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Fréttablað Hraunvallaskóla              Júní 2014     4. tbl.   5. árg 

Í starfi mínu sem talmeinafræðingur og sérkennari hef 
ég oft orðið vitni að því að lestrarfærni nemenda hefur 
hrakað yfir sumarmánuðina og nemendum farið aftur í 
lestri. Einkum er hætta á þessu þegar nemendur hafa 
glímt við lestrarerfiðleika en þá getur bakslagið jafnvel 
orðið það mikið að lestrarfærni að hausti (í atkvæðum 
talið) stendur á sama stað og í byrjun árs. Það þýðir í 
raun að heil önn hefur tapast. Til að koma í veg fyrir 
þetta er einfalt ráð: Að börnin lesi að jafnaði u.þ.b. 
tvisvar í viku yfir sumartímann. Tilmæli frá kennara vega þungt og veit ég 
um marga kennara sem nesta sína nemendur með fyrirmælum um að lesa 
heima yfir sumartímann. Margir setja upp umbunarkerfi og í sumum skólum 
hafa verið settar af stað lestrarkeppnir milli bekkja til að ýta undir sumarlestur.                                          
Í lestrarfræðunum er gjarnan talað um Mattheusaráhrifin, en það er hugtak sem 
er notað til að skýra hvað á sér stað þegar börn ná ekki tökum á lestrinum í 
byrjun. Þá er hætta á að bilið milli þeirra og barna sem ekki glíma við erfiðleika 
eigi eftir að breikka. Þarna er verið að vísa í söguna um ríka manninn í 
Mattheusarguðspjalli, en þar kemur fram að þeir ríku verða ríkari og þeir fátæku 
fátækari. Þeir sem ekki eru í erfiðleikum halda áfram á sinni braut og taka 
stöðugum framförum í lestri, hins vegar er hætta á að lestrarerfiðleikarnir hægi á 
framförum hjá þeim sem við þá glíma. Ef ekki er veittur góður stuðningur frá 
upphafi er hætta á að barnið upplifi vanmátt og verði smám saman afhuga lestri. 
Það dregur úr lestrarþjálfun, barnið lendir í vítahring neikvæðra viðhorfa og 
tekur litlum framförum. Bóklestur eflir orðaforða og bætir málskilning og því 
dragast þessi börn einnig aftur úr hvað varðar málþroska.                                
Ég hvet foreldra allra grunnskólabarna til að huga að því að lestrarblómin fái 
áfram næringu í sumar þannig að þau geti haldið áfram að vaxa og dafna. Notið 
ykkur frábæra þjónustu bókasafns Hafnarfjarðar eða leitið til umsjónarkennara 
barna ykkar um heppilegt lesefni fyrir sumarið. Komum þeim boðum til 
barnanna okkar að það sé gaman að lesa skemmtilegar bækur og að 
lestrarstundir séu góðar samverustundir.                                                            

                                                  

                                                 Bjartey Sigurðardóttir,  

talmeinafræðingur á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar 

Að vökva lestrarblómin –  

eða láta þau visna 

Brosið 
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Menningarhátíðin Bjartir dagar var 

haldin hátíðleg í Hafnarfirði dagana 

23. – 27. apríl. Allir leikskólar 

Hafnarfjarðar sýndu listaverk eftir 

börnin á hinum ýmsu stöðum 

bæjarins. Það kom í okkar hlut að 

sýna verkin okkar í Shencker-

höllinni við Ásvelli og var mikill fjölbreytileiki í verkum barnanna. 

Elstu börnin á Holti sem fædd eru árið 2009 skelltu sér á vordögum í fjallgöngu upp á Ásfjall í 

blíðskapar veðri. Tekin var strætó upp í Ásland og gengið þaðan yfir fjallið og heim í 

Hraunvallaskóla. Þegar upp á fjallið var komið var nestispása þar sem börnin fengu ávexti og 

djús að drekka. Börnin stóðu sig eins og hetjur og fannst þetta lítið mál                                                                                                                 

Börn og starfsfólk á Holti fóru einnig í sveitarferð þann 27. maí síðastliðinn að bænum Geirakoti 

rétt fyrir utan Selfoss. Lagt var af stað með rútu frá Hraunvallaskóla klukkan 9 og komu þau til 

baka klukkan 13. Í Geirakoti fengu börnin að sjá kýrnar í fjósinu og litlu kálfana. Einnig var hundur 

á bænum. Börnin voru flest öll ekkert hrædd og óðu um fjósið og klöppuðu kúnum og gáfu þeim 

gras að bíta. Sumir voru svo kræfir að leyfa litlu kálfunum að sjúga á sér puttann! Það eru samt 

alltaf einhverjir sem eru hræddir og halda sér í hæfilegri fjarlægð frá dýrunum. Nokkrum börnum 

fannst lyktin eitthvað skrítin og héldu fyrir nefið á meðan þau voru inni í fjósinu. 

Framundan hjá okkur er skemmtilegt sumar, mikil gleði í góðu veðri  

  

 

 

 

 

 

 

                           .  

Lífið á Holti 



Bls. 3 
Brosið 

 

   

 

 

 

Efling heilsunnar felst meðal annars í því að huga að hollri næringu og 

reglulegri daglegri hreyfingu. Upplýsingar um næringarinnihald matvara 

hefur aukist til muna. Það er í dag  auðveldara að velja matvörur sem 

hafa gott næringargildi frá sykurmeiri og óhollari matvörum. Að breyta 

um matarnart gæti verið fólgið í því að setja vínber í skál fremur en 

bland í poka eða önnur sætindi. Skráargatsmerktar matvörur eru 

vottaðar sem hollari valkostur.  

Rannsóknir sýna að dagleg hreyfing eflir heilsuna jafnt andlega 

sem líkamlega. Vill stýrihópur hvetja alla, unga sem aldna, að 

nýta einstakt umhverfi Hraunvallaskóla til hreyfingar, þar sem 

stutt er í fallegar náttúruperlur s.s. Hvaleyrarvatn og Ástjörn sem státa af fjölbreyttu fugla og 

gróðurlífi. Göngu- og hjólastígar liggja um hverfið og ná nánast samfleytt til Reykjavíkur. 

Næsta vetur verður áfram unnið með hreyfingu, mataræði og tannheilsu í Hraunvallaskóla og 

jafnframt bætt við tveimur þáttum þ.e. geðrækt og forvörnum. 

Stýrihópur Heilsueflandi Hraunvallaskóla vill nota tækifærið og þakka nemendum, foreldrum og 

samstarfsfólki fyrir samvinnuna í vetur.  

 

 

 

 

 

 

                           .  

Heilsueflandi Hraunvallaskóli 
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Dagana 5. - 9. maí var 7. bekkur í Reykjaskóla í Hrútafirði. Ferðin gekk vel og það 

gekk greiðlega að koma sér fyrir á herbergjum. Kakkarnir voru spenntir og fannst 

gaman að takast á við eitthvað nýtt og spennandi. Hegðun allra var til fyrirmyndar 

og fengu krakkarnir mikið hrós frá starfsfólki Reykjaskóla og þá sérstaklega fyrir að 

vera skemmtilegur hópur. Hápunkturinn var að sjálfsögðu hárgreiðslukeppnin og 

ballið á fimmtudeginum. Hann Binni vann með aðstoð Helgu, Ásthildar, Rebekku, 

Hófýar og Önnu. Krakkarnir nutu þess að fara í sund, í náttúrulaugina og að spila 

fótbolta, pool eða þythokkí. Ferðin var frábær í alla staði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reykjaferð 7. bekkjar  
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Litla upplestrarkeppnin var haldin 3. og 4. apríl hjá 4.bekk þar sem hver og einn 

nemandi keppir við sjálfan sig. En reyndar má segja frekar að þetta sé hátíð en 

keppni. Stífar æfingar voru búnar að vera hjá nemendum og ekki hægt að segja 

annað en þeir hafi staðið sig með sóma. Foreldrum var boðið að koma ásamt 3. 

bekk skólans. Ásamt lestri var boðið upp á skemmtiatriði, tónlist og dans. Að lokinni 

keppninni fengu nemendur afhent viðurkenningarskjöl. Eftir keppnina voru veitingar 

í boði á heimasvæði 4.bekkjar.  

 

 

Kristinn Óli Haraldsson í 9. bekk hér í Hraunvallaskóla kom, sá og sigraði í 

keppninni Hafnarfjörður hefur hæfileika, sem haldin var að kvöldi síðasta 

vetrardags. Kiddi, eins og hann er ávallt kallaður, sigraði með beatbox atriði. Í öðru 

sæti var Beata Tómasdóttir úr 

Hvaleyrarskóla og í því þriðja var 

Embla Björt úr Setbergsskóla. 

Keppnin fór fram í íþróttahúsinu við 

Lækjarskóla og var hluti af Björtum 

dögum. Dómarar keppninnar voru 

Brynja Péturs dansari, Guðrún Árný 

Karlsdóttir söngkona og Gunnar 

Helgason leikstjóri. 

Hæfileikakeppni í Hafnarfirði 

Litla upplestrarkeppnin 
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Vor og sumardagarnir á Hlíð hafa verið fræðandi, skemmtilegir og viðburðaríkir. Í apríl kom 

Umferðarskólinn í heimsókn til okkar og fræddi okkur allt um umferðarreglurnar. Við fórum líka í 

útskriftarferð í Hörpuna og hlýddum á Sinfóníuhljómsveit Íslands flytja tónverkið Maxímús kætist í 

kór. Á eftir fengum við okkur svo hamborgara og 

franskar á Grillhúsinu Tryggvagötu. Lauk ferðinni 

með göngutúr um miðbæ Reykjavíkur og voru 

veðurguðirnir okkur hliðhollir þennan dag.  Sjálf 

útskriftin var svo fimmtudaginn 22. maí í hátíðarsal 

skólans og var fjölskyldum útskriftarnemenda boðið. 

Útskriftarnemendur sýndu gestum atriði sem þau 

hafa verið að æfa með vinum sínum í 6. bekk síðan 

í mars.  Eftir sýninguna fengu börnin útskriftarmöp-

pu, útskriftarskjal og rós.  Að lokum var boðið upp á súkkulaðiköku, ávexti, kaffi og djús. Á hver-

fishátíð Vallahverfisins fluttu svo margir úr útskriftarárgangi leikskólans nokkur lög. 

Í byrjun júní sáum við Brúðubílinn sem staddur var við bókasafnið í Hafnarfirði. Daginn eftir 

gróðursettum við tré í Sléttuhlíð með vinum 

okkar í 1. bekk og snæddum þar nesti í 

blíðskaparveðri. Útskriftarhópur okkar er auk 

þess búinn að hitta 1. bekk reglulega í allan 

vetur og vinna með þeim verkefni. Þetta er 

góður undirbúningur fyrir þeirra fyrstu skref í 

grunnskólanum næsta vetur. Við hittum svo 

vini okkar í 6. bekk í síðasta sinn þetta skólaár 

og buðum þeim í ísveislu til þess að þakka 

þeim fyrir hjálpina við útskriftina. Á eftir lékum 

við okkur saman á lóð leikskólans. Börnin eiga svo eftir að hitta vini sína á göngum skólans í 

haust.                                                                                                                                                 

Í vetur höfum við svo verið í námssmiðjum þrisvar í viku í myndlist, stærðfræði og íslensku og 

unnið margvísleg verkefni. Einnig hefur verið boðið upp á fjölbreytta smiðjuvinnu, m.a. kubba, 

lista- og hlutverkasmiðju. Annars höfum við það rólegt og gott og látum okkur líða vel, því það er 

það mikilvægasta af öllu í okkar starfi.  

                           .  

Fögur er Hlíðin 



 

 

 

Nú á vordögum fór unglingastig Hraunvallaskóla í þrautaleik í vorblíðunni. Ýmsar 

þrautir þurfti að leysa og voru nokkrar ansi skemmtilegar og krefjandi. Sem dæmi 

má nefna að nemendur þurftu að ná mynd af sér og einhverjum frægum, semja 

ljóð, setja skordýr í krukku, taka mynd af sér í mennskum pýramída o.fl.  Myndaðist 

mikil samkeppni sem skilaði sér í mörgum skemmtilegum og frumlegum úrlausnum. 

Þótti krökkunum þetta hin mesta skemmtun og gott veganesti inn í vonandi 

skemmtilegt sumar. 
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Rafrænt einelti eykst stöðugt með öflugri tækni og aðgengi barna 

að henni.   Mörgum börnum líður illa í dag vegna misbresta sem 

verða í rafrænum samskiptum og þurfa að læra með aðstoð 

heimila og skóla hvernig best er að bera sig að í þessum 

samskiptum.   

Miðvikudaginn 23. apríl sl. buðum við í Hraunvallaskóla bæði nemendum og 

foreldrum barna á mið- og unglingastigi upp á fyrirlestur um rafrænt einelti.  Hafþór 

Birgisson tómstunda- og félagsmálafræðingur hélt góðan 

fyrirlestur en hann hefur farið víða og haldið fyrirlestra um þetta 

efni.  Þetta er einn þáttur í forvarnarverkefninu gegn einelti sem 

nefnist „Stöndum saman“ en við í Hraunvallaskóla höfum verið 

að vinna að þessu brýna verkefni  í vetur.   

Fyrirlestur um rafrænt einelti 

  Ratleikur unglingastigs  
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Sumarið leggst mjög vel í okkur á Höfða. Undanfarnar vikur höfum við verið iðin við 

að fara í vettvangsferðir. Við höfum meðal annars farið á Bókasafn Hafnarfjarðar. 

Þar hittum við hana Ingibjörgu, sem söng með okkur og las tvær sögur. Einnig fóru 

svo elstu börnin á Náttúrugripastofnun Kópavogs, þar sem þau fengu leiðsögn um 

safnið. Þar var margt skemmtilegt að sjá svo sem krabba, fugla, plöntur, fiska og 

skordýr.  
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Íþróttakeppni 9. bekkja 

Sumarkveðja frá Höfða    

Á hverju ári er haldin íþróttakeppni milli allra 9. bekkja hér í Hafnarfirði. Var hún 

haldin að þessu sinni á Ásvöllum um miðjan maí. Keppt var í alls konar greinum. 

Má þar nefna körfubolta, sundi, reiptogi, víðavangshlaup o.fl.                                  

Hraunvallaskóli stóð sig með sóma að vanda og vann t.d. víðavangshlaupið. 



 

 

Skólaskákmeistarar Hafnarfjarðar í yngri flokki eru Brynjar Bjarkason 

Hraunvallaskóla í 1. sæti og í 2.— 4. sæti urðu bræðurnir Helgi Svanberg Jónsson 

og Þorsteinn Emil Jónsson báðir úr Hraunvallaskóla sem og Hallgrímur Páll 

Sigurðsson úr Víðistaðaskóla. Eftir aukakeppni þeirra í millum, endaði röð þeirra 

þannig að Þorsteinn Emil hirti 2. sætið, Helgi Svanberg fékk það 3. og Hallgrímur 

endaði í 4. sæti.                                                                                                           

Í eldri flokki endaði Sóley Lind Pálsdóttir Hvaleyrarskóla í 1. sæti, í 2. sæti varð 

Guðmundur Freyr Ellertsson Víðistaðaskóla og í  3. 

sæti var Poomi Krua Aim sem er einnig í 

Víðistaðaskóla.                                                                                                           

Hraunvallaskóli óskar öllum verðlaunahöfum til 

hamingju með árangurinn og þakkar öðrum 

keppendum fyrir drengilega keppni. 
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Í vetur voru 8. bekkir Hraunvallaskóla að gera ýmis skemmtileg þemaverkefni. Má 

þar nefna verkefni þar sem hjörtu og nýru voru krufin og ýmis önnur þar sem 

viðfangsefnið var mannslíkaminn og líffærakerfið.  Skoðanir á krufningunni og 

andlitssvipir voru mjög mismunandi á nemendum.  Annar afrakstur var svo settur 

upp á töflur og var til sýnis á svæðunum.   

 

 Þemaverkefni 8. bekkjar 

   Skólaskákmót Hafnarfjarðar 



Bls. 10 
Brosið 

 

   

Á Haga er oft margt og mikið brallað. Okkur finnst mjög 

gaman að syngja, dansa, leika okkur úti og inni.  Í mars 

ákváðum við að fara af stað með átak varðandi 

málumhverfi barnanna á deildinni.  Við unnum eftir 

ákveðnu þema í hverjum mánuði fram í júní.  Í mars 

byrjuðum við á að vinna verkefni sem tengdust litum og 

formum.  Þá fengu börnin ýmis verkefni sem tengdust 

formum og í hverri viku tókum við fyrir einn lit.  Þau 

teiknuðu ýmis konar form og klipptu þau út.  Það var 

rætt um hvaða form við værum að lita, klippa, líma og 

hvar í umhverfinu við gætum jafnvel fundið það.  Hver 

hópur fór svo í göngutúr einu sinni í viku til að skoða sig 

um og athuga hvaða form við gætum fundið í okkar 

nánasta umhverfi.  Einnig leituðum við eftir þeim lit sem unnið var með. Í apríl fórum 

við svo í líkamann og líkamshlutaheitin. Þá notuðum við m.a. minnisspil og 

bingóspil með líkamshlutum og unnum margskonar verkefni tengd líkamanum.  

Verkefni kennarans er að setja orð á allt sem gert er til að börnin fái sem mest 

hvetjandi málumhverfi.  Í maí fórum við svo í það að vinna með umhverfið. Þar 

kemur útiveran mun meira inn í þar sem mikið er rætt um allt sem er í umhverfi 

okkar. Bæði innan og utandyra.  Börnin hafa mjög gaman af þessum stundum og 

finnst spennandi að fá að leysa verkefnin og æfa sig. Við lögðum líka áherslu á að 

börnin myndu fá að nota skæri meira og læra að umgangast þau. Nú erum við 

komin fram í júní og er stefnan sett á aukna útiveru og meira um vettvangsferðir.    

Á döfinni er að börnin fái að hafa með sér svokallað ferðabingó þar sem þau fá blað 

með myndum af ákveðnum hlutum í umhverfinu og geti þá merkt við í 

vettvangsferðinni ef þau sjá einhvern af þessum hlutum.  Markmiðið er að 

sjálfsögðu að merkja við alla hlutina á 

blaðinu.  Þetta eykur áhuga barnanna á að 

skoða umhverfið sitt nánar.                        

Það er aldrei dauð stund á Haga og 

skemmtunin alltaf í fyrrúmi því við viljum hafa 

gaman af hlutunum og læra í leiðinni. 

        

Sumarkveðja frá börnum og starfsfólki Haga 

 

   

Hlæjandi Hagi 
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Glæsileg hæfileikakeppni miðdeildar var haldin í maí. Alls tóku 32 nemendur þátt í 

20 atriðum. Óhætt er að fullyrða eftir daginn að í Hraunvallaskóla drýpur smjör af 

hverju strái hvað hæfileika varðar því atriðin voru hvert öðru glæsilegra. Dagskráin 

var fjölbreytt að venju og fengu 

áhorfendur m.a. að hlýða á söng og 

hljóðfæraleik, sjá dans, galdra og 

líkamskúnstir. Dómarar keppninnar voru 

Guðrún Árný Karlsdóttir söngkona og 

tónmenntakennari, Laufey Elíasdóttir leikkona og Sara Pálmadóttir forstöðukona 

félagsmiðstöðvarinnar og voru þær ekki öfundsverðar af hlutverki sínu. 

 

Að lokum fór það svo að systurnar Helena og Hildur Clausen sigruðu, en þær 

sungu og spiluðu á píanó. Í öðru sæti voru Birgitta og Aþena í 6. bekk sem sungu 

frumsamið lag. Í þriðja sæti var svo Elvar Örn í 7. bekk með magnaðan píanóleik. 

Sveinn Logi í 5. bekk fékk svo verðlaun fyrir frumlegasta atriðið en hann sýndi 

ótrúlegar líkamskúnstir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hæfileikakeppni miðdeildar 
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Dagana 3. – 4. júní fór 10. bekkur í ferðalag í tilefni af útskrift árgangsins. Lagt var 

af stað snemma dags og ferðinni fyrst heitið í Lystigarðinn í Hveragerði. Þar var 

tekið á móti okkur, skipt í lið og farið í ýmsar leikjaþrautir. Keppnisfólkið fékk hér 

tækifæri til að láta ljós sitt skína. Eftir 

nestispásu var haldið í flúðasiglingu á Hvítá. 

Ekið var að Drumboddsstöðum þar sem allir 

gölluðu sig upp og fengu skyndinámskeið í 

flúðasiglingum. Þetta var algjört ævintýri þar 

sem mikið var í ánni og tók siglingin niður 

um 45 mínútur. Flestir létu sig vaða út í 

kalda ána, annað hvort sjálfviljugir eða fengu 

smá aðstoð. Að lokinni siglingu var hamborgaraveisla sem allir voru fegnir að fá og 

gerðu góð skil. Eftir hana var haldið í náttstað á Minni-Borgum þar sem dvalið var í 

nokkrum sumarhúsum í góðu atlæti, grillaður kvöldmatur og farið í heitu pottana. 

Daginn eftir var svo haldið að Nesjavöllum í Adrenalíngarðinn. Þar var svifið í rólu, 

10 metra hár drumbur klifinn og farið í ýmsar klifurþrautir. Auðvitað var hugrekkið 

misjafnt en allir ögruðu sjálfum sér eins og þeir höfðu kjark til.  

Óhætt er að segja að ferðin hafi tekist frábærlega í alla staði. Alls staðar var tekið 

vel á móti okkur og veðrið lék við okkur, þrátt fyrir fáeina dropa og dálítinn kulda. 

Nemendur skemmtu sér hið besta og voru sér og skólanum til mikils sóma.  

Útskriftarferð 10. bekkjar 
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