins fjölbreytt og mögulegt er en 

miðast yfirleitt við hlutverka-, lista-, kubba-, 

spila- og bókasmiðju.  

Söngfundir eru vikulegur viðburður skólans, 

þar sem allar deildir hittast og syngja saman. 

Yfirleitt eru lögin árstíðabundin, en einnig 

kemur fyrir að valin eru þjóðþekkt lög sem talin eru mikilvægur hluti lagaforða 

barna. Afmælissöngurinn er sunginn fyrir afmælisbörn vikunnar.  

Fjórum sinnum á skólaárinu er flæði milli deilda sem felur í sér að börnin geta valið 

sér leiksvæði á öllum svæðum leikskólans. 

Mars og apríl mánuðir er oftast yndislegir mánuðir með vor í lofti og ríkuleg tækifæri 

til útiveru. Börnin eru hvött til að sýna frumkvæði í klæðaburði og vali á klæðnaði. 

Gönguferðir eru farnar eins oft og mögulegt er og höfum við notast við strætisvagna 

til að auka umhverfislega fjölbreyttni.  

Fleiri leikskólafréttir 



Brosið 
Bls.12 

Við erum 
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Ýmisleg lestrartengd verkefni eru í gangi á 

safninu.  Í janúar hófst að venju meistaralestur 

þriðju og fjórðu bekkja en í þeim lesa nemendur 

bækur tengdar ákveðnu þema og hljóta 

verðlaunaskjöl fyrir.  Í febrúar var öðrum bekk 

boðið í „risaeðlulestrargöngu“ og svo tókum við að 

sjálfsögðu líka þátt í lestrarátaki Ævars 

vísindamanns og kosningu bókaverðlauna barnanna og voru nemendur ótrúlega 

duglegir að taka þátt í hvoru tveggja.  

Einnig er bókaspurningakeppni miðdeildar áætluð í endaðan apríl og í ár er þemað 

ævintýrabækur.  Spurningarnar eru úr tíu völdum bókum og tengjast bæði  þema 

bókanna og höfundi.  Krakkarnir eru byrjaðir að lesa og kynna sér höfundana. Í 

fyrra var keppnin æsispennandi og gaman verður að sjá hvaða árgangur sigrar í ár. 

2. apríl var alþjóðlegur dagur barnabókarinnar og að venju bauð IBBY á Íslandi til 

stærstu sögustundar á landinu.  Í ár var sagan Andvaka eftir þær Birgittu Elínu Has-

sell og Mörtu Hlín Magnadóttur lesin fyrir nemendur.  Í tilefni dagsins voru settir upp 

ratleikir á safninu fyrir yngri og eldri nemendur og einnig var hægt að útbúa sinn 

eigin bókamálshátt.   

… meira frá bókasafni 
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Áttundi bekkurinn okkar fékk Jón Jónsson, tónlistarmann og viðskiptafræðing, í 

heimsókn í febrúar þar sem hann flutti erindi um heilbrigt líferni. Hefur hann verið 

að flakka milli skóla sem fulltrúi samstarfs forvarnarfulltrúa Hafnarfjarðar og Krabba-

meinsfélags Hafnarfjarðar. Kom hann þar inn á m.a. tóbak og þá sérstaklega munn-

tóbak sem því miður virðist vera alltof mikið notað hjá unglingum og ungu fólki í 

dag. Því vonum við að krakkarnir hafi hlustað vel á popparann brosmilda og láti 

þennan ósóma vera.  

Heilbrigt líferni 

Skype - fundur 
Fyrr í vetur vann fyrsti bekkur með bókina ,,Gummi og huldufólkið“ eftir Dagbjörtu 

Ásgeirsdóttur í byrjendalæsinu. Var því heldur betur glatt á hjalla þegar 

höfundurinn hitti krakkana á skype fundi. Hún kynnti sig, las söguna sína og 

ræddi við krakkana. Bókin er rík af orðaforða og gefur tækifæri til að kynna og 

ræða ýmislegt spennandi. Meðal þess sem höfundurinn spurði nemendur um var 

hvort þeir vissu hvað kaplamjólk væri. Ekki stóð á svörum, allir voru með það á 

hreinu enda búnir að lesa söguna 

nokkrum sinnum með aðstoð kennaranna 

sinna og fara vel yfir alls konar orð og 

hugtök. Ef myndin prentast vel þá sést 

höfundur á hvíta tjaldinu fyrir miðju 

myndar. 
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Það er margt skemmtilegt búið að vera í gangi eftir áramót í 

Mosanum. Mosinn hélt sitt árlega Sleepover um miðjan 

janúar. Um 140 unglingar voru yfir nótt í skólanum og var 

mikið fjör. Við fengum skemmtilega heimsókn frá þeim 

Andreu og Kára sem eru með unglingafræðsluna Fokk me fokk you.  

Skemmtigarðurinn kom og setti upp Lazer tag-völl um allan skólann – og var keppt í 

lazer-tag fram á morgun. Unglingarnir voru frábærir og gekk allt saman súper vel.  

Í lok janúar fór Söngkeppni Hafnarfjarðar fram í Gaflaraleikhúsinu. Mosinn átti tvö 

atriði í keppninni. Tinna Lind flutti lagið Minning eftir Bob Dylan. Þær Hildur 

Clausen, Helena Clausen og Saga Rún fluttu lagið 

Skyscraper eftir Demi Lovato en þær unnu 

keppnina og kepptu síðan á Söngkeppni Samfés 

sem var haldin í Laugardalshöll þann 5. mars og 

gáfu þær öllum áhorfendum gæsahúð upp í heila 

og niður tær, svo vel sungu þær.  

Grunnskólahátíðin var haldin í byrjun febrúar í Íþróttahúsinu á Strandgötu. Við 

áttum fullt af flottum og hæfileikaríkum unglingum sem tóku þátt í hátíðinni.  Venjan 

er að allir skólar sýni atriði í Gaflaraleikhúsinu yfir daginn og fluttu þær Emilía Íris og 

Birgitta Björk lagið Hallelujah. Félagsmiðstöðvarnar keppa einnig sín á milli hver 

gerir flottustu auglýsinguna. Mosinn vann þá keppni en þær Ieva, Gyða María, 

Eneka, Vaka, og Weronika Skawinska eiga allan heiður skilið fyrir þessa flottu 

auglýsingu. Tinna Dröfn og Viktor Breki voru kynnar á ballinu.  Hildur, Helena og 

Saga Rún sungu sigurlagið sitt úr söngkeppninni. Emmsjé Gauti, Friðrik Dór og Jón 

Jónsson skemmtu á hátíðinni ásamt plötusnúðunum í Basic house effect. Að balli 

loknu var öllum unglingum skutlað heim í rútu.  

 

 

Mosafréttir 



 

 

 

Í byrjun mars fóru um 60 unglingar úr Hraunvallaskóla á SamFestinginn í 

Laugardalshöll, 4200 unglinga ball, sem haldið er af Samfés. Allir skemmtu sér 

konunglega, bæði unglingar og 

starfsfólk. Daginn eftir fóru svo ein-

hverjir á söngkeppni Samfés sem 

einnig fór fram í Laugardalshöllinni 

eins og fyrr segir.  
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Dagur einhverfu 

Meira frá Mosanum 

Alþjóðlegur dagur einhverfunnar var föstudaginn 

1.apríl síðastliðinn. Allir voru hvattir til að klæðast 

bláu og vekja þannig athygli á málefnum einhverfra 

barna en blái liturinn hefur fest sig í sessi sem litur 

einhverfunnar um heim allan. Líkt og undanfarin ár er 

það BLÁR APRÍL – Styrktarfélag barna með ein-

hverfu, sem stóð fyrir deginum. Markmið bláa dagsins er að vekja athygli á ein-

hverfu og fá landsmenn alla til að sýna einhverfum stuðning sinn. Með aukinni 

vitund og þekkingu á einhverfu byggjum við upp samfélag sem er betur í stakk 

búið til að skilja þarfir einhverfra og virða framlag þeirra til samfélagsins. Síðustu 

ár hafa flestir skólar landsins og fjölmörg fyrirtæki og stofnanir tekið þátt í bláa 

deginum með því að hafa bláa litinn í 

fyrirrúmi. Hraunvallaskóli tók að sjálf-

sögðu þátt og voru allmargir sem voru 

klæddir bláu þennan dag. Má t.d. sjá á 

myndinni hér til hliðar íþróttakennarana í 

fötum sem öll innihalda bláa litinn. 
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Um daginn tók Hraunvallaskóli þátt í Reykjanesriðli Skólahreystis ásamt fimmtán 

öðrum skólum. Keppendur Hraunvallaskóla voru Bjarki Snær Eysteinsson upp-

hífingar og dýfur, Emilía Íris Brown armbeyjur og armhanga, Breki Snorrason 

hreystibraut, Veróníka Von Harðardóttir hreystibraut og  Þórir Eiðsson og Ásthildur 

Rós Imsland voru varamenn.  Þeim fylgdi síðan flottur hópur stuðningsmanna sem 

stóð þétt við bakið á þeim.  

 

 

 

 

 

 

Hraunvallaskóli var efstur Hafnar-

fjarðarskólanna og lenti í 4. sæti að 

að þessu sinni sem er mjög góður 

árangur en Reykjanesriðillinn er 

oftast kallaður ,,dauðariðillinn“ þar 

sem svo margir hraustir skólar eru í 

þeim riðli. Til hamingju krakkar!!  

 

Skólahreysti 



 

 

 

Stærðfræðikeppni grunnskólanna í Hafnarfirði var haldin miðvikudaginn 9. mars  í Flensborgar-

skóla.    

Flensborgarskólinn fór af stað með stærðfræðikeppnir fyrir grunnskólanema vorið 1996. Áskell 

Harðarson, þáverandi deildarstjóri í stærðfræði, var upphafsmaður keppninnar. Keppnin er haldin 

fyrir nemendur í 8., 9. og 10. bekk grunnskólanna. Fyrsta árið var sama verkefnið lagt fyrir alla 

árganga en frá 1997 hefur hver árgangur fengið sérstakt verkefni.  

Keppnin hefur legið niðri síðan 2011 en er nú vonandi komin til að vera.  

Við sendum flotta keppnendur frá okkur sem stóðu sig eins og hetjur.  

Miðvikudaginn 16.mars voru svo nemendur í 10 efstu sætunum boðaðir til sérstakrar verðlauna-

afhendinar í Flensborg en við áttum nokkra flotta nemendur þar.  
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Stærðfræðisnillar 

Sylvia Rut var í 2.-3. sæti í 8.bekk Embla Líf og Magnús Ernir voru í 4. – 10. sæti í 8. bekk 

Hólmfríður Rakel, Helgi Svanberg og Ieva voru í 4.-10. sæti í  

9. bekknum Kristján Orri var í 2.-3.sæti í 10. bekk 
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Síðustu daga hafa staðið yfir fjölgreindaleikar hér hjá okkur í 

Hraunvallaskóla. Nemendum var skipt upp í 11-13 manna hópa 

þvert á deildir þannig að nemendur úr 1.-10. bekk voru saman í 

hóp. Elstu nemendur skólans héldu utan um sinn hóp og 

ferðuðust milli fjölbreyttra stöðva frá þriðjudegi til fimmtudags. 

Meðal þess sem boðið var upp á voru fjölbreyttar þrautir, spil, 

leikir, hreyfing og sköpun. Sem dæmi má nefna; ljóðastöð, 

súkkulaðiþraut, kahoot-tónlistarkeppni, Minute to win it, orða- og talnaþrautir, hnúta-

kennslu, hugleiðslu, numicon og servíettublóm. Tveir hópar störfuðu á sömu stöð 

alla þrjá dagana en það voru annars vegar leiklistar-

hópur og hins vegar heimildahópur. Á föstudeginum 

fengum við að sjá afrakstur leiklistarhópsins á sal 

skólans en þá var flutt Hraunvallaskólaútgáfa af 

Fólkinu í blokkinni. Leikritið var í þremur þáttum þar 

sem blandað var saman lifandi leikhúsi og leiknum 

myndböndum á skemmtilegan hátt. 

Heimildamynd um fjölgreindaleikana er svo 

væntanleg fljótlega þegar heimildahópur 

hefur lokið störfum. Þetta var skemmtilegt 

uppbrot í síðustu viku fyrir páskaleyfi.  

 

 

 

 

 

Fjölgreindaleikar 
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Síðastliðin ár höfum við verið með nákvæmar og góðar áætlanir í stærðfræði en 

eftir heimsókn okkar til Vestmannaeyja sl. vor þá langaði okkur að negla betur niður 

hvern tíma fyrir sig eins og sést á myndinni  

 

 

 

 

Við hefjum vikuna alltaf á innlögn í fyrsta tíma þar sem við kynnum efni vikunnar.  

Síðan eru tveir púltímar þar sem „massív“ vinna fer fram og krakkarnir eiga að 

reyna að komast yfir æfingadæmin.  

Í fjórða tímanum förum við í hugtakavinnu, en það  er 

draumur okkar að krakkarnir geri hugtakabækurnar glæsi-

legar svo þær geti fylgt þeim upp í frekara nám. Þessar 

bækur eiga að fylgja nemendum frá 8.-10.bekk svo þeir sjái 

hvernig þeir bæta við sig þekkingu jafnt og þétt.  

Í lok vikunnar er uppsópstími en þá er mjög gott að klára 

áætlun vikunnar (ef nemendur ná ekki að klára þá fer restin 

í heimanám).  

Við reynum síðan að enda vikuna á tilbreytingu en þá erum  við að vinna með hug-

tök vikunnar og markmið Aðalnámskrár þar sem gert er ráð fyrir að nemendur geti 

tjáð sig og leikið sér með hugtök stærðfræðinnar. 

Dæmi um verkefni í tilbreytingartímum eru; langa vitleysa  (margföldunartöfluspil), 

bingó (almenn brot, tugabrot og prósentur), listaverk 

(rúmfræðiform), keila (röð reikniaðgerða), Fibonacci – 

líkaminn (hlutföll).  Með þessu skipulagi getum við komið 

betur til móts við ólíkar þarfir nemenda og haft náms-

matið fjölbreytt og áhugavert. 

Stærðfræði á unglingastigi 



Bls. 21 
Brosið 

 

 

 

Skólinn vinnur samkvæmt  SMT skólafærni. Markmið SMT skólafærni er að skapa 

gott andrúmsloft í skólanum. Hafa ófáar brosveislur verið haldnar í vetur fyrir dug-

lega krakka. Börnin velja sjálf umbunarveislur og er allur gangur á því hvað er 

vinsælast hverju sinni.   

Útskriftarhópur okkar er auk þess búinn að hitta fyrsta bekk reglulega í allan vetur 

og vinna með þeim verkefni. Þetta er góður undirbúningur fyrir þeirra fyrstu skref í 

grunnskólanum næsta vetur. Bóndadeginum og konudeginum var fagnað í janúar 

við góðar undirtektir allra og boðið var uppá morgunmat að hætti skólans.   

Bollu- ,sprengi- og öskudagurinn voru 

haldnir með pompi og prakt í febrúar, 

ásamt því að degi leikskólans voru 

gerð góð skil með söng, gleði og góðri 

köku. Í tilefni af Bóka- og bíó-hátíð 

barnanna í Hafnarfirði var tveimur  

elstu árgöngunum boðið í Bæjarbíó á 

myndina Múmínálfarnir. Einnig var 

farið á tónleika hjá Tónskóla Hafnar-

fjarðar.   

Í leikskóla er gaman... 
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Á Fjölgreindaleikunum sem haldnir voru í byrjun mars var ég, Bjarni Jónasson, með 

stöð þar sem nemendum stóð til boða að annað hvort semja ljóð um ekkert eða 

teikna mynd af engu. Yfirgnæfandi hluti nemenda taldi sig betur í stakk búinn að 

teikna mynd af engu eða um það bil 80%. Í ljós kom að orðin virðast lýsa engu 

betur en myndirnar. Þeir sem tókust á við verkefnið að 

semja ljóð um ekkert, nýttu sínar sjö mínútur til fullnustu. 

Hér má sjá brot af því besta sem stöðin gat af sér á Fjöl-

greindaleikunum: 

 

 

 

 

 

 

 

Sigurvegari ljóðasamkeppninnar var hins vegar Rakel Addý í 10. HBG. Hún setti 

saman fjögurra erinda kvæði um ekkert, á u.þ.b. sjö mínútum.  

Hvergiland Bjarna 

Kolbrún G. – 5. Aþena 

Hvað er ekkert? 

Og hvað er allt? 

Hvort er það, hvítt eða svart? 

Ég veit ekki meira,  

En ég veit ekki neitt. 

3. 

Bæbæ, fagra á. 

Sem ég synti niður, mörg ár í senn.  

Þar sem ekkert var að sjá. 

Þar er ekkert. 

 

4. 

Í upphafi var orðið. 

Því orðið var ekkert. 

1. 

Lífið er eins og á 

Maður ferðast bara lengra. 

Ekki mikið að sjá. 

Nema sem er þrengra. 

 

2. 

Lífið endar. 

Það vita allir. 

Eins og heimsendar, 

Það heyrist ekkert þó þú kallir. 

Þorgerður Katrín Sigurðardóttir – 6. GIG 

Einu sinni var ekki neitt, um ekki neitt, í ekki neinu.  

Ekki neitt, er með ekki neitt og hann klæddist ekki neinu.  

Af því að hann var ekki neitt. 

Sandra K – 6. GIG 

Hamingja 

Hér er ekkert 

Um ekkert 

Frá engu 

Til einskis 

Það var aldrei 

Það er aldrei 

Það kemur aldrei 

Þetta er byrjun lífsins 

og endir 

Þetta veit enginn 

Þetta sér enginn 

En það þýðir ekki að 

það er ekki til. 



Bls. 23 
Brosið 

 

 

 

Við í fyrsta bekk höfum unnið fjölbreytt og skapandi verkefni í 

vetur. Við höfum unnið með Byrjendalæsi og lært þar bókstafina. 

Farið er vel í orðin í bókunum, hvað þau þýða og finnum hvort 

við getum búið til ný orð úr lykilorðinu sem við vinnum með 

hverju sinni.  

Í stærðfræði höfum við unnið 

fjölbreytt verkefni. Við höfum 

lært gildi talna og hvað stendur þar á bakvið. Til 

þess höfum við notað kubba, leir, numicon, talna-

línur og fleira. Einnig höfum við skoðað hverja tölu 

fyrir sig og fundið eins mörg hugtök í kringum hana 

og við getum í sameiningu uppi á töflu. 

Í fyrsta bekk fara nemendur í 8 smiðjur og eru í 6 vikur í senn í hverri smiðju. 

Smiðjurnar eru textíl, málörvun, heimilisfræði, smíði, vísindi, myndmennt, dans og 

tónmennt.  

 

                                                                            

 

 

       

                                                                  Kveðja, kennarar í 1. bekk     

Nóg að gera í 1. bekk 
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Við erum svo 

http://hraunvallaskoli.is/
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