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             Apríl 2019   3. tbl.   10. árg 

Það er gaman að segja frá því að samkvæmt niðurstöðum mælinga 

í Skólapúlsinum þá líður nemendum vel í Hraunvallaskóla. Einelti 

mælist marktækt undir landsmeðaltali og samband nemenda og 

kennara er traust og gott.  Niðurstöður eru almennt mjög jákvæðar 

og marktækur jákvæður munur er á eftirfarandi matsþáttum: 

 Þrautseigja í námi 

 Trú á eigin vinnubrögð í námi 

 Trú á eigin námsgetu 

 Sjálfsálit 

 Stjórn á eigin lífi 

 Einelti 

 Samsvörun við nemendahópinn 

 Samband nemenda við kennara 

 

Nemendur upplifa einnig að þeir séu virkir í tímum, þeim líður vel, 

borða hollt og finnst vera agi í kennslustundum. Það sem mælist 

undir meðaltali (ekki marktækur munur þó) er ánægja af lestri og 

náttúrufræði.                                                                                             

Á heimasíðu skólans hraun-

vallaskoli.is má sjá saman-

burð á niðurstöðum mælinga 

frá því í október og janúar. 

Nemendum líður vel 

Fréttablað Hraunvallaskóla 
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Börnin hafa alltaf gaman af að fara í íþróttasal 

skólans. Fjölbreytt hreyfing  

stuðlar að betri líkamshreysti og  

hreyfifærni. Í hreyfistundunum fer 

fram sameiginlegur leikur sem 

eykur félagslega færni og vináttu 

barnanna. 

 

Útivera og  vettvangsferðir skapa tækifæri fyrir hreyfingu, gleði, leik og heilbrigði.  Í 

vettvangsferðunum kynnast yngstu börnin nánasta umhverfi skólans en eldri börnin 

fara í lengri ferðir. Ferðirnar gefa kost á að takast á við 

ýmis viðfangsefni á virkan hátt.   

 

 

 

 

 

Var t.d. fyrr í vetur farið í vettvangsferð á bókasafnið. 

 

 

Leikskólafréttir 
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Í janúar var að venju haldin skákvika á bóka-

safninu.  Þá eru í boði skákþrautir og eru taflborð  

sett upp út um allt safn.  Krökkunum í fyrsta bekk 

var svo boðið að koma og læra peðskák og voru 

þau heldur betur dugleg að tefla.  Að síðustu var 

svo haldið hið árlega skákmót 6. bekkjar. Hátt í 

30 nemendur skráðu sig til leiks og var það að 

lokum Kristófer Jón sem sigraði æsispennandi úrslitaskák.  Það var svo Ragn-

heiður Þórunn sem var stigahæst stelpna. 

Dagur barnabókarinnar var 2. apríl.  IBBY á Íslandi hefur síðastliðin níu ár fagnað 

deginum með því að færa grunnskólabörnum á Íslandi smásögu að gjöf og það var 

einnig gert í ár og var það sagan Hverfishátíðin eftir Gerði Kristnýju. 

Ýmislegt fleira er svo í gangi á safninu en nú stendur yfir kosning í Bókaverðlaun 

barnanna og  hægt er að semja úrklippuljóð og kíkja á ljóðagetraunir í apríl.   

Krakkarnir í fyrsta bekk eru að semja saman rafbók sem fjallar um sögupersónur 

og nemendur í 6. bekk, sem tóku þátt í skemmtilegu verkefni í haust sem fólst í því 

að semja rafbækur, hafa  verið að koma og lesa fyrir yngri krakkana og hefur það 

vakið mikla lukku enda þvílíkt flottar bækur. Margt fleira er svo handan við hornið 

og má þar nefna Bókabrallið og bókaspurningakeppni miðdeildar sem verða fljót-

lega eftir páska. 

Bókasafnið okkar 
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Nú þegar líður að lokum þessa skólaárs og ýmis lokaverkefni og kannanir eru fram-

undan er gott að rifja upp hvernig námsmatið okkar er. Eins og áður hefur verið 

kynnt þá gaf menntamálaráðuneytið út nýja aðalnámskrá grunnskóla, árin 2011 og 

2013, með töluverðum breytingum frá fyrri námskrá. Helstu breytingarnar voru 

einkum þessar: 1. Markmiðum um þekkingu, færni og viðhorf var skipt út 

fyrir hæfniviðmið sem ná yfir þekkingu, leikni og hæfni með það síðastnefnda í for-

grunni; að nemendur læri að afla sér þekkingar og þjálfa færni og verði færir um að 

nýta þá hæfni í ólíkum aðstæðum hins daglega lífs.. 2. Matskvarði (einkunnakvarði) 

við brautskráningu nemenda úr grunnskóla breyttust úr tölustöfunum 1-10, í 

bókstafi, A, B+, B, C+, C og D.                                                                                    

Til glöggvunar má á einfaldan hátt útskýra einkunnir í bókstöfum í 5. -10. 

bekk með þessum hætti: 

 

 

 

 

 

Til glöggvunar má á einfaldan hátt útskýra einkunnir með táknum í 1. –4. 

bekk með þessum hætti: 

Námsmatið okkar 
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Í tilefni bóndadagsins var pöbbum og öfum barnanna boðið í morgun-

mat og samverustund með okkur. 

Og svo að sjálfsögðu á konudaginn var mömmum og ömmum boðið  í nón-

hressingu með börnunum. 

 

Í mars unnu börnin sameiginlega að 

því að búa til langan og skemmti-

legan bókaorm á deildinni sinni. 

Lestur fyrir börn hefur mikið að segja 

þegar kemur að málskilningi og 

orðaforða barna. 

Meira frá leikskólanum 
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Lestarátak Ævars vísindamanns fór af stað með 

látum þegar hann mætti á svæðið og las fyrir 

nemendur og kynnti átakið sitt.  Nemendur voru 

dugleg að lesa og margir lestrarmiðar voru sendir til 

Ævars.  Hann dró svo út nokkra heppna lesendur 

sem verða 

persónur í bók 

eftir hann sem kemur út á vordögum.  Því miður 

var enginn úr Hraunvallaskóla svo heppinn en 

hann Alexander Lúkas var hins vegar einn af 

þeim heppnu sem fá áritaða bók frá Ævari þegar 

hún kemur út.  

Nemendur okkar tóku þátt í hinni árlegu stærðfræðikeppni Flensborgar í            

marsmánuði. Veittar voru viðurkenningar fyrir nemendur sem voru í 10 efstu 

sætunum í hverjum flokki og áttum við 3 fulltrúa í 8. árgangi, Masa, Kolbrún og 

Sigurður, 1 fulltrúa í 9. árgangi, Sandra Karen, og 2 fulltrúa í 10. árgangi, Birta og 

Elísabet. Óskum við þessum frábæru krökkum innilega til hamingju með 

árangurinn. 

 

Stærðfræðikeppni Flensborgar 

Ævar í heimsókn 
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Árshátíð nemenda í unglingadeild Hraunvallaskóla 

var haldin þann 3. apríl síðastliðinn og er óhætt að 

segja að það hafi verið frábær stemning. Þemað að 

þessu sinni var Winter Wonderland og var búið að 

skreyta skólann með t.d. risa blöðruboga við inn-

ganginn og hengja upp ljósaseríur um allan matsal-

inn. Unglingarnir mættu í sínu fínasta pússi og var 

myndabásinn óspart notaður. Maturinn var góður í 

alla staði og Henning Darri Mosastarfsmaður stóð sig 

frábærlega sem kynnir fyrir skemmtiatriði frá 

nemendum og starfsmönnum. Söngvarinn Flóni kom 

svo að borðhaldi loknu og hóf ballið með látum en 

okkar eigin DJ Englasálmar komu svo og lokuðu kvöldinu með 

trylltu setti. Unglingarnir voru algjörlega til fyrirmyndar, bæði á 

meðan á borðhaldi stóð og svo á ballinu um kvöldið. Takk fyrir 

sturlaða árshátíð!  

 

 

 

 

Árshátíð unglingadeildar 
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Eins og fram kemur einnig síðar í blaðinu þá tekur 7. bekkur alltaf þátt á hverju ári í 

Stóru upplestrarkeppninni. Þá er alltaf keppt innan 

skólans fyrst og sigurvegarar fá svo að keppa í 

aðalkeppninni í Hafnarborg. Að þessu sinni valdi 

dómnefnd Heklu Sif og Kötlu sem aðallesara og 

Bryndísi sem varamann. Katla stóð sig svo með 

stakri prýði og lenti í öðru sæti i aðalkeppninni. 

Á hverju skólaári skiptast árgangar að fara út á skólalóð með ruslapoka og tína upp 

rusl. Að sjálfsögðu lét 7.bekkur ekki sitt kyrrt eftir liggja í þeim málum. 

 

 

 

 

 

 

Krakkarnir fóru fyrr í vetur í heldur betur skemmtilega vettvangsferð er þeir heim-

sóttu jöklasafnið í Perlunni. Þar var ýmislegt forvitnilegt að sjá. 

Ýmislegt að gerast hjá 
7 .bekk 
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Lokahátíð Stóru upplestarkeppninnar var haldin hátíðleg að venju í Hafnarborg 

þriðjudaginn 2. apríl. Að keppninni standa Raddir, samtök um vandaðan upplestur 

og framsögn, í samstarfi við Hafnarfjarðarbæ. Á hátíðinni lásu nemendur í 7. bekk, 

sem valdir voru úr grunnskólum Hafnarfjarðar, brot úr skáldverki og ljóð. Skáld 

keppninnar að þessu sinni voru þau Ævar Þór Benediktsson og Anna Sigrún 

Snorradóttir. Að venju valdi dómnefnd þrjá bestu upplesarana og veitti þeim viður-

kenningu og að auki voru tilkynnt úrslit í smásagnasamkeppni 8. - 10. bekkja og 

veittar viðurkenningar. 

Fulltrúar Hraunvallskóla að þessu sinni voru þær Hekla Sif Óðinsdóttir og Katla 

Stefánsdóttir og stóðu þær sig báðar frábærlega. Það var fulltrúi Hvaleyrarskóla, 

Ingunn Lind Pétursdóttir, sem stóð uppi sem sigurvegari að þessu sinni en Katla 

lenti í öðru sæti og fulltrúi Áslandsskóla, Ester Amería Ægisdóttir, varð í því þriðja. 

Frábærir lesarar þar á ferð! 

Nemendur í 4. bekk Heklu opnuðu hátíðina með talkór og voru til fyrirmyndar. 

Greinilega vel æfð af kennurum sínum. Við getum því sannarlega verið stolt af 

nemendum okkar hér í Hraunvallaskóla og 

þeim jákvæða skólabrag sem hér ríkir!  

Stóra upplestrarkeppnin 
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Á hverju ári fá nemendur unglingadeildar það verkefni í skólanum að skrifa smá-

sögu. Fá nemendur ákveðin fyrirmæli á hverju ári og 

nota kennarar þá umfjöllunarefni Skólaskrifstofu 

Hafnarfjarðar en hún heldur smásagnakeppni á hverju 

ári. Smásögurnar eru metnar eins og önnur ritunar-

verkefni í skólanum en kennarar fá svo leyfi hjá 

nokkrum höfundum til að senda í þessa keppni. Að 

venju sendum við nú um 3-5 sögur eins og við höfum 

gert undanfarin ár. Hafa okkar krakkar ávallt staðið sig 

með sóma og oftar en ekki unnið til verðlauna en þó ekki sigrað. En að þessu sinni 

gerðum við okkur lítið fyrir og sigruðum keppnina. Aníta Hilmarsdóttir í 10. MJ 

vann smásagnasamkeppnina og er það í fyrsta skipti sem nemandi í Hraunvalla-

skóla nær þeim góða árangri. Glæsilegur árangur hjá henni! 

 

 

Við í 5. bekk vorum með tækniviku 18.—22. mars 

þar sem við gerðum ekkert annað en að fikta í og 

leika okkur með tækniþjarka og ýmislegt annað 

dót. Má þar nefna t.d. littlebits, sphero, dash, 

breakout, tæknilego, 3d gleraugu og fleira. Þetta 

heppnaðist heldur betur vel þar sem krakkarnir 

skemmtu sér við að fikta og búa til allskonar tæki 

og tól. 

Tæknivika 

Smásagnakeppnin 
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Öskudagsgleði leikskólans fór fram í  hreyfisal skólans. Börnin slógu  

köttinn úr tunnunni og skemmtu sér við dans og gleði. Dagurinn var 

undirlagður af gleðskap og fjöri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á bolludaginn var boðið upp á bollu með öllu í nónhressingunni og fiskibollur í 

hádeginu. 

 

 

 

Enn meira frá leikskóla 
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Þann 23. janúar heimsóttu tíundu bekkingar í Hraunvallaskóla Rio Tin-

to álverið í Straumsvík. Ferðin var hluti af þemanámi hópsins í efnafræði. 

Nemendurnir fengu bæði fyrirlestur um umhverfis- og loftlagsmál, öryggisreglur í 

álverinu og svo auðvitað leiðsögn um verksmiðjuna sjálfa. Mikla athygli vakti 

kerskálinn þar sem er bæði gríðarlegur hiti og segulsvið sem lætur bréfaklemmur 

standa í lausu lofti! Þar var smellt í hópmynd áður en haldið var áfram. Ferðin var 

vel heppnuð og lærðu nemendur margt um þennan risavaxna nágranna Vallar-

hverfisins.  

Álverið sótt heim 
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Forritunarkeppni grunnskólanna var haldin 2. mars 2019. Keppnin er haldin árlega 

og er opin öllum grunnskólanemendum í 8. – 10. bekk sem hafa áhuga á forritun. 

Þemað í ár var retró tölvuleikir. Notast var við forritunarmál í textaham og í boði 

voru fríar pizzur og bolir fyrir alla þátt-tak-

endur. Allir keppendur fengu viðurkenn-

ingarskjöl og verðlaun voru veitt fyrir efstu 

þrjú sætin. Kristinn Vikar Jónsson nemandi 

í Hraunvallaskóla fékk verðlaun fyrir fyrsta 

sætið. Glæsilegt hjá okkar manni og óskum 

við honum hjartanlega til hamingju!   

Viðfangsefnin í leikskólanum okkar eru fjölbreytt. Leikur er helsta náms- og þroska-

leið barna. 

 

 

 

Enn og aftur frá leikskóla 

Forritunarkeppni 
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Þetta flotta lið vann heildarútlit í Stíl, Hafnarfirði, 

og kepptu svo á Stíl-Samfés nokkrum vikum 

síðar þar sem liðið stóð sig ákaflega vel líka. 

Glæsilegt hjá þeim. Einnig má nefna að tveir 

danshópar frá Mosanum kepptu í dans-

keppninni og komust báðir hóparnir áfram í 

danskeppni Samfés. Vel gert hjá öllum 

keppendum og kennara þeirra og einstaklega 

gaman að sjá hvað við erum að standa okkur 

vel á mörgum og fjölbreyttum vígstöðvum!  

 

 

Þann 6. febrúar síðastliðinn var samvera hjá 

3. bekk sem 3. bekkur Snæfell sá um. Að 

þessu sinni var þorraþema hjá krökkunum. 

Var sunginn þorraþræll, veitt fræðsla um 

þorrann, dansaðir þjóðdansarnir Vinarkrus og 

Klappenade og gestum var gefinn harðfiskur. 

Virkilega flott og skemmtileg samvera eins og 

sjá má á meðfylgjandi myndum   

Samvera hjá 3. bekk 

Hafnarfjarðarstíll 



Bls. 16 
Brosið 

 

 

 

Þriðjudaginn 26. mars var haldin boðsundskeppni grunnskólanna  í Laugardals-

laug. Alls sendu 41 skóli lið í keppnina og sendum við tvö lið, eitt af miðdeild og 

annað af unglingadeild. Fulltrúar miðdeildar gerðu sér lítið fyrir og unnu miðdeildar-

keppnina! Fulltrúar unglingadeildarinnar sýndu einnig frábæran árangur en liðið 

náði 3. sæti. Glæsilegur árangur og við erum virkilega stolt af keppendum okkar.  

Sundkeppni grunnskólanna 

 

 

Við í 1.bekk vorum að læra um líkamann á 

dögunum og því fundum við gömlu þættina 

Einu sinni var, lífið. Þetta eru þættir sem sjálf-

sagt margar eldri kynslóðir kannast við og 

þóttu afar fróð– og skemmtilegar. Sú virðist 

vera raunin enn í dag því börnin sátu stjörf og 

horfðu á Fróða og vini hans flæða um 

líkamann og fannst þetta hrikalega 

skemmtilegt. Stundum er þetta það gamla 

bara einfaldlega að virka.  

1. bekkur og mannslíkaminn 
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5. bekkur var á dögunum að vinna verkefni sem tengist náttúrunni okkar og hvernig 

við getum nýtt ýmsa hluti aftur sem orkugjafa. Í framhaldi af því unnu nemendur svo 

ýmiskonar líkön þessu tengt. Aldeilis flott verkefni hjá krökkunum eins og sjá má. 

Endurnýtanleg orka 

 

 

Fræðslan Fokk me-Fokk you fjallar um sjálfsmynd, 

samfélagsmiðla og samskipti kynjanna. Hún er ætluð 

unglingum og ungmennum, foreldrum þeirra og 

aðstandendum og starfsfólki sem starfar með 

unglingum. 7. bekkurinn fékk fyrr í vetur heimsókn frá 

Kára og Andreu sem 

eru að fara í skóla og fjalla um þessi þörfu mál-

efni. Ekki veitir af þar sem samskipti barna og 

unglinga eru alltaf að fara meir og meir í gegnum 

snjalltækin og því gott að fá leiðbeiningar hvernig 

gott er að haga sér í því umhverfi. 

Fokk me, Fokk you 
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