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             Júní 2022   4. tbl.   13. árg 

Hafnarfjarðarbær 

hefur skuldbundið sig 

til að innleiða Barna-

sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna og verða 

barnvænt samfélag. Hugmyndafræði barnvænna sveitarfélaga 

byggir á alþjóðlegu verkefni UNICEF, Child Friendly Cities, en það 

hefur verið innleitt í hundruðum sveitarfélaga um allan heim. Barn-

væn sveitarfélög vinna markvisst að því að uppfylla réttindi barna og 

UNICEF á Íslandi styður sveitarfélögin í innleiðingu sinni á Barna-

sáttmálanum. 

Að sveitarfélag innleiði Barnasáttmálann þýðir að það samþykki að 

nota sáttmálann sem viðmið í starfi sínu og að forsendur hans gangi 

sem rauður þráður í gegnum þjónustu þess. Barnasáttmálinn er 

þannig nýttur sem gæðastjórnunarverkfæri í stefnumótun og 

þjónustu með tilliti til barna. Það verður virkilega spennandi að 

fylgjast með þessari innleiðingu og ljóst að grunnskólarnir munu vera 

virkir þátttakendur í henni. 

Barnvænt sveitarfélag 

Fréttablað Hraunvallaskóla 
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Föstudaginn 13. maí fóru elstu leikskólabörnin í 

hina árlegu útskriftarferð í Vatnaskóg. Dagurinn 

heppnaðist einstaklega vel eins og alltaf hjá   ok-

kur. Í Vatnaskógi var boðið uppá sannkallaðan 

ævintýradag með skógarferð, leikjum og hoppu-

köstulum meðal annars. Börn og starfsfólk 

skemmtu sér mjög vel og munu eflaust lifa lengi á 

þessari upplifun. 

Leikskólafréttir 
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Hraunvallaskóli varð í 2. sæti í úrslitum 

Skólahreystis 2022 með 58 stig en Flóaskóli 

sigraði keppnina með 61,5 stig. Úrslit keppni-

nnar fóru fram í Mýrnni í Garðabæ í byrjun 

maí og var hún sýnd í beinni útsendingu á 

RÚV. Stemningin var rafmögnuð og keppnin 

æsispennandi eins og úrslitin gefa til kynna. 

Þetta er í fyrsta sinn sem Hraunvallaskóli 

kemst á pall í Skólahreysti og erum við að 

rifna úr stolti yfir þessum frábæra árangri. Það voru þau Aron Haraldsson, Natalía 

Dóra S. Rúnarsdóttir, Ragnheiður Jenný Jóhannsdóttir og Magnús Ingi Halldórsson 

sem skipuðu lið Hraunvallaskóla í ár. Til vara voru Bartosz Magnús Darnowski og 

Karítas Kristín Traustadóttir. Þeim innan handar var svo fjölmennur stuðningshópur 

sem hvatti þau áfram til dáða. VEL GERT HRAUNVALLASKÓLI!!  

Skólahreysti 
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Litla upplestrarhátíðin var haldin í Hraunvallaskóla föstu-

daginn 6. maí. Nemendur komu syngjandi inn í salinn og  

sýndu eftir það mjög vel æfða dagskrá þar sem þeir lásu 

ýmiskonar texta og ljóð, dönsuðu og sungu. Allir stóðu sig 

með mikilli prýði og í lokin var foreldrum boðið í kaffi á 

heimasvæði. 3. bekkingar fylgdust vel með og voru fyrirmyndar áhorfendur.  

 

 

                                                                                         

Hressir krakkar í 8. bekk voru með skemmtilegt verkefni í 

gangi í ensku fyrr í vor. Þá áttu nemendur að kynna fyrir kenn-

ara og öðrum nemendum eitthvað sem vekur þeirra áhuga, 

“Things that interest me”. Nokkrir nemendur komu með dýrin 

sín og sýndu hópnum. Ótrúlega gaman að fá þessa gesti í 

heimsókn sem vöktu mikla lukku.  

Áhugavert verkefni 

Litla upplestrarkeppnin 
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10. MHR ákvað á síðustu skóladögunum 

að enda veturinn með hópferð í Fjörðinn og fá sér ís. 

Varla hægt að enda skólagönguna betur en með góðri 

ísferð enda ís óendanlega góður og passar við öll 

tækifæri. 

 

 

Hæfileikakeppni miðdeildar var haldin 4. maí. Keppnin var glæsi-

leg að vanda og tóku 15 keppendur þátt í 9 fjölbreyttum og 

skemmtilegum atriðum. Sigurvegari keppninnar var Sara Karabin í 

6. bekk með söngatriði. Í öðru sæti var Heimir Andri Heimisson í 

5. bekk, sem spilaði á píanó og í þriðja sæti lentu Orri Jóhannsson 

og Tristan Máni Sigurjónsson en þeir spiluðu á klarinett og píanó. 

Verðlaun fyrir frumlegasta atriðið fengu dansstelpurnar í The Girls, en það voru þær 

Gabriela Linda Zingara, Magdalena Eik Andrésdóttir, Ólöf Natalie Gonzales og Re-

bekkah Chelsea Paul úr 6. bekk. Kynnar voru þau Hulda og Mikael í 7.bekk og 

stóðu þau sig rosalega vel í sínu verkefni. Dómarar í ár voru þær Diljá í Mosanum, 

Sara deildarstjóri tómstundamiðstöðvarinnar og Vilborg danskennari. Hraunvalla-

skóli á svo sannarlega hæfileikaríka nemendur og hlökkum við til að sjá þau öll 

blómstra í framtíðinni. 

Hæfileikar í miðdeild 

Endum þetta með ís 
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Föstudaginn 3. júní var sumarhátíð leikskólans í boði Foreldrafélags leik-

skólans. 

Það var mikið fjör og húllumhæ. Solla stirða og Íþróttaálfurinn komu alla leið frá  

Latabæ og tóku nokkur létt spor og sprell með börnunum. Boðið var upp á 

andlitsmálningu og hressingu og síðast en ekki síst tvo hoppukastala. 

Veðrið lék nú ekki alveg við okkur þannig að á síðustu stundu ákváðum við að færa 

sumarhátíðina inn í íþróttasal og matsal. Það kom ekki að sök og nutu allir sín í 

botn. Þökkum við foreldrafélagi leikskólans kærlega fyrir þessa frábæru 

sumarhátíð. Hér fylgja nokkrar myndir frá hátíðinni og útiveru nú í vor. 

Meira frá leikskóla 
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Við erum 
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Drekaspretturinn okkar var á sínum stað þetta árið og stóð hann að 

venju í tvær vikur eða frá 25. apríl til 6. maí. Þetta er 

skemmtilegt lestrarátak sem myndar oft góða stemn-

ingu 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! 

 

Drekasprettur 

Og í framhaldi af þessum lestrarfréttum þá minnum við á að það er mikilvægt að 

nemendur viðhaldi lestrarfærni sinni og haldi áfram að byggja upp nýjan orðaforða 

og nýja þekkingu gegnum lestur í sumar. Við sem höfum sinnt kennslu í grunn-

skólum vitum að ef ekkert er lesið yfir sumartímann kemur lesfimi til með að hraka 

hjá mörgum nemendum. Hjá nemendum sem glíma við lestrarerfiðleika getur baks-

lagið jafnvel orðið það mikið að lesfimi að hausti stendur á sama stað og í byrjun 

þess sama árs. Það þýðir í raun að heil önn hefur tapast. Til að koma í veg fyrir 

afturför í lestri yfir sumartímann er einfalt ráð: Að 

börnin lesi að jafnaði tvisvar til þrisvar í viku í ca. 15 

mínútur í senn.  

Sumarlestur 
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Það getur oft verið erfitt að færa sig á milli 

kennslustiga, sérstaklega þegar nemendum finnst 

kennararnir sínir frábærir. Nokkrar dömur í 7. bekk 

kvöddu einmitt kennarana sína sem höfðu fylgt 

þeim á miðstiginu með kökuveislu og fallegum 

orðum. Eiga klárlega eftir að sakna þeirra enda 

frábærir kennarar þarna á ferð eins og reyndar annars-

staðar í okkar flotta skóla. 

Nemendum til huggunar þá má 

minna þá á að við þeim taka 

færir og flottir kennarar sem 

hlakka til að fá þessa hressu 

og kátu krakka til sín. 

 

 

Á hverju ári er haldin íþróttakeppni milli allra 9. 

bekkja í grunnskólum Hafnarfjarðar. Mótið fer fram 

til skiptis á Ásvöllum og í Kaplakrika en keppt er í 

ýmiskonar greinum. Þetta árið fór keppnin fram á 

Ásvöllum. Allur 9. bekkurinn 

okkar fór því þangað, ýmist 

til að keppa eða hvetja sinn 

skóla. Krakkarnir okkar gerðu sér 

lítið fyrir og unnu íþróttakeppnina 

þriðja skiptið í röð því 9. bekkur sigraði keppnina líka 

2018 og 2019. Keppnin féll svo niður síðustu tvö ár. Frá-

bær árangur hjá okkar flottu og hressu krökkum sem 

greinilega eru með keppnisskapið á réttum stað. 

Íþróttakeppni 9. bekkja 

Kveðjustund í 7. bekk 
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Það var heldur betur blíðan á Suðurlandinu þegar 

krakkarnir í 10. bekknum fóru í útskriftarferðina sína. 

Krakkarnir skemmtu sér konunglega í leikjum, riverra-

fting, paintball o.fl skemmtilegu. Gist bara í sumar-

bústöðum á Minni-Borgum í Grímsnesi þar sem 

aðstaðan var alveg til fyrirmyndar. Þar var sprellað og 

grillað saman.  Allt eins og það á að vera. Frábær ferð 

og glaðir nemendur eins myndirnar sýna. 

10. bekkur í útskriftarferð 
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Hið árlega Grúsk var tekið nú jafnt sem áður með 

trukki þetta vorið. Þar vinna nemendur með sitt á-

hugasvið og skapa og kynna afraksturinn á sýn-

ingardeginum sem er á síðustu dögum hvers skóla-

árs. Sköpunargleði, hugvit og vandvirkni nemenda 

kemur berlega í ljós þessa daga eins og eftirfarandi 

myndir sýna. 

Grúskið mikla 
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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. Breyting varð reyndar á þetta árið þar 

sem við enduðum á Víðistaðatúni þar sem stig voru 

talin, verðlaunaafhending átti sér stað og grillaðar voru 

pylsur. Ákaflega skemmtilegur dagur þar sem nemendur fara oft á kostum í sínum 

þrautalausnum í leit að stigum. Mikil spenna, mikið gaman! 

 

 

Við í 4. bekk vorum svo heppin að fá faðir eins nemanda okkar í heimsókn. Hann 

kom með fiska var með sýnikennslu í handbrögðum sem hafa heldur betur verið 

notuð í gegnum tíðina í fiskvinnslustöðvum landsins. Hann sýndi 

t.d. krökkunum hvernig maður slægir fisk og tekur innyflin úr. 

Þetta vakti þvílíka lukku enda fengu krakkarnir að prófa og hand-

leika fiskinn. 

Fjörfiskar í 4. bekk  

Ratleikur unglinga 
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Útskriftarhópurinn okkar er einkar glæsilegur 

að vanda. Flottir og efnilegir krakkar sem eiga 

framtíðina bjarta fyrir fótum sér.                                                            

Þann 8. júní síðastliðinn útskrifaði Hraunvalla-

skóli flottan hóp ungmenna. Athöfnin fór fram í 

matsal skólans þar sem nemendur voru mættir 

með aðstandendum sínum. Í 

tilefni áfangans héldu nemendur stutta ræðu til skólans, kennara 

og annarra starfsmanna og þökkuðu þar fyrir samveruna. Stjórn-

endur héldu einnig ræður og að lokum útskrifuðu umsjónarkenn-

arar sína nemendur. Heiðrún Hilmarsdóttir úr 9. bekk var með lítið 

tónlistaratriði í tilefni dagsins. 

Frábær hópur að kveðja 

skólann sinn. Með söknuði og 

velfarnaðarkveðjum óskum við 

þeim góðs gengis í framtíðinni. 

Útskriftarhópar 
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Fréttablað Hraunvallaskóla 

Drekavöllum 9 

221 Hafnarfjörður 

Ritstjóri: Karl Pálsson 

Ábyrgðarmenn: Lars Jóhann Imsland og Guðbjörg Hjaltadóttir 

www.hraunvallaskoli.is 

www.leikskolinn.is/hraunvallaskoli 

www.mosinn.is   

FRÁBÆRA FÓLK!! 

Hafið það gott í 

http://hraunvallaskoli.is/
http://www.leikskolinn.is/hraunvallaskoli/

