
  

Skrifstofa 
Hraunvalla-
skóla er opin 
mánudaga til 
fimmtudaga 
frá 7:45 til 
16:00 og á 
föstudögum 
frá 7:45 til 
15:00  

Sími skólans 

er: 590-2800  

Síminn í 

Hraunseli er: 

590-2810 

             Október 2019   1. tbl.   11. árg 

Um daginn komu 23 

nemendur frá Danmörku 

í heimsókn til okkar í 

Hraunvallaskóla ásamt 

kennurum þeirra. 

Nemendurnir sem eru 15 

ára og koma úr 

Bernadotteskole í 

Kaupmannahöfn hittu 

jafnaldra sína í Hraunvallaskóla 

og fræddu þá um danska menn-

ingu, land og þjóð. Að því loknu 

var farið um skólann í smærri 

hópum undir leiðsögn nemenda 

í Hraunvallaskóla sem sögðu frá 

skólastarfinu okkar. Heimsóknin 

kemur til vegna tengsla sem 

mynduðust gegnum ERASMUS+ verkefnis sem lauk núna á vor-

dögum og Hraunvallaskóli og 

Bernadotteskole voru 

þátttakendur í ásamt þremur 

öðrum skólum í Rúmeníu, Finn-

landi og Norður Írlandi.  Við 

þökkum þeim kærlega fyrir 

komuna. 

Heimsókn frá Danaveldi 

Brosið 
Fréttablað Hraunvallaskóla 



Bls. 2 
Brosið 

 

 

 

Guðbjörg Hjaltadóttir tók við leikskólastjórn í 

Hraunvallaskóla þann 1. ágúst s.l. Hún útskrifaðist 

2006 úr leikskólakennarafræðum og 2018 með    

M-ed úr náms- og kennslufræðum með áherslu á 

mál- og læsi barna. Guðbjörg kemur úr Borgarnesi 

og hefur 20 ára reynslu af leikskólastarfi og lengst 

af gengt stöðu 

aðstoðarleik-

skólastjóra í 

Klettaborg. Hún er óðum að kynnast börnunum, 

foreldrum, starfsfólkinu og starfinu. Starfið leggst 

afar vel í hana enda skemmtilegast að vinna þar 

sem líf og fjör er alla daga.  

Haustið hefur farið vel af stað hjá okkur í Hraun-

vallaleikskóla enda veðrið leikið við okkur sem við 

höfum nýtt okkur. Aðlögun barna í leikskólann er lokið í bili. Ýmislegt hefur verið 

brallað það sem af er skólaári. T.d. fóru elstu börnin í sögustund í bókasafnið, 

íþróttir í íþróttahúsið, haldið upp á bleikan dag og í tilefni af Degi læsis söfnuðu 

börnin beinum og mynduðu beinafjall í leikskólanum, svo fátt eitt sé nefnt.  

 

 

 

Leikskólafréttir 
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Hið skemmtilega og árlega GULLDREKA- lóttó var 

um miðjan október. Leikurinn byrjaði mánudaginn 

7. október og stóð yfir í 2 vikur. Tilgangur leiksins 

var og er að hvetja nemendur til að fara eftir SMT 

skólareglum. Nemendur leggja sig fram þessa 

daga við að sýna fyrirmyndarhegðun á almennum 

svæðum skólans (matsal, göngum og skólalóð). 

Jákvætt andrúmsloft skapast sem leiðir til betri 

hegðunar. Leikurinn gengur út á það að 10 nemendur skólans í 1.-4. bekk annars 

vegar og 5.-10 bekk hinsvegar, fá einn gulldreka á dag í 10 daga. Hvor hópur 

safnar þá samtals 100 gulldrekum. 

Nemendur sem fengu gulldreka fóru með hann til ritara, skiluðu honum og drógu 

númer. Þau skrifuðu síðan númerið sem þau drógu, nafnið sitt, bekk og dag-

setningu á þar til gerðan miða og límdu hann upp á Gulldrekalottóspjaldið sem er 

fyrir framan hjá ritara. 

Að leik loknum var svo dregin út vinningsröð á báðum lottóspjöldum og þeir 

nemendur sem áttu þar miða í þeim röðum komu sem fulltrúar árgangsins í veislu 

og tóku á móti viðurkenningu fyrir þátttökuna.                                                     

Þetta er flottur hópur krakka eins og sjá má á meðfylgjandi myndum. 

 

Gulldrekalottó 
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Starfið á bókasafninu hefur verið líflegt fyrstu mánuði 

skólaársins.                                                                  

Eins og hefð er fyrir var haldið upp á sjóræningja-

daginn, "International Talk like a Pirate day" en hann 

hefur verið haldinn hátíðlegur víða um heim síðan 

2002. Nemendur og hugrakkir  

starfsmenn mættu í sjóræningjaklæðum og á vel skreyttu bóka-

safni var boðið upp á allskonar sjóræningjaverkefni. Þetta árið 

gátu nemendur fengið sjóræningjalepp, litað og klippt 

út sjóræningjahatt, litað sjóræningjamyndir, tekið þátt 

í sjóræningjaratleik ásamt fleiru.  

Ofurhetjuátakið hefur verið sett í gang þar sem 

nemendum gefst kostur á að fá bókamerki með mynd 

af sér sem ofurhetju að átaki loknu. Átakið fer vel af stað og lofar góðu. 

Auk þessa átaks eru eldri átök enn í fullri virkni svo sem Disney-átakið, 

Binna og Jónsi, Hafið ofl.  

Í tilefni af bóka og bíóhátíðinni var BOOKFLIX veggur settur upp þar sem við 

munum hafa ýmislegt til sýnis svo sem nýjustu 

bækurnar, bækur sem við mælum með, vinsælustu 

bækurnar og t.d bók og bíó eða nýjar en gamlar.                         

29. október kom Arndís Þórarinsdóttir í heimsókn og 

las upp úr nýrri bók sinni, Nærbuxnanjósnararnir fyrir 

4. bekk en bókin kom einmitt út þennan sama dag. 

Lesturinn vakti mikla lukku og hafa nemendur streymt 

inn á safnið í von um að fá að lesa bækurnar hennar.                                               

Safnið er svo þessa dagana í allsherjar Hrekkjavöku-

ham. Meira um það í næsta blaði. 

Bókasafnsfréttir 
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Frá haustinu 2019 taka við samræmdar reglur um skólasókn innan 

Hafnarfjarðar, þ.e. um fjarvistir/seinkomur, brottrekstra úr tímum og leyfi/veikindi 

nemenda. Tilgangur þess er að samhæfa reglur um skólasókn í grunnskólunum og 

viðbrögð við þeim. Í því felst að það sé ekki mismunandi eftir skólum hvernig er 

brugðist við minnkandi skólasókn nemenda og það sem stundum er nefnt 

„skólaforðun“.  Góð mæting í skóla er viðamikill þáttur í farsælli skólagöngu og 

vellíðan barna og unglinga. Að missa ítrekað úr kennslustundir, t.d. í lestri á yngra 

stigi eða stærðfræði á eldri stigum, getur haft áhrif á námsárangur. Miklar fjarvistir 

úr skóla geta þannig verið kvíðavaldandi fyrir börn og unglinga og haft áhrif á þróun 

skólaforðunar og leitt til versnandi námsárangurs og vanlíðan nemenda. 

Ástundunarreglurnar má finna á heimasíðu skólans. http://www.hraunvallaskoli.is/

nam-og-kennsla/skolareglur/  

Nýjar ástundunarreglur 

 

 

Nemendur í 10. KJ skemmtu sér vel í náttúrufræðistofunni við að 

gera tilraunir í haust. Aukin áhersla er nú á tilraunir og athuganir í 

náttúrufræðikennslu í unglingadeild og voru nemendurnir sammála um að það væri 

langskemmtilegast að fara út úr kennslustofunni 

og blanda saman alls konar efnum! Í vetur munu 

nemendurnir einnig heimsækja álverið og fræðast 

um þá miklu starfsemi sem fram fer þar og hefur 

svo sannarlega áhrif á íbúa 

Hafnarfjarðar enda stærsti vinnu-

staður sveitarfélagsins.  

Fjör í tilraunastofu 

http://www.hraunvallaskoli.is/nam-og-kennsla/skolareglur/
http://www.hraunvallaskoli.is/nam-og-kennsla/skolareglur/
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Nokkrir hörkuduglegir nemendur á unglingastiginu voru fyrr í vetur að vinna náttúru-

fræðiverkefni þar sem umfjöllunarefnið var landmótun og eldfjöll. Var hluti verk-

efnisins síðan að búa sér 

til eldfjall. Hér má síðan 

sjá nokkur glæsileg eld-

fjöll frá þessum kláru 

nemendum. 

 

 
 

Föstudaginn 11. október var Sleepover í Mosanum. Um 150 unglingar mættu og 

skemmtu sér konunglega á fyrirlestri um sjálfsmynd og kynheilbrigði, í lazertag um 

allan skólann, viðburðum í íþróttasal, playstation herberginu og dekurherberginu 

svo fátt eitt sé nefnt.   

Viðburðurinn fór afar vel 

fram og fá unglingarnir 

hrós skilið fyrir flotta fram-

komu og hegðun.  

Mosinn og sleepover 

Landmót og eldfjöll 

 

 
Á hverju ári er lítil keppni hér í Hraunvallaskóla sem hefur þann tilgang að hvetja 

nemendur að koma gangandi eða hjólandi í 

skólann í stað þess að fá far með forráða-

mönnum. Að þessu sinni vann 6. HE hið eftir-

sótta Gyllta stígvél en þessi bekkur kom 

oftast gangandi eða hjólandi í skólann þessa 

viku sem keppnin stóð yfir. Frábært hjá þeim! 

Gyllta stígvélið 
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Lögð er áhersla á að kenna börnum málhljóðin með 

hjálp Lubba en hann er íslenskur fjárhundur sem þyrstir í 

að læra íslensku málhljóðin fljótt og vel. Lögð er áhersla 

á eitt hljóð og eitt orð í viku.  

Unnið hefur verið með SMT skólafærni en markmið með 

því er að skapa gott andrúmsloft í leikskólanum og 

tryggja öryggi og velferð barna. Lögð er áhersla á að 

koma í veg fyrir óæskilega hegðun með því að kenna 

félagsfærni, gefa jákvæðri hegðun gaum með markvissum hætti og samræma við-

brögð kennara gagnvart börnunum.  

Í Hraunvallaleikskóla erum við að fikra okkur 

áfram með kennsluaðferðina „Leikur að læra“ 

þar sem börnum er kennt í gegnum leik á 

skipulagðan og árangursríkan hátt. „Leikur að 

læra“ er hugsað út frá þörfum barna til að leika 

og hreyfa sig og upplifa námsefnið í gegnum 

mismunandi skynfæri.  

                                          

                        

Í október var rýmingaráætlun æfð en það 

gekk vel að komast út eftir ákveðnu skipulagi 

og safnast saman á söfnunarsvæði út í 

garðinum enda var búið 

að undirbúa og útskýra vel 

fyrir börnunum hvernig 

ætti að bera sig að.  

Meira frá leikskóla 
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Nemendum í Hraunvallaskóla er margt til lista lagt. Skólinn er með afar fjölbreyttar 

valgreinar fyrir nemendur og má þar nefna Grafík. Þar eru 

nokkrir hæfileikaríkir nemendur að vinna glæsileg listaverk. 

Framtíðar listamenn þarna á ferðinni. 

 

 

Hafnarfjarðarbær hefur gert samning við Skóla-

mat um að sjá um skólamáltíðir í bænum til 

næstu 4 ára. Hægt er að skrá nemendur í mat 

á www.skolamatur.is  Við hvetjum alla til að 

nýta sér þessa þjónustu en verð á skólamáltíð 

til foreldra er óbreytt frá síðasta skólaári eða 

463 kr. Sú nýbreytni verður tekin upp í vetur að 

Hafnarfjarðarbær býður öllum grunnskólabörnum í Hafnarfirði upp á hafragraut á 

morgnana fyrir fyrstu kennslustund, þ.e. frá 7:55 til 8:30, og byrjuðum við fyrsta 

kennsludaginn á því. Grauturinn er afgreiddur í matsal skólans.Foreldrum stendur 

líka til boða að kaupa ávaxta- og grænmetisáskrift fyrir börn sín og fer skráning 

fram á áskriftarformi á heimasíðu Skólamatar. Ef 

foreldrar hafa spurningar, ábendingar eða athuga-

semdir varðandi hafragrautinn eða ávaxtaáskriftina 

þá hvetjum við þá til að senda fyrirspurn 

á skolamatur@skolamatur.is  

Skólamatur 

Grafík í Hraunvallaskóla 

http://www.skolamatur.is/
mailto:skolamatur@skolamatur.is
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Í öllum góðum skólum er nemendaráð. Á hverju hausti 

er kosið í nemendaráð hér í Hraunvallaskóla. Þá bjóða 

nemendur sig fram sem hafa áhuga á félagsmálum og 

vilja hafa áhrif á það hvað skal gert í félagslífi skólans 

um veturinn. Aðrir nemendur kjósa svo þá nemendur 

sem þeir treysta til verkefnisins. Að þessu sinni er 

nemendaráð skólans skipað eftirfarandi nemendum. 

Fulltrúar úr 10. bekk eru Elva, Þorgerður, Arndís og 

Sandra.                                                                     

Fulltrúar úr 9. bekk eru Emelía, Logi og Sigurður.  

Fulltrúar úr 8. bekk eru Bryndís, Áróra og Hulda.  

 

 

Á dögunum var 3. bekkur - Askja með söng á sal og 

myndsýningu frá skólastarfinu. Þar voru gestir fræddir 

um sólkerfið okkar, t.d. jörðina, tunglið, sólina og 

margt fleira áhugavert. Endaði svo hópurinn á að 

dansa saman. Skemmtileg morgunstund hjá 

skemmtilegum krökkum. 

 

Morgunstund með 3. bekk 

Nemendaráð skólans 
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Við í Hraunseli héldum upp á 

Bóka- og bíóhátíðina 

föstudaginn 18. október 

Krakkarnir í 3. - 4. bekk voru 

alla vikuna að undirbúa bíó-

sýningu fyrir alla krakkana í 

Hraunseli og völdu þau 

myndina Spiderman into the 

spiderverse til að sýna. 

Einnig bjuggu þau til myndband sjálf sem þau sýndu á sýningunni. 

Krakkarnir voru búnir að klippa út platpeninga sem þau afhentu 1. - 2. bekk og 

fengu allir 500 kr á mann til að kaupa bíómiða og svo smá gúmmelaði í sjoppunni.  

Krakkarnir í 3. - 4. bekk fengu svo allir hlutverk þennan dag, ýmist sem miðasölu-

fólk, sjoppuafgreiðslufólk, dyraverðir, bíóstjórar, gefa krökkunum peninga og passa 

upp á að foreldra vissu hvert átti að sækja í Hraunsel og stóðu sig allir með stakri 

prýði. 

Svo mikill var spenningurinn að við fengum 

tölvupósta frá foreldrum daginn eftir um 

það að krakkarnir hefðu átt erfitt með að 

sofna um kvöldið.  

Fjör í Hraunseli 
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Það var ýmislegt spennandi á dag-

skrá hjá okkur í tengslum við Bóka- 

og bíódaga í Hafnarfirði. Á bóka-

safninu var sérstaklega vakin 

athygli á spennandi bókum sem 

hafa verið kvikmyndaðar. Þangað 

fengum við líka Þóri Snæ Sigurðar-

son í heimsókn með gömlu 

kvikmyndavélina sína. Hann bauð 

nemendum í 1.-7. bekk upp á val 

um tvær kvikmyndasýningar. 

Annars vegar þekktustu stuttmynd Gög og 

Gokke, The Music Box og hins vegar 

fjöruga syrpu með Mikka mús. Fyrir 

sýninguna fræddi hann nemendur um sögu 

kvikmyndanna og höfðu allir mikið gagn og 

gaman að. Læsisteymi skólans bauð upp á 

verkefni þar sem kafli úr ákveðinni bók og 

samsvarandi brot úr bíómynd voru borin saman. Í unglingadeild var unnið með 

söguna ,,Húshjálpin“ (The Help) og í 1.-7. bekk bauðst kennurum og nemendum að 

vinna með bókina ,,Fólkið í blokkinni“ og brot 

úr samnefndum sjónvarpsþáttum. Nemendur 

úr 5.bekkjum lögðu svo leið sína á leik-

skólann Bjarkalund þar sem þeir lásu fyrir 

yngstu börnin við góðan orðstýr (sjá næstu 

síðu). 

Bóka– og bíódagar 
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Áfram jákvætt skólastarf! Skólalóðin plokkuð vikulega! 

Nemendur í Hraunvallaskóla eru duglegir að hugsa um 

umhverfið sitt. Í hverri viku tekur einn árgangur að sér að 

plokka skólalóðina. Nemendur læra með þessu að hugsa um 

og bera virðingu fyrir umhverfinu sínu. Heilt yfir þá eru 

nemendur mjög meðvitaðir um hvaða áhrif rusl 

hefur á náttúruna, dýralífið og jörðina og hversu 

mikilvægt það er að hver og einn leggi sitt að 

mörkum. 

Allir út að plokka! 

Heimsókn í Bjarkarlund 
Nokkrir nemendur úr 5. bekk Engey og 

Viðey fóru í leikskólann Bjarkarlund í tilefni 

bóka- og bíóviku.  Krakkarnir lásu fyrir 

börnin á þrem deildum. Leikskólabörnin 

voru mjög stillt á meðan á lestrinum stóð og 

varð einum kennara það að orði að við 

þyrftum að koma oftar að lesa. Nemendurnir 

sem lásu stóðu sig frá-

bærlega vel og vorum þeir beðnir um að koma aftur í leik-

skólann fyrir jól að lesa. Glæsilegir nemendur sem lásu fyrir 

börnin á leikskólanum Bjarkarlundi. Krakkarnir á myndinni eru 

Hulda Karen, Helena, Bríet, Eva Antonía, Ísabella B, Mikael, 

Kristín Ása og Hrefna. Á hinni myndinni er svo Eyrún að lesa 

fyrir einn afar áhugasaman leikskólanemanda. 
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Hefð hefur skapast í Hraunvallakóla að halda 

upp á Bleika daginn og var hann að sjálfsögðu 

tekinn með trompi í eins og vani er. Starfsfólk 

og nemendur mættu í bleiku og var gaman að 

sjá hve margir tóku þátt. Starfsfólk var með 

bleikt hlaðborð og var það ekkert smá frumlegt 

og flott.  

Bleikasti bekkurinn var valinn og í þetta sinn 

hlaut 7. bekkur heiðurinn „Bleikasti bekkurinn“ 

og fékk viðurkenningu frá Gleði og menningar-

teymi skólans.  

Í ár var teymið með Bleiku Slaufuna í sölu og 

safnaði starfsfólk Hraunvallaskóla 85.000 kr til                                                        

styrktar forvörnum brjóstakrabba.  

Bleiki dagurinn 
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Reglulega yfir veturinn er samvera hjá 

yngri bekkjum skólans. Er þar ýmislegt 

gert sér til skemmtunar. Fyrr í haust var 4. 

bekkur - Snæfell með samveru inná sal 

þar sem kynnt var verkefni sem tengist 

mannkynssögu en einnig tóku krakkarnir 

uppá því að 

syngja saman 

og dansa. 

Hressir og 

skemmtilegir 

þessir krakkar 

okkar. 

Samvera á sal 

Ólympíuhlaup ÍSÍ 
Ólympíuhlaup ÍSÍ hefur nú tekið við af Norræna 

skólahlaupinu sem hefur verið hluti af skólaíþróttum 

síðan 1984. Með Ólympíuhlaupi ÍSÍ er leitast við að 

hvetja nemendur skólanna til þess að hreyfa sig 

reglulega og stuðla þannig að betri heilsu og 

vellíðan. Hlaupið er með sama sniði og áður og geta 

nemendur valið á milli vegalengdanna 2,5 km, 5 og 10 km.   Góð þátttaka hefur 

verið í hlaupinu frá upphafi og er það fastur liður í skólastarfi margra grunnskóla 

á landinu. Hefur Hraunvallaskóli margoft tekið þátt með fínum árangri þar sem 

duglegir krakkar njóta hreyfingarinnar. 
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Drekavöllum 9 

221 Hafnarfjörður 

Ritstjóri: Karl Pálsson 

Ábyrgðarmenn: Lars Jóhann Imsland og Guðbjörg Hjaltadóttir  

www.hraunvallaskoli.is 

www.leikskolinn.is/hraunvallaskoli 

www.mosinn.is   

VERUM ÁVALLT 

OG HVETJANDI !! 

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

