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             Júní 2019   4. tbl.   10. árg 

Síðastliðin ár hefur skapast sú hefð í Hraunvallaskóla að loknum 

vorprófum að nemendur einhenda sér í áhugasviðs- og þema-

verkefni í lok maí. Útfærslan er örlítið mismunandi eftir deildum en 

það sem er sameiginlegt með Grúski á öllum stigum er að nemendur 

vinna að verkefnum sem þeir tengja við áhugamál sín og/eða náms-

efni sem þeir hafa unnið að í vetur sem vakið hafa sérstakan áhuga 

þeirra. Áhersla er á hlutbundna vinnu og 

samþættingu námsgreina og þá aðallega 

við íslensku, stærðfræði og náttúru- og 

samfélagsgreinar. Verkefnin eru metin 

samkvæmt hæfniviðmiðum í skólanám-

skrá og einkunn birt á vitnisburðarskjali 

nemenda. Að Grúski loknu er blásið til 

sýningar og foreldrum boðið á opið hús á 

samtalsdegi í júní á uppskeruhátíð 

Grúsksins. Þá iðar Hraunvallaskóli af lífi 

og gleði þegar nemendur, foreldrar og starfsmenn koma saman og 

líta augum allan þann afrakstur sem orðið hefur til þá 6 daga sem 

Grúskið stendur yfir.                                                                         

Með tilkomu Grúsksins hafa skóladagar frá námsmatslokum að vori 

til skólaslita breyst í öflugan þekkingarleiðangur þar sem nemendur í 

1.-10. bekk fá tækifæri til að tengja nám og áhugasvið sitt saman 

með fjölbreyttum hætti. Einnig hefur Grúskið leitt til aukins samstarfs 

heimilis og skóla því foreldrar eru nemendum innan handar við verk-

efni þeirra að ógleymdri samveru á uppskeruhátíð Grúsksins. 

GRÚSKIÐ  

Fréttablað Hraunvallaskóla 

Brosið 



Bls. 2 
Brosið 

 

 

 

Frá páskum hefur ýmislegt á daga okkar drifið og dagarnir fljótir að 

líða. Skoðunarferð í sjónminjasafn Reykjavíkur á Granda. Tekið var á móti börnum 

af safnakennara sem fylgdi þeim  í gegnum safnið, einnig fengu þau að skoða varð-

skipið Óðinn.  

 

 

 

 

 

 

Í tilefni Bjartra daga í Hafnarfirði skreyttu leikskólabörnin í Hafnarfirði ýmis fyrirtæki 

og stofnanir. Haukahúsið fékk þann heiður að sýna listaverkin okkar í Hraunvalla-

leikskóla. 

 

 

(Framhald á bls. 8)    

Leikskólinn okkar 
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Ýmislegt hefur verið gert á safninu þessar síðustu vikur 

skólaársins. Eins og kemur nánar fram aftar í blaðinu 

var Bókaspurningakeppni miðdeildar haldin í endaðan 

apríl.  Að þessu sinni var ævintýraþema og því voru 

allar bækurnar sem spurt var úr æsispennandi ævintýri.  

Eftir hörkuspennandi keppni var það 6. bekkur sem   

sigraði keppnina að þessu sinni.  

Bókabrallið fór svo fram með pompi og prakt en það er 

samstarfsverkefni bókasafns- og upplýsingafræðinga í 

grunnskólum Hafnarfjarðar. Það er nokkurskonar 

þrautakeppni þar sem 3 – 5 nemendur vinna saman að 

því að leysa þrautir sem tengjast bókmenntum. Hér í 

Hraunvallaskóla var gríðarlega góð þátttaka og mátti sjá nemendur út um allan 

skóla í líflegum samræðum um ýmis konar rithöfunda, bókatitla, gæludýr sögu-

persóna, kvikmyndir gerðar eftir bókum, vináttu í bókum og margt fleira. 

Nemendur yngstu deildar kíktu líka á safnið til að fara í ratleik 

þar sem þau þurftu að leysa ýmsar þrautir tengdar því sem 

þau hafa verið að læra á safninu í vetur.  Að síðustu er vert  að 

benda öllum lestrarhestum á sumarlestur bókasafns Hafnarfjarðar.  

                            ÁFRAM LESTUR !!! 

 

Bókasafnið okkar 
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Mánudaginn 3. júní var opið hús milli 08:30 og 

10:30 hér í Hraunvallaskóla. Köllum við þetta 

Grúskið. Nemendur og kennarar voru búnir að 

leggja mikla vinnu í ákveðin verkefni sem voru 

svo til sýnis þennan dag. Eins og kemur fram á 

forsíðunni var afar mismunandi hvaða verkefni 

voru unnin í árgöngum en allir voru velkomnir að 

kíkja inn á svæðin og skoða. Þetta tókst mjög vel og mátti sjá mömmur, pabba, afa, 

ömmur, frændur og frænkur og jafnvel vini og kunningja koma og kíkja á þessi 

glæsilegu verkefni sem nemendur skiluðu af sér. Greinilegt að nemendum í Hraun-

vallaskóla er margt til lista lagt.  

Hér og á bls. 9 má svo sjá brot af þessum 

glæsilegu verkefnum sem voru til sýnis. 

Opið grúskhús 
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Í vetur hafa nemendur í 10.bekk unnið hörðum 

höndum að því að setja upp söngleik. Æfingar hófust 

fyrir alvöru í desember og var verkið svo sýnt dagana 

24. og 25. maí. Í leikritinu voru rúmlega 20 leikarar en 

við fengum svo aðstoð frá fleiri nemendum í 10.bekk 

við tæknimál, ljós, hár og förðun. Við vorum einnig með 

hljómsveit sem spilaði undir í öllum lögum leikritsins. 

Annie er söngleikur um munaðarleysingja sem búa á 

munaðarleysingjahæli hjá drykkfeldri konu sem lætur 

þau þrífa allan sólahringinn og sauma föt. Annie, sem 

er aðalpersónan, er ein af munaðarleysingjunum og 

hefur hún mikla trú á því að foreldrar hennar muni koma að sækja hana einhvern 

daginn. Henni verður svo óvænt boðið að búa hjá milljarðamæringnum Daníel Óli-

ver sem fer að hjálpa henni að finna foreldra sína. Þetta er sýning sem hentaði 

bæði börnum og fullorðnum. Það eru mjög skemmtilegir brandarar sem koma fram 

sem yngsta kynslóðin skilur ekki en einnig fullt af skemmilegum lögum og dönsum 

sem heillar þau yngstu upp úr skónum. Sýningarnar voru 3 og tókust allar mjög vel. 

Sumir krakkarnir komu meira að segja á allar sýningarnar því þeim fannst þetta 

leikrit svo skemmtilegt. Krakkarnir sem tóku þátt í þessu leikriti lögðu mikla vinnu í 

þetta og stóðu sig eins og hetjur.  

 

 

 

 

Annie - leiksýning 
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Drekaspretti lauk formlega mánudaginn 13. maí. 

Það var frábært að sjá áhugann og lestrargleðina 

þessar tvær vikur og allir stóðu sig með prýði. Allir 

nemendur í yngri- og miðdeild fengu viður-

kenningarskjöl þar sem fram kemur hversu margar 

mínútur árgangurinn las bæði í heild og að meðaltali. Í yngri deild stóðu 4.bekkingar 

uppi sem sigurvegarar og í miðdeild sigraði 7. bekkur eins og meðfylgjandi myndir 

af verðlaunaafhendingunni sýna. 

Drekasprettur í unglingadeild stóð yfir 

seinni vikuna og þar varð 8. ÁRB hlut-

skarpastur. Þau fá kökuveislu og bikar 

að launum fyrir frækilega frammistöðu.  

 

 

 

Háskóli Reykjavíkur bauð í vor stelpum í 9. bekk í heimsókn til 

að kynna þeim heim tækninnar. Fengu þær m.a. að taka sundur 

tölvu og setja saman aftur. Okkar stelpur fóru svo á góðan stað í 

hádeginu og nærðu sig aðeins áður en þær fóru í tækni– og vef-

hönnunarfyrirtækið Kólibrí. Þar fengu þær aðeins að kynnast 

hvernig fyrirtæki í þessum geira vinnur. Frábær heimsókn þar 

sem okkar stúlkur stóðu sig vel. 

Stelpur og tækni 

Drekasprettur 
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Hraunsel gerði sér dagamun og skellti sér á Hvaleyrarvatn í góða 

veðrinu föstudaginn 31. maí.  

Krakkarnir voru rosalega duglegir og löbbuðu báðar leiðir og tók það um klukku-

stund. Þau grilluðu pylsur og fengu svala og popp í ferðinni og allir skemmtu sér vel 

í blíðunni.  

Myndirnar tala sínu máli. 

Vorferð Hraunsels 
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Umferðaskólinn kom í heimsókn þann 

13. maí með umferðafræðslu fyrir elstu 

börnin í leikskólanum. Börnin voru mjög 

ánægð með heimsóknina og fræðsluna.  

 

Miðvikudaginn 29. maí  fóru elstu börn 

leikskólans í útskriftarferð í Fjölskyldu- 

og húsdýragarðinn. Börnin skoðuðu margt skemmtilegt, fengu  fræðslu um dýrin, 

fóru í leiki og borðuðu grillaðar pylsur. Ferðin heppnaðist vel og allir komu glaðir og 

kátir til baka 

Góð samvinna og traust milli foreldra og starfsmanna 

er undirstaða þess að barninu líði vel í leikskólanum. 

Leikskólinn hvetur foreldra til að taka þátt í því sam-

starfi sem er hverju sinni, en foreldrum er boðið í 

skólann á hinar ýmsu uppákomur árið í kring. Þess 

fyrir utan eru foreldrar ávallt velkomnir í leikskólann.  

 

 

 

 

 

 

 

Sumarkveðja frá starfsfólki Hraunvallaleikskóla 

Fleiri leikskólafréttir 
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Fleiri Grúskverkefni 
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Í skólastarfi er hefð fyrir því að fara í stuttar vettvangsferðir að vori. Sérstaklega ef 

vel viðrar. Við í 7.bekk fórum einmitt  í vorferð 

á dögunum þar sem við kíktum í sund í Kópa-

vogi og svo á Böbblís. Nemendur voru mjög 

ánægðir með þessa 

ferð eins og sést á 

myndunum.  

Við í 6. bekk tókum fyrir Norðurlöndin í þemavikunni. Hópunum var skipt þvert á 

árganginn og fékk hver hópur eitt land. Hóparnir opnuðu síðan ferðaskrifstofu og 

fengu foreldrar að sjá afraksturinn á opnu húsi. Sumir hópar bökuðu góðgæti sem á 

rætur að rekja til nágranna okkar. Það var sem sagt mikill metnaður í mörgum 

hópum og mikið lagt á sig til þess að kynna sitt land!  

Ferðaskrifstofa í 6. bekk 

Vorferð í 7. bekk 
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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 í Kaplakrika. 

Allur 9. bekkurinn okkar fór því þangað, ýmist til að keppa eða hvetja sinn skóla. 

Krakkarnir okkar gerðu sér lítið fyrir og unnu íþróttakeppnina annað árið í röð því 9. 

bekkur í fyrra sigraði keppnina líka á síðasta ári. Okkar krakkar sigruðu hand-

boltann og fótboltann, lentu í öðru sæti í frjálsum og þriðja sæti í bandý. Komu 

krakkarnir því heim með fjóra bikara í fararteskinu, einn fyrir handboltann, einn fyrir 

fótboltann, einn bikar fyrir sigurinn til eignar og einn farandbikar. Flottur árangur hjá 

flottum krökkum!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Íþróttakeppni 9. bekkja 
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Mánudaginn 6. maí var Hæfileikakeppni miðdeildar haldin. Þar komu þrír fulltrúar 

hvers árgangs fram með atriði. Atriðin voru fjölbreytt og öll virkilega flott enda er 

óhætt að segja að dómararnir hafi átt í miklum erfiðleikum með að ákveða 

vinningashafa.                                                                                                                            

1. sæti:  Danshópurinn Congo´s; Baldvina Þurý, Ragnheiður Jenný, Halldór Ingi og 

Daníel úr 6. bekk.                                                                                                          

2. sæti:  Karítas, Guðrún Inga og nokkrir áhorfendur með söng, píanóspil og dans 

úr 7. bekk.                                                                                                                          

3. sæti:  Ísól spilaði á ukulele 5. bekkur og  Ísak Nói með píanóspil úr 7. bekk. 

Frumlegasta atriðið: Karítas og Guðrún Inga og nokkrir áhorfendur með 

söng, píanóspil og dans úr 7. bekkur.                                                                                   

Hér eru nokkrar myndir frá þessum skemmtilega viðburði. 

 

Hæfileikakeppni 
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Bls.13 

VIÐ ERUM 
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Bókabrall er samstarfsverkefni bókasafns- og upplýsingafræðinga í 

grunnskólum Hafnarfjarðar. Með Bókabrallinu viljum við vekja athygli á samstarfi 

okkar bókasafnsfræðinganna og mikilvægi safnanna í öllu skólastarfi. Brallið í ár 

var haldið dagana 2. og 3. maí. Það er fyrir nemendur í 1. – 7. bekk og er nokkurs-

konar þrautakeppni þar sem 3 – 5 nemendur vinna saman að því að leysa þrautir 

sem tengjast bókmenntum. Í ár útbjuggum við fimm þrautir fyrir hvert af eftirfarandi 

aldursstigum; 1.- 2. bekkir, 3.- 5. bekkir og 6.- 7. bekkir. Hér í Hraunvallaskóla var 

gríðarlega góð þátttaka og mátti sjá nemendur út um allan skóla í líflegum sam-

ræðum um ýmis konar rithöfunda, bókatitla, gæludýr sögupersóna, kvikmyndir 

gerðar eftir bókum, vináttu í bókum og margt fleira.  

Bókabrall 
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Mánudaginn 29. apríl var Spurningakeppni miðdeildar haldin. Hún Anna okkar á 

bókasafninu heldur utan um þá keppni og býr til spurningar úr 10 fyrirfram 

ákveðnum bókum. Mikil fjölbreytni er í spurningum og aðferðum við að svara s.s. 

kahoot, fá aðstoð úr sal, spurninghjól og leikræn tjáning. Að þessu sinn vann 6. 

bekkur en mjótt var á munum og hörð keppni.  

Spurningakeppni 

 

 

Miðvikudaginn 22.maí  fór fram útskrift elstu barnanna í Hraunvallaleikskóla.       

Athöfnin fór fram í salnum og voru foreldrar og aðstandendur barnanna viðstaddir. 

Hluti af samvinnu leik- og grunnskólans er að krakkar úr 6.bekk aðstoða við útskrift 

leikskólabarna. Mikil og góð vinátta einkennir það samstarf. 

Útskrift leikskólans 
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Glæsilegur árgangur útskrifaðist frá Hraunvallaskóla á dögunum. Athöfnin var 

skemmtileg að vanda þar sem krakkarnir voru kvaddir með afhendingu vitnisburðar, 

ýmsum ræðum, tónlistaratriðum, kaffi og kökum. Frábær hópur sem við kveðjum 

með söknuði en erum sannfærð að þessir krakkar eigi bjarta og gæfuríka framtíð 

framundan. Til hamingju flotta unga fólk, þið eigið eftir að massa þetta. 

Útskrift 10. bekkja 
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Á hverju ári er farin ferð á Laugar í Sælingsdal með 9. bekki skólans. Er þetta fimm 

daga ferð sem hefst á mánudegi og komið heim á föstudegi. Á Laugum er frábært 

starfsfólk sem er með afar vel skipulagða og uppbyggilega dagskrá alla dagana 

fyrir gesti sína. Aðaláherslur eru á samskipti, samvinnu, góða hegðun og almennan 

frágang. 

Krakkarnir okkar nutu sín vel í sveitasælunni enda frá-

bært veður sem boðið var uppá þessa góðu daga í 

byrjun maí. Dagskráin var sett saman af fjölbreyttum og 

góðum verkefnum þar sem nemendur þurftu að vinna 

saman. Einnig var farið í gönguferðir, sveitabær með ýmsum dýrum skoðaður, 

sunddiskó, Laugaleikar og margt fleira. Frábær ferð þar krakkarnir skemmtu sér vel 

og voru sér og skólanum sínum til sóma. 

 

 

Laugaferð 9. bekkja 
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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 árgang-

ar 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 og þá sérstaklega 

þegar veðrið leikur við okkur eins og í þetta skiptið.  

 

Íþróttadagur á Ásvöllum 

Við í 9. KJ fórum í vorferð á dögunum. 

Var farið í lasertag í Skemmti-

garðinum Grafarvogi.  Bekkurinn fór 

þangað saman í rútu og eftir að hafa 

skemmt sér geggjað vel fengum við 

okkur pizzu. Ferðin heppnaðist með 

eindæmum vel og talað var um sér-

staklega hvað hópurinn var 

skemmtilegur og kurteis. 

9. bekkur í Lasertag 
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Plastlaus 2. bekkur                                                                                                  

Við í 2.bekk  höfum í vetur verið að velta fyrir okkur hvernig hægt væri að minnka 

plastnotkun m.a. hér í skólanum. Við losuðum okkur því við hvitu plast 

„gullmöppurnar“ og alla plastvasana sem þeim 

fylgja og saumuðum okkur í staðinn þessa fínu 

poka/umslög utan um verkefnin okkar. Þetta 

þótti okkur alveg upplagt þar sem skólinn okkar 

er í Green clean future verkefni. Krakkarnir 

völdu efnið og saumuðu síðan sína eigin poka/

umslög með aðstoð kennara. Allir sáttir við 

minna plast. 

Fugla- og skordýraþema 

Í vor unnum við með fugla- og skordýraþema þar sem nemendur fóru m.a. á vatna-

sýningu í Perlunni og kynntust vatnakettinum og ýmsu fleiru áhugaverðu tengdu líf-

ríki í vatni.  Þegar heim kom unnu við líka mörg 

skemmtileg verkefni og fræddust um fugla og skor-

dýr. Við fórum í gönguferðir og hlustuðum eftir hljóði 

fugla og reyndum að giska á hvaða fuglategund ætti 

hljóðið. Við fórum líka og tíndum skordýr til að 

skoða í víðsjá. Þetta vakti allt mikla lukku og allir 

ættu að hafa bætt einhverju í fróðleiksbankann sinn. 

Fréttir frá 2. bekk  
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Brosið 
Fréttablað Hraunvallaskóla 

Drekavöllum 9 

221 Hafnarfjörður 

Ritstjóri: Karl Pálsson 

Ábyrgðarmenn: Lars Jóhann Imsland og Sigrún Kristinsdóttir  
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