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Nemendur og starfsfólk Hraunvallaskóla fjölmennti út á skólalóð 

föstudaginn 20. mars til að fylgjast með sólmyrkvanum. Allir 

nemendur voru fræddir um hættur þess að horfa með berum augum 

í sólina og fengu svo sólmyrkvagleraugu sem Stjörnuskoðunarfélag 

Seltjarnarness gaf þeim. Er þeim þakkað kærlega fyrir gott framtak. 

Mikið var búið að tala um þennan viðburð í samfélaginu og 

nemendur og starfsmenn því orðnir spenntir. Það fór svo að rættist 

vel úr eins og myndirnar sýna. Gaman að verða vitni að slíkum  

viðburði sem er afar sjaldgæfur. 

 

 

Sólmyrkvi 

Brosið 
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Í vetur hefur verið lögð áhersla á geðrækt til heilsueflingar. 

Næðis- og rólyndisstundum hafa verið meiri gaumur gefinn 

og mikilvægi þess að búa að innri ró. Að gefa sjálfum sér 

tíma og forðast aðstæður sem valda uppnámi. 

Fjöldi kennara fór á námskeið í vetur í  „núvitund“ (mind ful-

ness) sem skilaði sér beint til nemenda á Fjölgreinda-

leikunum sem voru haldnir í lok mars en þá voru nokkrar stöðvar byggðar á slökun, 

núvitund og íhugun.  

Varðandi matarmálin þá hefur verið unnið að því að bæta rými matsalarins með það 

fyrir augum að bæta aðgengi að grillum, örbylgjuofnum, vatni og salatbar. 

Reglulega er farið yfir matseðla og leitað hvar megi gera betur. Nú á vordögum má 

vænta nokkurra nýrra rétta. 

Vorið er komið eða alveg á leiðinni. Með hækkandi sól 

eykst þörfin á hreyfingu og útiveru. Dregin eru fram hjól 

og önnur hjólatæki, boltar og bönd en gæta verður að 

öllu öryggi, nota hjálma og vera vakandi í umferðinni.  

Heilsueflandi Hraunvallaskóli hvetur alla til að nýta 

umhverfið og náttúruna sem stutt er í á Völlunum, fara í 

göngutúr ein eða með mörgum og njóta. 

„Hreyfing er allra meina bót.“ 

 

 

 

 

 

                           .  

Heilsueflandi Hraunvallaskóli 
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Nemendur í  7. bekk fóru í ferðalag á 

Úlfljótsvatn dagana 16. – 20. mars. Ferðin 

byrjaði á fjallgöngu upp Úlfljótsvatnsfjall og 

hópeflisleikjum. Nemendur unnu saman í 

hópum og reyndi mikið á samvinnu, 

vináttu og ábyrgð. Tilvitnanir úr dagbókum 

nemenda segja allt sem segja þarf:                                                                      

„Það var rosalega gaman í fjallgöngunni. 

Ég labbaði upp fjallið og hljóp niður. Það 

var snjór svo þegar ég datt þá var það ekki vont.“ 

„Þetta var frábær ferði í alla staði. Skemmtileg, fræðandi, góður matur, leiðbein-

endurnir skemmtilegir og auðvitað kennararnir okkar líka.“ 

„Við vöknuðu, fengum okkur að borða og horfðum á sólmyrkvann. Svo fórum við í 

Sólmyrkvaleikana og mitt lið vann “ 

„Það voru kvöldvökur og við sungum fullt af lögum og það var mjög gaman.“ 

„Strákarnir voru með tískusýningu þar sem þeir máluðu stelpurnar.“ 

„Þetta var frábær ferð og mig langar aftur.“ 

„Það er gott að vera komin heim en ég 

gleymi aldrei þessari ferð með bekknum 

og kennurunum. Þetta var æðisleg vika.“ 

„Takk fyrir þessa frábæru viku “ 

„Þetta var skemmtileg 5 daga ferð og mér 

fannst ég bara búin að vera þarna í einn  

dag þegar við áttum að fara heim.“ 

7. bekkur á Úlfljótsvatni 
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Dagana 9. – 20. mars sl. var 100 miða leikurinn haldinn í fjórða skiptið. Um er að 

ræða svokallað lottó þar sem nemendum eru gefnir gulldrekar handahófskennt ef 

þeir sýna af sér fyrirmyndarhegðun á almennum svæðum skólans, s.s. göngum og í 

matsal.  Eins og undanfarin ár skapaðist jákvætt 

andrúmsloft sem leiddi til betri hegðunar á meðan 

leiknum stóð.  Að leikslokum voru dregin nöfn 20 

nemenda sem hlutu ávaxta-

veislu í verðlaun.  Jafnframt 

fengu allar bekkjardeildir 

skólans spil að launum fyrir 

flottan 100 miða leik.   

 

 

 

Við á Hlíð gerum okkur margt til dundurs. 

Reglulega eru haldnar hjá okkur brosveislur 

þegar krakkarnir hafa staðið sig vel. 

Föstudaginn  17.apríl var ein slík hjá okkur. Við 

fórum í stætó að Hellisgerði og fengum okkur 

ávexti og lékum okkur í hrauninu með álfunum.                                                      

 

 

Kær kveðja                                .  

Allir á Suður-Hlíð 

100 miða leikur 

Örfréttir frá Hlíð 
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Stóra upplestrarkeppnin skiptist í tvo hluta, 

ræktunarhluta og hátíðarhluta. Ræktunarhlutinn 

hófst í sal skólans þann 16. nóvember síðastliðinn, á 

Degi íslenskrar tungu. Frá þeim degi hafa nemendur 

og kennarar í 7. bekk lagt sérstaka áherslu á 

vandaðan upplestur og framburð. Í Stóru upplestrar-

keppninni eru nemendur fyrst og fremst að keppa við 

sig sjálfa, að reyna að bæta sinn upplestur og framburð. Því er óhætt að segja að 

ræktunarhlutinn sé gríðarlega mikilvægur.                                                                                    

Hátíðarhlutinn var svo í lok febrúar þegar tólf lesarar stóðu eftir. Hver einn og 

einasti lesari stóð sig frábærlega eins og við var að búast. En það fór svo að þær 

Ágústa Ýr og Lilja Rut fóru í lokakeppnina ásamt Hjördísi, sem var varamaður, og 

stóðu sig þar með mikilli prýði. 

Litla upplestrarkeppnin er svo líka haldin hér í Hraunvallaskóla sem og öðrum 

skólum Hafnarfjarðar. Þar eru það yngri nemendur sem taka þátt. Tilgangur hennar 

er þó hinn sami, þ.e. að reyna að vekja upp áhuga á lestri hjá börnum og 

unglingum. Krakkarnir fóru á kostum á þessari skemmtun og voru gestir mjög 

ánægðir með útkomuna. Efnilegir krakkar hérna á ferð. 

Upplestrarkeppnir 
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Með hækkandi sól höfum við á Höfða lagt aukna áherslu á 

vettvangsferðir. Við reynum að fara allavega einu sinni í viku í 

göngu-  eða strætóferð með börnin.                                                                                              

Á þriðjudeginum eftir páskafrí fórum við meðal annars með 

eldri börnin í strætóferð á Bókasafn Hafnarfjarðar. Þar var vel 

tekið á móti okkur og börnin fengu sögustund og að kynnast 

bókasafninu.                                                                                 

Í lok mars vorum við í leikskólanum 

með íþróttadag. Börnunum var skipt í hópa og stöðvar 

eftir aldri. Margt skemmtilegt var í boði, svo sem bolta-

færni, þrautabraut, húlluhringir og jafnvægisæfingar.  

Bestu kveðjur frá öllum á Höfða  

Örfréttir af Höfða 

Munntóbaksfræðsla 
Söngvarinn, knattspyrnumaðurinn og Ísland Got Talent dómarinn Jón Ragnar 

Jónsson kom í heimsókn og ræddi við nemendur í 8. bekk. Heimsóknin er liður í 

forvarnarátaki Krabbameinsfélags Hafnarfjarðar gegn tóbaksneyslu barna og 

ungmenna. Áherslan nú beinist að munntóbaksforvörnum og hefur Jón Ragnar 

tekið þátt í átakinu síðustu ár. Jón Ragnar er í grunninn venjulegur hafnfirskur 

ungur maður sem er góð fyrirmynd. Hann er jafnframt hress og skemmtilegur og 

nær vel til krakkanna. Jón Ragnar spjallaði við þau, sagði frá lífi sínu, ræddi um 

heilbrigðan lífsstíl og talaði gegn munntóbaksnotkun. Auðvitað var gítarinn með í 

för og tók Jón Ragnar lagið Vibbi í vör - frábært lag um ástir stúlku og drengs 

sem háður er munntóbaki. Unglingar í 8. 

bekk lifa almennt mjög heilbrigðu lífi sam-

kvæmt rannsóknum og er vonin sú að já-

kvæðar og uppbyggilegar forvarnir styrki 

þau í því að velja áfram heilbrigðan lífsstíl. 
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Öskudagur hér í Hraunvallaskóla er alltaf fjörugur og skemmtilegur. Þá gera 

bekkjarstigin eitthvað sér til gamans saman. Krakkarnir eru mjög duglegir að klæða 

sig upp sem allskonar 

frægar persónur eða 

fígúrur og einnig má 

sjá nokkra starfsmenn 

taka sig til og klæða 

sig upp. Á staðnum 

voru t.d. Playmo-kall, 

Roy Rogers, Poca-

hontas og margir fleiri.                          

Yngsta stigið átti góða stund með sínum 

kennurum og miðstigið skemmti sé vel  við  

að slá köttinn úr tunninni. Var það mikið fjör.  Elsta stigið hélt félagsvistarmót eins 

og gert hefur verið síðustu ár. Voru verðlaun veitt fyrir 1. sætið hjá stelpum og 

strákum og einnig voru veitt hin vafasömu skammarverðlaun en þau fá þeir sem fá 

fæsta slagi í spilinu. 

 

 

 

 

                           .  

Öskudagur 
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Dagana 24. - 26. mars voru Fjölgreinda-

leikar Hraunvallaskóla haldnir. Nemendum 

var skipt í hópa þvert á aldur og flökkuðu 

hóparnir á milli fjölda stöðva í þrjá daga. Á 

hverri stöð beið þeirra nýtt og spennandi 

verkefni. Í ár var boðið upp á þá nýbreytni að 

nemendur gátu valið að vera í sér-

verkefnum. Þeir nemendur unnu þá að sama 

verkefninu alla þrjá dagana. Meðal verkefna 

sem sérhóparnir voru í var að æfa leikrit, stofna hljómsveit, vinna að listaverki í til-

efni 10 ára afmælis skólans, búa til myndbönd og gera auglýsingar fyrir afmælis-

hátíð skólans.  Á föstudeginum var svo haldin tvískipt samvera á sal skólans þar 

sem hljómsveitin spilaði fjögur lög, dansaður var dans sem allir lærðu í þema-

vikunni og leiklistarhópurinn sýndi Grease á 10 mínútum. Frábær dagur í alla staði.  

 

 

 

 

 

 

Fjölgreindarleikar 



 

 

 

Unglingastigið tók sig til snemma á árinu og skellti sér í leikhús. Fjölmenntu 

krakkarnir í Gaflaraleikhúsið þar sem ungir leikarar úr Framtíðardeild Gaflara-

leikhússins sýndu leikritið Heili - hjarta - typpi. Leikstjóri er Björk Jakobsdóttir en 

handritshöfundar Auðunn Lúthersson og Ásgrímur Gunnarsson og leikarar eru 

Auðunn, Ásgrímur og Gunnar Smári Jóhannesson. Var þetta fyrsta verkefni fram-

tíðardeildarinnar og fjallar það um þrjá 

mjög ólíka handritshöfunda sem reyna 

að vinna að verkefni saman. 

Krakkarnir skemmtu sér konunglega 

enda hresst og fyndið  leikrit á ferðinni. 
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Bætt aðstaða fyrir unglingana 

Heili - hjarta - typpi 

Þegar nýju kennslustofurnar voru teknar í notkun skömmu fyrir jól gafst tækifæri til 

þess að breyta aðstöðu félagsmiðstöðvarinnar og um leið gjörbylta frímínútna-

aðstöðu nemenda í unglingadeild. Mosinn er nú opinn fyrir nemendur í frímínútum 

og þar er fjölbreytt afþreying til staðar, borð til að læra við og sófar til að sitja og 

spjalla í. Unglingarnir hafa verið duglegir að nýta sér þessa nýju aðstöðu og taka 

starfsmenn félagsmiðstöðvar-

innar á móti um 50 

nemendum í hverjum frí-

mínútum.  Og svo er Anna að 

sjálfsögðu með bókasafnið 

opið í frímínútum áfram. 
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Í febrúar fór 9. bekkur í skólaferðalag á Laugar í Sælingsdal.  Lagt var af stað 

snemma á mánudagsmorgni. Farið var hægt yfir vegna slæmrar færðar en þegar 

komið var á áfangastað 

fengum við höfðinglegar mót-

tökur. Í fimm daga skemmtu 

unglingarnir (og kennararnir) 

sér stórkostlega við verkefni af 

ýmsum toga, bæði í inni- og 

útiveru þó svo að veðrið léki 

ekki við okkur allan tímann. 

Krakkarnir okkar voru til fyrir-

myndar og var það álit starfs-

fólks á Laugum að sjaldan hefðu þau fengið jafn samheldinn og duglegan hóp 

krakka. Hegðun unglinganna okkar var til eftirbreytni og við kennarar vorum afskap-

lega stolt af okkar hópi. Frábærir krakkar 

hér á ferð. 

 

 

 

Laugaferð 9. bekkjar 
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                               Málþroski og læsisþróun leikskólabarna 

Við í leikskólanum erum að taka þátt í þróunar-

verkefni ásamt leikskólunum Tjarnarási og 

Stekkjarási. Þar er tilgangurinn að skapa 

málumhverfi sem nýtist  öllum  börnum til að efla 

málþroska og undirbúa þau undir áframhaldandi 

nám því í leikskólanum er grunnur að málfærni 

og læsi lagður. Börnin tóku þátt í tveggja vikna 

læsisverkefni þar sem búinn var til 

risastór lestrarormur og prýddi 

hann gang leikskólans. ( sjá mynd 

með lestrarorminum) 

        Hugtakaskilningur 

Í apríl var þemað okkar hugtaka-

skilningur og að því tilefni lærðum 

við margt sem viðkom formum, 

litum og lögun.  Börnin lærðu 

meðal annars útlit margvíslegra forma ásamt því að lagðir voru fyrir einn litur á viku. 

        Páskarnir og margt fleira 

Unnin voru mörg og skemmtileg verkefni 

tengd páskunum, íþróttadagur var 

haldinn í páskafríi grunnskólans þar sem 

unnið var við stöðvavinnu, farið í ýmsa 

leiki og haft gaman. Börnin hafa farið í 

margar vettvangsferðir, strætó, bókasafn 

og ýmislegt fleira. 

Fréttir úr leikskólanum 
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Söngkeppni Hafnarfjarðar var haldin fyrr í vetur í Hrauninu í 

Víðistaðaskóla. Í keppninni voru 14 atriði, öll glæsileg. 

Keppendur Mosans voru Eyþór Eysteinsson og Ragna 

Steinunn Arnarsdóttir sem bæði koma úr 10. bekk. Þau 

stóðu sig með stakri prýði en Eyþór söng lagið Svartur af-

gan og Ragna Steinunn söng Minning. Meðan dómarar réðu 

ráðum sínum stigu svo þrír drengir úr Hraunvallaskóla á 

stokk og voru með frábært skemmtiatriði. Þetta voru þeir 

Hjörtur Ingi Halldórsson, Magnús Dagur Guðmundsson og 

Karl Viðar Pétursson en þeir tóku lagið On my playstation og 

vöktu mikla lukku viðstaddra. Eyþór gerði sér lítið fyrir og 

vann söngkeppnina og vann sér með því sæti í Söngkeppni 

SAMFÉS sem haldin var í Laugardalshöll um miðjan mars. 

Þar söng hann fyrir hönd Hafnarfjarðar ásamt þeim Telmu Kolbrúnu Elmarsdóttur 

og Ingu Steinunni Henningsdóttur frá Ásnum í Áslandsskóla. Stóðu þau sig þar al-

veg frábærlega. 

                                                                                 

Söngkeppni Hafnarfjarðar 
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Í janúar var skákþema á bókasafninu í tilefni skák-

dagsins sem haldinn er 26. janúar.  Nemendur gátu 

komið á safnið og teflt, leyst skákþrautir eða kíkt í  

skákbækur. Yngstu nemendurnir lærðu peðskák og 

nemendur sem verið hafa í skákliði skólans tefldu fjöl-

tefli við 5. bekk.                                                   

Lestrarhvetjandi verkefni voru sett í gang á safninu í febrúar og standa þau fram á 

vor.  Nemendur í þriðja og fjórða bekk geta tekið þátt í meistaralestri.  Fjórði bekkur 

les  bækur um hafið en þriðji bekkur les um tröll.  Að lestri 

loknum fá nemendur afhent skírteini og mynd af þeim er 

sett upp á „meistaravegginn“. 

Annar bekkur var í skemmtilegu risaeðluverkefni hjá 

kennurunum sínum og í tengslum við það var sett upp á 

bókasafninu „risaeðlu-lestrar-ganga“ sem gekk út á það að nemendur lásu 

fróðleiksmola um risaeðlur sem komið var fyrir á gólfi safnsins, unnu stutt verkefni 

og fengu í verðlaun að velja sér risaeðlumynd. 

Nú í apríl er svo ljóðaþema á safninu.  En hér er komið ljóðatré sem nemendur og 

starfsfólk geta hengt sín yndisljóð á.  Og auðvitað má líka semja ljóð og setja á 

tréð. 

                                                                                          

Bókasafnshornið 
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Unglingastigið fór í  dagsferð í Bláfjöll í fyrsta sinn á dögunum. Dagurinn 

heppnaðist mjög vel og voru nemendur blautir en ánægðir í dagslok. Margir stigu 

sín fyrstu skref á skíðunum en fengu smá kennslu og náðu prýðistökum á 

skíðunum/ brettinu. Þeir nemendur sem kunnu listina renndu sér af kappi allan 

daginn. Inn á milli ferða var svo farið inn í skála og fengið sér hressingu. Gekk þetta 

mjög vel og voru nemendur mjög ánægðir. Vonandi er þessi ferð komin til að vera.  

Skíðaferð unglinga 

Árshátíð Hraunvallaskóla 
Um miðjan apríl var haldin hin árlega árshátíð 

Hraunvallaskóla og Mosans. Þótti hún 

heppnast einstaklega vel í þetta skiptið. Mættu 

gestir í sínu fínasta pússi og voru hinir 

glæsilegustu. Undirbúningur var búinn að 

standa yfir í nokkurn tíma. 

Salurinn skreyttur og ýmis atriði æfð. Starfsmenn komu líka á 

óvart og voru með hljómsveit á staðnum auk þess að gera 

lítið myndband. Einnig voru krakkarnir með atriði og sýndu 

myndband. Borðaður var  

góður matur, ýmis verðlaun 

veitt og dansað fram á kvöld. 

Frábær kvöldstund með frá-

bærum krökkum. 
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