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Takk fyrir veturinn !!
Þetta skólaár hefur verið óhefðSkrifstofa
Hraunvallaskóla 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

bundið að mörgu leyti en þrátt fyrir það
hefur okkur tekist að halda í hefðir og
gera mörg skemmtileg verkefni sem
fylgja hverjum árgangi fyrir sig. Það er hægt að gera svo margt ef erum jákvæð
og það er engin tilviljun að merki skólans sé tákn fyrir jákvæðni. Fleyið sem er
eins og bros í laginu. Það kemur okkur þangað sem við þurfum að komast í
lífinu og með dyggðirnar þrjár innanborðs, vináttu, samvinnu og ábyrgð, verður
leiðin farsæl.
Skólaárið og hluti af síðasta skólaári hefur vissulega verið krefjandi og hefur
covid- 19 haft töluverð áhrif á skólastarfið í Hraunvallaskóla. Áhrif heims-

Síminn í
Hraunseli er:
590-2810

faraldurins á skólastarf gætir reyndar um heim allan því Covid-19 faraldurinn

hefur valdið mestu truflun á menntun sem um getur. 168 milljónir barna hafa
ekki geta mætt í skólann í nánast heilt ár vegna skólalokana í kjölfar útbreiðslu
kórónuveirunnar. Ennfremur hafa um það bil 214 milljónir barna, eða 1 af
hverjum 7 á heimsvísu, misst af meira en þremur fjórðu af skólaárinu. Þetta
kemur fram í skýrslu sem Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) birti á
dögunum. Það er alvarlegt þegar svona mikil truflun verður á menntun barna,
því mikilvægi menntunar er óumdeilanlegt og nauðsynlegt er að tryggja aðgengi
allra að góðri grunnmenntun. Það eru réttindi, ekki forréttindi, að njóta
menntunar. Menntun er lykillinn að betri framtíð og er í raun grunnurinn að því
að fólk fái notið þeirra samfélagslegu gæða sem í kringum það er, hvort sem

þau eru efnahagsleg, félagsleg eða menningarleg.
Það er mat foreldra í Hraunvallaskóla að viðbrögð skólans í heimsfaraldri hafi
verið góð og fagleg en samkvæmt foreldrakönnun skólapúlsins eru 98,9%
ánægðir með covid viðbrögð á skólaárinu. Er það meiri ánægja en kemur fram á
landsvísu. Við í Hraunvallaskóla erum ákaflega þakklát fyrir þennan stuðning
sem foreldrar sýna okkur með þessu og er það okkur hvatning til að halda áfram
að gera vel fyrir nemendur okkar. Takk fyrir samstarfið í vetur, megið þið eiga
góðar samverustundir í sumarleyfinu.
Frá skólastjóra grunnskóla
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Leikskólafréttir
Veturinn í vetur hefur verið lærdómsríkur og óvenjulegur
vegna þess ástands sem skapaðist af völdum heimsfaraldurs kórónuveirunnar. Við erum orðin ansi flink í að
breyta skólastarfinu fram og til baka á stuttum tíma og
foreldrar eiga stórt hrós skilið fyrir þá jákvæðni, þolin-

mæði og samhug við að hjálpa okkur að láta skólastarfið
ganga upp í þessum aðstæðum. Loksins sjáum við þó
ljósið við endann á göngunum. Þrátt fyrir ýmsar takmarkanir í skólastarfinu höfum
við ekki setið auðum höndum og hvert
barn fengið að blómstra á sinn hátt.
Útskrift elstu barna fór fram 21. maí. Að
þessu sinni eru það 20 börn sem ljúka
leikskólagöngu sinni hjá okkur í ár. Mörg

börnin fara í Hraunvallaskóla en nokkur í
Skarðshlíðarskóla. Börnin buðu
foreldrum sínum á útskriftarhátíð og sungu tvö lög af því tilefni. Börnin fengu afhenta útskriftarmöppu og rós frá leikskólanum. Rakel Una útbjó myndband frá
skólastarfinu og útskriftarferðinni í Vatnaskóg. Að lokum var boðið upp á veitingar.
Það er stór stund bæði fyrir barn og foreldri þegar einu skólastigi lýkur og spennublandin tilhlökkun fyrir því sem tekur við í nýju skólastigi.
Útskriftarhópurinn fór í útskriftarferð í Vatnaskóg, ferðin

var frábær í alla staði. Vel var tekið á móti hópnum og
dagskráin skemmtileg. Byrjað var á samhristingi,
gönguferð og bátsferð út á vatnið. Eftir hádegi var
kapellan skoðuð og hoppkastalarnir opnaðir. Á heimleiðinni var barnahópurinn frekar þreyttur en ánægður
með góðan dag en flestir sofnuðu á heimleiðinni.
(framhald á bls. 11)
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Skólapúlsinn
Niðurstöður Skólapúlsins eru mikilvægur liður í
þeirri viðleitni okkar að gera skólann okkar sífellt betri og betri og raddir krakkanna okkar eru
þar sérstaklega mikilvægar.
Nemendakönnun Skólapúlsins er tvískipt, 1.- 5.
bekkur tekur stutta könnun einu sinni á ári sem fjallar um líðan, viðhorf til lesturs og
viðhorf til skólans síns. 6. - 10. bekkur svarar viðameiri könnun um líðan, heilsu og
aðbúnað í skólanum. Könnunin fer þannig fram að úrtak nemenda svarar einu sinni
í mánuði og þegar skólárinu lýkur hafa allir nemendur haft tækifæri til að svara.
Helstu niðurstöður í 1.- 5. bekk leiða í
ljós að nemendur í Hraunvallaskóla eru
heldur ánægðari með skólann sinn en
almennt gerist á landinu og vellíðan í
skólanum er á pari við það sem almennt
gerist.
Heilt yfir skólann mætti ánægja af lestri vera meiri en það er einn af þeim þáttum
sem við viljum reyna allar leiðir til að efla. Í könnun 6. - 10. bekkja kemur í ljós að
margir nemendur líta ekki á lestur sem eitthvað sem veitir þeim ánægju.
Flestir þættir hjá nemendum 6. - 10.
bekkjar eru á pari við það sem almennt
gerist á landinu.
Nemendur okkar virðast þó hafa meiri
trú á eigin námsgetu og vinnubrögð í
námi en almennt gerist. Þeim finnst
þeir hafa góða stjórn á eigin lífi, taka virkan þátt í kennslustundum og eru duglegir
að hreyfa sig. Eitt af því sem gladdi okkur þó hvað mest er hversu samband
nemenda við kennara er gott en sá þáttur kemur marktækt sterkur út hjá okkur ár
eftir ár.
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Umferðardagur
Það var mikill metnaður lagður í umferðadaginn í 2. bekk.
Kennarar fóru út að mála gangbraut, umferðaljós og fleira.
Næsta morgun fórum við öll út og var kennsla hvernig átti að
haga sér á hjólum, hlaupahjólum og línuskautum og ekki má
gleyma gangandi vegfarendum. Svo var farið í smá hjólatúr

um hverfið og á skólalóðinni. Það sem vakti mesta lukku hjá
nemendum
þegar
kennarinn
hjólaði ofan
í poll á
hraðri ferð.

Gaman hjá 9. bekk
9. bekkurinn gerði sér glaðan dag nú á vordögum og skellti sér í skemmtiferð til
Reykjavíkur. Farið var með rútu á Kjarvalsstaði og notið þar menningar auk þess
að hópurinn gæddi sér á nestinu sínu. Södd og sæl var farið í Öskjuhlíðina og leikið
sér í hoppukastölum sem staðsettir eru við Perluna. Haldið var svo heim á leið eftir
góðan dag þar sem menning og skemmtun blandaðist vel saman. Krakkarnir voru
ánægðir með góðan dag og voru sér og skólanum sínum til mikils sóma.
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Fjör í fjölgreinadeild
Okkur í Fjölgreinadeildinni langar að sýna ykkur úr einum
heimilisfræði tíma frá okkur í vetur. Það er nefnilega svo
gaman þegar hlutirnir eru farnir að ganga vel og hægt er
að sjá miklar framfarir hjá okkar frábæru nemendum.
Í þessum tíma unnum við með hamborgaragerð.
Nemendur unnu allt sjálfir frá
grunni, hamborgarana, bökuðu
brauðin, skáru niður allt
grænmetið. Frábært hjá þeim
og að sjálfsögðu endaði þetta
sem gómsætis máltíð fyrir alla.
Húrra fyrir þessum flottu
krökkum.

Skólahreysti
Skólahreysti 2021 fór fram miðvikudaginn 12. maí.
Að vanda áttum við lið í þeirri keppni og stóðum
við okkur frábærlega. Við erum afar stolt af okkar
liði sem endaði í 4. sæti í riðlinum. Við bættum
okkar besta tíma í hraðaþrautinni og hreysti-

greipinu. Rétt fyrir úrslitakeppnina fengum við svo
símtal þar sem okkur var boðið að taka þátt vegna
meiðsla hjá öðrum skóla. Við þáðum það að sjálfsögðu og þrátt fyrir að hafa ekki
náð verðlaunasæti voru nemendur okkar sjálfum sér og skólanum til mikils sóma
undir leiðsögn Ingvars og Jóa íþróttakennara.
Liðið okkar var þannig skipað: Karítas Kristín Traustadóttir, Karen Eva Birgisdóttir,
Tristan Snær Daníelsson, Andri Steinn Ingvarsson og til vara Jason Sigþórsson og
Hekla Hergilsdóttir. Flott hjá þessum hraustu og efnilegu krökkum.
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Snjókorn sem taka sinn tíma
Verðlaunasaga
Kolbrún Garðarsdóttir
Þegar við nálguðumst húsið mitt aftur hraðaði Slaufa Sól ferðina og byrjaði að
hlaupa. Hana langaði inn. Ég stoppaði og horfði á húsið. Allir gluggarnir voru
upplýstir og ég gat heyrt skvaldrið í fólkinu, hláturinn og tónlistina. Óróleikinn
geislaði frá gráa húsinu. Mig langaði

ekki inn alveg strax. Ég togaði aðeins í
ólina og hélt í áttina að göngustígnum
frá húsinu og út úr götunni. Slaufa Sól
hlýddi ekki alveg strax en virtist svo
sætta sig við ákvörðun mína um að
labba aðeins lengur og tiplaði léttilega við strigaskóna mína. Snjókorn byrjuðu að
detta af himnum, eitt af öðru. Þau voru stór og klunnaleg og féllu ofurhægt til jarðar.
Ég gekk á milli þeirra á meðan Slaufa Sól hoppaði um af kæti og reyndi að glefsa
þau í sig. Eftir örstuttan spöl kom ég að leikvellinum, umkringdan hljóðlátum trjám
sem geymdu minningar af hlæjandi krökkum að vega salt á sólríkum sumardögum
og öðrum nokkrum mánuðum seinna, á fleygiferð niður bröttu grasbrekkuna á snjósleða. Kannski mundu þau eftir krökkum eins og mér, sem þrá kyrrðina og þögnina.
Ég settist niður í aðra róluna og það ískraði aðeins í henni þegar hún vaggaði örlítið
fram og til baka. Ég andaði djúpt að mér friðsæla desemberloftinu. Kuldinn beit mig
eilítið í kinnarnar. Þegar rólan loks þagnaði var eins og heimurinn hafði stoppað.
Allir höfðu hætt að hreyfa sig nema ég og Slaufa Sól, sem hafði fundið kyrrðina í
andrúmsloftinu og sest niður á afturfæturna við hliðina á mér. Mér fannst ég vera
einn í heiminum. Í smá stund horfði ég á stóru snjókornin svífa niður og bráðna á
jörðinni. Þögn þeirra var dáleiðandi.
,,Hvað heldurðu að þau heiti?”
Röddin ómaði frá hinni rólunni. Hissa leit ég til hliðar á strákinn sem sat skyndilega
við hliðina á mér. Ég starði á hann orðlaus, ég gat svo svarið að það var enginn á
leikvellinum þegar ég kom þangað. Allt hafði verið svo hljótt, hvernig hafði hann
læðst upp að mér?
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Ég held að öll snjókorn hljóti að hafa nöfn, eitthvað sem skilur þau að frá hinum.”

Ég starði á hann og blikkaði augunum nokkrum sinnum eins og bilaður ljósastaur
en náði á endanum að ýta nokkrum orðum út á milli kaldra varanna. ,,Er ekki alltaf
sagt að ekkert snjókorn sé eins?”
Hann fylgdist með einu sem hafði verið of djarft og svifið rétt fyrir framan kjaftinn á
Slaufu Sól sem gleypti það í sig.
,,Það gæti verið. Ég vil trúa að þau beri öll einhver nöfn. Eitthvað sem segir okkur
að þau séu ekki bara sama vatnið, heldur hver sinn eigin litli líkami sem ferðast
niður á sinn máta.”
Ég skildi þetta ekki alveg, þar sem mér fannst snjókornin vera í raun sama vatnið,
en strákurinn virtist trúa ákaft á það sem hann sagði svo ég sagði ekki neitt. Í
staðinn horfði ég í fölu augun hans og spurði: ,,Hvað er þitt?”
,,Frosti,” sagði hann og brosti lítillega. ,,Kallaðu mig Frosta. Þá líður mér eins og
ég sé einn á meðal þeirra.”
,,Frosti.” Ég eygði skörpu og fölu andlitsdrætti hans. ,,Það hentar þér.”
Þetta virtist hafa þóknast honum, því við mér blasti bros sem ljómaði af þakklæti

og ánægju. Hann beygði sig niður til þess að klappa Slaufu Sól mjúklega á kollinn.
Hún lét eins og hún tæki ekki einu sinni eftir því, sem var einkennilegt því vanalega
kom Slaufu Sól illa saman við ókunnuga. Það var þá sem ég tók eftir að strákurinn
var ekki í úlpu. Frosti sat í rólunni í miðjum desember einungis í þunnri peysu. Við
sátum í þögn í örlitla stund. Gufuský brutust frá vörum mínum. Ég tók eftir að þau
gerðu það ekki frá vörum Frosta.
Hann benti á eitt snjókorn sem fikraði sig varlega í gegnum loftið niður á jörðina.
Það féll hægar en hin í kring.

,,Af öllum snjókornum sem ég hef séð, er þetta mitt uppáhalds.”
Ég hugsaði um hvernig hann gæti átt sér uppáhalds snjókorn. Ég hugsaði um
hvernig hann mundi eftir öllum snjókornum sem hann hafði séð.
,,Það tekur sinn tíma” sagði ég.
,,Nákvæmlega.”
Ég leit til hliðar, aðeins til þess að finna róluna tóma við hliðina á mér, hangandi
hreyfingarlaus. Aftur var ég einn í heiminum.
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Árshátíð Mosans
Árshátíð nemenda á unglingastigi í Hraunvallaskóla var haldin þann 8. júní og er óhætt að
segja að það hafi verið svakaleg stemning. Það
voru 140 krakkar sem mættu og skemmtu sér
eins og enginn væri morgundagurinn. Þemað í
ár var Tiki/Sumar og var búið að skreyta

skólann með t.d. risa blöðruboga með strandaboltum og blöðrum við innganginn,
sápukúluvél, photobooth, Tiki-bar fyrir fordrykkina, Karaoke, búa til pálmatré úr
öllum ljósastaurum og margt fleira. Sigþór Marteinsson kokkur sá um matinn
af sinni einstöku snilld og
á hann og hans starfsfólk
mikið hrós skilið! Starfsfólk Mosans opnaði svo ballið með

trylltu dansatriði og beint á eftir kom
Háski sem hélt uppi stuðinu. Sprite
Zero Klan kom svo og lokaði
kvöldinu með sturluðu setti!
Unglingarnir voru algjörlega til fyrirmyndar, bæði á meðan á
borðhaldi stóð og svo á ballinu um kvöldið.
Takk fyrir frábæra árshátíð!
Kveðja, Starfsfólk Mosans
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Isbutik í dönskuprófi
Á dögunum fór fram námsmat í
dönsku í 9.bekk. Dönskukennarar
ákváðu að fara afar nýstárlega og
ólíka leið en vanalega hefur verið
gert. Kennarar settu upp ísbúð þar
sem nemendur komu og pöntuðu sér ís á dönsku.

Verið var að meta munnlega færni nemenda og var
markmið kennara að gera það á frumlegan og
skemmtilegan hátt. Þetta tókst líka svona
glimrandi vel og voru bæði nemendur og
kennarar mjög ánægðir með afraksturinn. Einn
nemandi hafði á orði að þetta væri skemmtilegasta próf sem hann hafði farið í.

Vorferð hjá 8. bekk
Í vorferð 8. bekkjar varð Minigarðurinn fyrir valinu, rútan kom seint og
lögðum við af stað 9:15. Krakkarnir voru til fyrirmyndar í rútunni og sýndu
minigarðinum mikinn áhuga. Þeim var skipt í fjögurra manna hópa og þar sem þeir
undu sér vel í sínum vinahópi. Þegar allir höfðu spilað níu holur var sest inn í matsal og gætt sér á góðum hamborgurum, frönskum og svala. Gleðin var við völd og
hamagangur á hóli og fóru langflestir sáttir heim í lok dags.
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Við erum
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Meira frá leikskóla
Foreldrafélagið bauð börnum og foreldrum þeirra í sveitaferð upp í
Miðdal í Kjós. Farið var í maí og áttu allir ánægjulega stund saman í sveitinni og
fengu að fylgjast með sveitalífinu.
Börnin á Höfða fóru í skemmtilega ferð í Bjarkarhúsið á
dögunum. Mikið stuð og ekki var verra að Hulda var með

en hún er vel heimavön en hún kennir þar fimleika.
Með hækkandi sól er útivera
meiri hjá börnunum. Farið er í
ferðir til að kynnast nágrenninu og
stundum er strætó tekinn og haldið
á vit ævintýranna.
Leikskólinn verður opin í allt sumar
og því eru börn og starfsfólk byrjuð

að tínast í sumarfrí. En hvert barn þarf að taka 4 vikna samfellt frí úr leikskólanum. Þetta fyrirkomulag er nýtt fyrir okkur
og spennandi verður að sjá hvernig til tekst í sumarlok.
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Drekasprettur
Drekaspretturinn okkar var á sínum stað þetta árið og stóð hann að
venju í tvær vikur eða frá 19. apríl til 2. maí. Þetta er skemmtilegt lestrarátak sem
myndar oft góða stemningu í skólanum. Keppni
milli deilda verður oft spennandi. Nemendur lesa
blaðsíður í hinum og þessum bókum, tímaritum
o.fl. og skrá svo lesturinn hjá sér í tilheyrandi skjöl
í spjaldtölvunum sem halda utan um lesturinn.
Hefur Drekasprettur oft vakið upp góð viðbrögð hjá
nemendum og bætt viðhorf og getu þeirra til lesturs.
Það er bara jákvætt!
Að þessu sinni urðu sigurvegararnir eftirfarandi og sjá
má á myndum:
Yngsta deild: 4. bekkur

Miðdeild: 6. bekkur
Unglingadeild: 10. SÖB
Þess má geta að
6. bekkurinn var að vinna þennan titil þriðja árið í röð,
þ.e. frá því í 4. bekk. Frábært hjá þeim.
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Íþróttadagurinn
Hraunvallaskóli hefur alla tíð endað skólaárið á sameiginlegum
íþróttadegi. Þar hafa nemendur hist síðustu
morgunstundina og unnið og leyst saman
ýmsar þrautir. Í upphafi voru allir árgangar
saman en þegar skólinn fór að stækka var farið
að skipta nemendahópnum í tvennt. Yngri
deildir voru við skólann en eldri árgangar á
Ásvöllum. Þetta er mjög skemmtileg hefð þar
sem dagurinn endar svo á allsherjar pylsuveislu við skólann þar sem okkar besta fólk
grillar ofan í glaðan krakkaskarann.
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Menningarferð
Nokkrir nemendur í unglingadeild kynntu sér sögu
og þróun heimabæjar síns Hafnarfjarðar. Þeir unnu
myndir af húsum með sögu og teiknuðu upp sitt
hús. Hópurinn tók strætó í bæinn á Minjasafnið þar
sem hann fékk góða fræðslu. Síðan var haldið
gangandi í vettvangsferð og húsin sem nemendur

voru búin að kynna sér skoðuð. Að loknum labbitúr
fékk hópurinn sér hressingu á kaffihúsi áður en haldið var heim á leið.

3. bekkur á flandri
Á dögunum fór hinn glæsilegi 3. bekkur í vorferð í
Húsdýragarðinn í Laugardal. Þar var að venju mikið að
skoða og sjá. Fengu nemendur góða fræðslu um dýrin
sem þarna eru og voru krakkarnir afar áhugasamir. Svo
voru að sjálfsögðu grillaðar
pylsur og skemmt sér í allskonar leikjum og leiktækjum sem eru á staðnum. Flottir
krakka sem skemmtu sér vel.
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10. bekkur í útskriftarferð
10. bekkur sótti Suðurlandið heim í
útskriftarferðinni að þessu sinni.
Boðið var upp á veglega dagskrá
sem hófst með flúðasiglingu í Hvítá,
slökun í Secret Lagoon á Flúðum
og svo gistingu og Lazer-tag á

Minni-borgum í Grímsnesi. Á seinni
deginum var boðið upp á útsýnisferð á Gullfoss og Geysi, pizzuveislu í gamla
skólanum á Laugarvatni og svo var endað í Adrenalín-garðinum hjá Nesjavöllum
þar sem krakkarnir fengu að klifra og ögra sér sjálfum í spennandi þrautabrautum.
Ferðin gekk frábærlega og höfðu rútubílstjórarnir á orði að sjaldan eða aldrei hefði
hópur gengið jafn vel um rúturnar eins og
þessi enda
krakkarnir í
Hraunvallaskóla
ávallt til fyrirmyndar. Ferðin var góður endir á viðburðarríkum árum
þessara flottu nemenda í unglingadeild sem eiga svo
sannarlega eftir að verða þeim minnisstæð í framtíðinni.

Bls. 16

Brosið

Litla upplestrarkeppnin
Litla upplestrarkeppni 4. bekkinga var haldin í lok maí að
viðstöddum foreldrum og 3. bekkingum. Krakkarnir stóðu
sig frábærlega þar sem þeir lásu ljóð, málshætti og fleira.
Eins sungu þeir og í lokin sýndu þessir hæfileikaríku og
frábæru krakkar dans.

Ratleikur unglinga
Síðustu ár hefur unglingadeildin farið í ratleik um bæinn
okkar á vorin. Er nemendum skipt í hópa sem eiga svo að
vinna saman að skemmtilegum þrautum og verkefnum.
Endar ratleikurinn alltaf í Hellisgerði þar sem stig eru talin
og verðlaunaafhending á sér stað. Ákaflega skemmtilegur
dagur þar sem nemendur fara oft á kostum í sínum
þrautalausnum í leit að stigum. Mikil spenna, mikið gaman!
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Grúskið mikla
Hið árlega Grúsk var tekið nú jafnt sem áður með trukki þetta vorið. Þar vinna
nemendur með sitt áhugasvið og skapa og kynna afraksturinn á sýningardeginum
sem er á síðustu dögum hvers skólaárs. Sköpunargleði, hugvit og vandvirkni
nemenda kemur berlega í ljós þessa daga eins og eftirfarandi myndir sýna.
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Listafólk framtíðar
Valgreinar sem eru í boði hér í Hraunvallaskóla eru fjölbreyttar
og spennandi. Þar er t.d. Myndmenntarval þar sem nemendur
sýna hvað þeir eru skapandi og hugmyndaríkir. Eins og sjá má á
þessum myndum eru bráðefnilegir listamenn hjá okkur. Flott
listaverk frá flottu listafólki hér á ferðinni.

Vorferð á Víðistaðatún
Við í 2. bekk fórum á Víðistaðatún nú í lok maí. Þar
fórum við í rannsóknarleiðangur að finna skordýr og
fugla og gerðum smá verkefni í tengslum við það.
Fengum við lánuð ýmis konar tæki og tól
hjá Útilífsmiðstöð sem er staðsett á
Víðistaðatúni. Svo var borðað nesti og þar á eftir
frjáls leikur þar sem hoppbelgurinn og aparólan voru
notuð óspart. Við vorum við ákaflega heppin með veður,
smárigning en sólin
skein samt glatt á
okkur. Allir komu
heilir og glaðir heim
eftir skemmtilega
ferð.
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Útskriftarhópar
Glæsilegur árgangur útskrifaðist frá Hraunvallaskóla á
dögunum. Það er alltaf gleðileg og ánægjuleg stund þegar við
útskrifum okkar flotta unga fólk. Útskriftin er ávallt hátíðleg og
skemmtileg þar sem góðar ræður, tónlist og afhending vitnisburðar eiga sér stað. Alls konar tilfinningar brjótast um, sérstaklega hjá umsjónarkennurum, og algengt er að sjá
tár á hvarmi okkar starfsmanna þegar hópurinn
er kvaddur.
Frábær hópur sem við kveðjum með söknuði en
við erum sannfærð um að þessir krakkar eigi
bjarta og gæfuríka framtíð fyrir höndum. Til
hamingju flotta unga fólk, þið eigið eftir að massa
þetta.
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Hafið það gott í

FRÁBÆRA FÓLK!!
Brosið
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