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Fréttablað Hraunvallaskóla Desember  2014     2. tbl.   6. árg 

Í Hraunvallaskóla er búið að opna fyrir þráðlaust net fyrir nemendur. Til að 

komast inn á þráðlausa netið þurfa nemendur aðgengisorð sem þeir fá hjá    

umsjónarkennara sínum. Geta þeir eftir það komist inn á netið með eigin snjall-

tæki, s.s. snjallsíma og spjaldtölvur. Sérhver nemandi á þráðlausu neti verður 

þannig auðkenndur og um notkun nemenda á þráðlausa netinu gilda skólareglur 

og tölvureglur í skólanum.                                                                                         

Nemendur hafa fyrst og fremst aðgang að netinu til að stunda nám sitt og því 

eru takmarkanir á notkun netsins í öðrum tilgangi. Með tímanum er stefnt að 

auknum möguleikum tengdum kennslunni til að nýta þráðlausa netið, s.s. í 

gegnum snjalltæki nemenda og skóla sem munu væntanlega fjölga á næstu 

árum.                                                                                                                   

Til að byrja með mun netið virka fyrir alla nemendur frá 4.-10. bekk. En síðar 

verður skoðað hvort það eigi einnig að ná til yngri nemenda. Uppsetning netsins 

er hluti af átaki í upplýsingatækni (UT) í skólastarfi grunnskóla sem hófst árið 

2014 í kjölfar stefnu um málið sem tekin var í kjölfar tillögugerðar í skýrslu um 

málið. Áhersla þessa árs hefur verið að fjölga skjávörpum og setja upp 

þráðlaust net í skólahúsnæði allra grunnskóla í Hafnarfirði.  

                                                                                                                         

 

 

 

Þráðlaust net í Hraunvallaskóla 
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Jólin eru tími kærleika og friðar. Öll þekkjum við hvernig andrúmsloftið og við sjálf 

breytumst, hugsum meira um náungann, kærleikann og erum tilbúnari til þess að 

láta eitthvað gott af okkur leiða. Allir eru sammála um að 

þetta sé yndislegur tími. Hvernig væri ef  við reyndum að 

ílengja þennan jólakraft innra með okkur eitthvað lengra 

fram á árið, helst fram að næstu jólum. Þá gætu allir fyllt 

á kærleikstankinn aftur, andað að sér orku alls þess sem 

aðventan býður uppá og geymt það með sér. Þannig 

getum við látið vera jól í hjörtum okkar alltaf. 

Þannig reynum við að hugsa sem erum á Holti í Hraunvallaskóla. Þó er eitt og 

annað sem við erum að brasa í desember. Við erum að föndra svolítið, förum í jóla-

þorpið í Firðinum og skreytum tré með fallegum myndum. Þá vorum við að baka 

piparkökur sem við leyfðum foreldrum okkar að smakka á. Þá fór elsti hópur á 

deildinni í Sívertsenhúsið og hitti jólasvein sem sagði þeim frá því hvernig var í 

gamla daga á jólunum. Nú eitt og annað er brasað en þó reynum við að hafa það 

sem mest notalegt og rólegt, því nóg er af stressinu annarsstaðar.  

Megi jólahátíðin verða ykkur öllum til gleði og ánægju. Bestu kveðjur og óskir um 

gleðileg jól frá öllum á Holti. 

  

 

 

 

 

 

                           .  

Lífið á Holti 
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Á vef Landlæknisembættisins og á heimasíðu Hraunvalla-

skóla má finna „Fimm leiðir að vellíðan“. Þessar leiðir hafa 

kennarar, nemendur og starfsfók kynnt sér, rætt og unnið 

með á haustönn. Þessar fimm leiðir að vellíðan eru: Ræktaðu 

samskipti, Hreyfðu þig, Taktu eftir, Haltu áfram að læra 

og Gefðu af þér. 

Nú þegar skammdegið er algert og vetur genginn í garð með öllum þeim tilbrigðum 

vetrarveðurs sem finnast hér á landi er gott að líta inn á við og huga að eigin 

vellíðan og annarra. Það koma dagar þar sem vart er hægt að bregða sér á milli 

húsa. Myrkrið og kuldinn úti þjappar fjölskyldu og vinum saman. Þá gefst tækifæri til 

að rækta samskiptin og hlúa að tengslum við fólkið í kringum okkur. Stutt er í 

birtuna og þegar veðrinu slotar er tilvalið að njóta útiverunnar, hreyfa sig, taka eftir 

og veita umhverfinu athygli. 

Hvernig væri að prófa og/eða 

læra eitthvað nýtt? Gefa af 

þér, þakka fyrir og brosa. 

                           .  

Heilsueflandi Hraunvallaskóli 
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Stíll í Setbergsskóla                                                                                         

Hafnarfjarðarstíll svokallaður var haldinn í Setrinu og sendum við frá okkur tvö lið. 

Stóðum við okkur prýðilega og hnepptum verðlaun fyrir besta hárið, en það voru 

þær Alexandra Líf Arnarsdóttir, Tinna Lind Gunnarsdóttir, Alexandra Jóhannsdóttir 

og módelið Elísa Eir Gunnarsdóttir allar nemendur úr 9.bekk sem sáu um það. Hitt 

liðið skipuðu þær Hanna Rósa Björnsdóttir, Oddný Sara Helgadóttir og Birgitta Rún 

Ólafsdóttir.                                                                                                           

Söngkeppni Mosans                                                                                            

Það er vægt til orða tekið að segja að við eigum flotta söngvara í Hraunvallaskóla 

því að við eigum hreint frábæra söngvara. Söngkeppnin var haldin rétt rúmri viku 

eftir stíl og voru þátttakendur11 talsins, allir með tölu voru æðislegir.                                                    

3.sætið hrepptu hinir gullnu drengir Hjörtur Ingi Halldórsson, Karl Viðar Pétursson 

og (Sergio) Magnús Dagur Guðmundsson og dönsuðu þeir og sungu með sínum 

guðsgefnu börkum lagið On my playstation.                                                       

2.sætið hlaut Tinna Lind Gunnarsdóttir, sem áður hefur verið nefnd hér fyrir ofan, en 

hún kom með hreint frábæra útgáfu af laginu Ó, María og spilaði undir á píanó. 

1.sætið var svo tvískipt. Annar sigurvegarinn var Ragna Steinunn Arnarsdóttir sem 

söng frábærlega lagið Minning. Hinn sigurvegarinn var Eyþór Eysteinsson sem tók 

lagið Afgan og vægast sagt rúllaði því upp.                                                                                  

Og þess má geta að allir þessir keppendur sem nefndir hafa verið komu fram í jóla-

þorpinu í Hafnarfirði nú á aðventunni.                                                                    

221 Festival                                                                                                      

Síðast en alls ekki síst var haldið ball að nafni 221 

Festival, sem er sameiginlegt ball Ásins, Mosans og 

Setursins. Var það haldið upp í Ás og gekk það vel. 

Jólakveðja frá Nemendaráði 

 

Mosaþæfingur 
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Í byrjun desember var rýmingaræfing í Hraunvallaskóla. Vel gekk að rýma skólann 

og koma nemendum og starfsmönnum á söfnunarsvæði, alls um 1100 manns. Alls 

tók æfingin um 17 mínútur en 9 mínútur tók að koma nemendum út úr sjálfri bygg-

ingunni. Öryggisráð skólans tekur svo til athugunar það sem betur má fara svo við 

verðum sem best undirbúin ef á reynir.  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

Við í 6. bekk erum í e-Twinning samstarfsverkefni og snerist það meðal annars um 

að senda jólakort á milli landa.  Nemendur bjuggu til falleg jólakort sem innihéldu 

fróðleik um íslenskt jólahald. Kortin voru svo send til 

annarra landa. Við höfum fengið jólakort send frá t.d. 

Frakklandi og Grikklandi þar sem við sjáum myndir af 

vinsælum jólamat og hefðum.                                                                                   

Alltaf nóg að gera hjá 6. bekk 

Brunaæfing í skólanum 
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Á Hlíð höfum við haft nóg fyrir stafni í aðdraganda jólanna.  Í stað 

þess að hafa námssmiðjur  vorum við með jólasmiðjur þar sem börnin bjuggu til 

jólakort og jólagjöf handa foreldrum sínum og föndruðu alls kyns jólaskraut. Börnin 

tóku snjónum fagnandi og reynum við að fara út alla daga og fá ferskt loft í lungun.  

Í lok nóvember tókum við strætó í jóla-

þorpið í Hafnarfirði og festum kyrfilega upp 

jólaskraut sem við höfðum útbúið á greni-

tré þar. Helgina á eftir skall á fárviðri en 

jólaskrautið virðist hafa staðið það af sér. 

Föstudaginn 12. desember buðu börnin 

foreldrum sínum upp á kakó, mandarínur 

og gómsætar piparkökur sem þau bjuggu 

til í leikskólanum.   

Fyrsta helgin í desember ár hvert eru Syngjandi jól Hafnarborg þar sem fimm ára 

börn frá öllum leikskólum í Hafnarfirði syngja. Börnin frá Hlíð voru okkur til mikils 

sóma og erum við ótrúlega stolt af þeim.   

Sunnudaginn 14. desember stóð foreldrafélagið fyrir hinu árlega jólaballi sem 

haldið var í matsal grunnskólans. Jólasveinar komu í heimsókn með glaðning í 

pokunum sínum.  

Hlíðin óskar að lokum öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs. Njótum aðven-

tunnar og eigum notalegar samverustundir með börnunum okkar.  

Jólakveðjur frá Hlíð 

 

 

 

Fréttir af Hlíð 
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Fyrir þessi jól hefur 5. bekkur haft í nógu að snúast. Við höfum unnið skemmtilegt 

verkefni sem við nefnum Hvað kosta jólin. Börnunum er þá skipt í fjölskylduhópa og 

fá þau úthlutað fjölskyldu. Þarf hver hópur að skoða hverjar tekjurjar eru og hver út-

gjöldin eru, s.s. leikskólagjöld, íþróttagjöld, hita og rafmagn svo eitthvað sé nefnt. 

Þá gera þau lista yfir hvað á að vera í jólamatinn, hvað á að baka og hvaða gjafir 

eru keyptar. Svo er allt reiknað saman. Reglulega skemmtilegt raunveruleikatengt 

verkefni hér á ferð. Þá unnum við jólakortaverkefni í gegnum eTwinnig-síðu og 

skiptumst á jólakveðjum við krakka frá Grikklandi, Lettlandi og Eistlandi. Þótti 

krökkunum svo gaman að skoða kortin og lesa góðar jólakveðjur. 

Um daginn þáðum við boð frá Flensborgarskóla en hann býður öllum 5. bekkingum 

í Hafnarfirði að koma og skoða skólann. Var boðið upp á kakó og piparkökur. 

Börnin voru með eindæmum prúð og gaman að skoða flottan skóla. Undirbúningur 

fyrir jólahelgileikinn gekk mjög vel en 5. bekkur sá um sýningu á honum.  

 

 

 

 

 

Jólastúss hjá 5. bekk 
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Í lok vinaviku hélt unglingadeildin litla samveru í matsal skólans. Þar voru 

nemendur í 10. GB verðlaunaðir fyrir frábæra frammistöðu í átakinu Göngum í 

skólann sem fram fór á haustdögum. Þar með hlaut bekkurinn hin eftirsóttu 

verðlaun Gullna stígvélið til eignar. Nemendur í 10. HBG sýndu svo magnaðan 

dans og að lokum voru sýnd tvö myndbönd sem nemendur í unglingadeild hafa 

unnið í listasmiðju í vetur.  

 

 

 

Hvað er í gangi þegar nokkrir nemendur í 2. bekk standa frammi á gangi og kasta 

skónum sínum? Svarið er einfalt; þau eru að læra! Viðfangsefnið í stærðfræði hjá 

krökkunum í nóvember var mælingar. Verkefni dagsins snerist um að kasta skónum 

sínum og mæla hversu langt hann fór með þremur mismunandi aðferðum. 

Krakkarnir höfðu greinilega gaman að þessari skemmtilegu kennslustund og voru 

einstaklega flink í að mæla.  

Gaman hjá 2. bekk 

Göngum í skólann 



 

 

 

Við á Höfða höfum haft nóg fyrir stafni. Í nóvember vorum við með brosveislu, en 

brosveislur eru umbun fyrir góða hegðun. Börnin velja með lýðræðislegri kosningu 

hvað þau vilja gera í næstu brosveislu. Að þessu sinni varð fyrir valinu að hafa 

búningadag og vöfflur. Þegar börnin höfðu svo fyllt brosmyndina af brosskrífum, 

sem gefnar eru fyrir góða hegðun, var komið að búningadegi og vöffluveislu.  

Jólaundirbúningurinn er svo sannarlega búinn að vera skemmtilegur. Við höfum til 

að mynda föndrað heilmikið, æft jólasöngvana, bakað og 

skreytt deildina okkar. Elstu börnin fóru með jólaengla 

sem öll börnin höfðu föndrað 

og hengdu á jólatréið okkar í 

jólaþorpi Hafnarfjarðar. Við 

hvetjum alla til að fara og 

skoða.  

Við á leikskólanum höfum 

haldið í þá skemmtilegu hefð að baka piparkökur með 

börnunum fyrir foreldrakaffið.   

12. desember var svo foreldrum boðið í leikskólann í heimsókn og þiggja kakó og 

piparkökurnar sem börnin bökuðu.  

 

Hafið það sem 

allra best yfir 

hátíðirnar. 

Kveðja frá Höfða 
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Jólakveðja frá Höfða    
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Viðburðaríkri Vinaviku í Hraunvallaskóla lauk  þegar allir nemendur leik- og grunn-

skóla komu saman á sal þar sem var sungið, sleginn taktur og þagað saman. Í 

Vinavikunni var bókleg kennsla lögð til hliðar og þess í stað lögð áhersla á sam-

ræðu og verkefni tengd vináttunni. Sérstakt þema í ár var þögnin og hvernig hún er 

nauðsynleg hverjum og einum til að eiga stund með sjálfum sér. Þögnin og sjálfs 

íhugun tengist geðrækt sem er einmitt viðfangsefni okkar sem heilsueflandi grunn-

skóla í vetur.    

 

 

 

 

 

 

Gaman er líka að benda á að í vikunni settu allir nemendur fingrafar sitt og upp-

hafsstafi undir eineltissáttmála skólans, en þetta er þriðja árið í röð sem það er gert. 

Sáttmálinn er á veggnum við skrifstofu skólans og hvetjum við foreldra nemenda til 

að líta við hjá okkur hvenær sem er 

og fá að dýfa vísifingri í blekbyttuna 

hjá riturum skólans og staðfesta 

þannig eineltissáttmálann.  

Vinavika og sáttmáli 
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Hér á bókasafninu hefur verið mikið um að vera undanfarið.  Bangsa-

dagurinn breyttist í bangsaviku því skólinn er orðinn svo stór.  Nemendur 

í 1. og 2. bekk komu og hlustuðu á bangsasögu og hér á safninu voru 

ýmis verkefni tengd böngsum.  Svo má ekki gleyma bangsalandinu sem 

er heldur betur stórt og flott í ár 

Norræna bókasafnavikan er haldin ár hvert í nóvember, þemað í ár var tröll. Hér á skólasafninu 

var ýmislegt gert en nemendur fræddust um tröll, hlustuðu á tröllasögur og útbjuggu svo gríðar-

lega flott tröllafjall sem trónir nú ofan á einni bókahillunni á safninu. 

Nokkrir rithöfundar hafa heimsótt okkur undanfarið og lesið upp úr bókum sínum 

fyrir nemendur.  Þetta eru þau Þorgrímur Þráinsson sem kynnti bókina sína 

Hjálp fyrir unglingadeildinni, Inga Björg Stefánsdóttir las úr bókunum Dimmu-

borgir og Undirborgir fyrir 3. bekk,   Eva Þengilsdóttir las bókina Njála – 

riddarasaga fyrir 2. og 3. bekk, Brynja Sif Skúladóttir hitti krakkana í 7. bekk 

og ræddi við þau um ævintýri og ímyndunarafl og las fyrir 

þau úr bókinni Nikký og baráttan um bergmálstréð. Síðast en ekki síst kom 

Iðunn Steindóttir og las fyrir nemendur úr 4. og 6. bekk úr bók sinni Leitin að 

geislasteininum. 

Í desember hófust svo jólabókakynningar en þá koma nemendur á safnið og fá smá kynningu á 

þeim bókum sem eru að koma út fyrir jólin.  Stjórnendur hafa svo lesið upp úr völdum bókum fyrir 

nemendur og einnig hafa nemendur 7. bekkjar aðstoðað við upplestur hjá yngstu bekkjunum. 

Jólabíóið var á sínum stað í desember.  Hann Þórir Snær sem vinnur á safninu mætir þá með 

gamaldags kvikmyndasýningarvél og filmur og býður okkur í skólanum í bíó.  Myndirnar í ár voru 

m.a. Gög og Gokke, Chaplin og Buster Keaton.  Krakkarnir voru sérdeilist ánægðir með þetta frá-

bæra framtak hjá honum og skemmtu sér konunglega yfir uppátækjum þessara gömlu snillinga. 

                                                                                                       

Bókasafnshornið 
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Foreldrakaffi var haldið föstudaginn 12. desember. Börnin voru búin að baka pipar-

kökur sem þau buðu foreldrum sínum og systkinum. Einnig var boðið upp á heitt 

kakó með rjóma og mandarínur. Við áttum notalega stund saman í anda jólanna.  

 

 

Jólaballið okkar í leikskólanum var haldið sunnudaginn 14. desember. Við 

dönsuðum í kringum jólatréð og sungum jólalög. Tveir hressir jólasveinar kíktu í 

heimsókn og gáfu börnunum smá glaðning í poka. Svo var boðið uppá veitingar í 

boði foreldranna.  

Jólaball í leikskólanum 

Jólakaffi 
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