
  

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 

             Júní 2020   4. tbl.   11. árg 

Grúskdagar í Hraunvalla-

skóla, sem hafa mörg 

undanfarin ár verið upp-

skeruhátíð þemadaga að 

vori í Hraunvallaskóla, fóru 

fram með óhefðbundnum en 

skemmtilegum hætti á loka-

dögum skólans. Þar sem 

ekki var hægt að bjóða foreldrum að skoða afrakstur Grúsksins hjá 

okkur þetta árið ákváðum við að ,,ferðast innanhúss“ og bjóða ár-

göngum að skoða hver hjá öðrum.  Nemendur í 1. - 6. bekk settu 

upp sýningar á sínum heimasvæðum og fengu alla nemendur 

skólans í heimsókn.                                                                                          

1. bekkur setti upp sýningu um íslensku húsdýrin, 2. bekkur sýndi 

afrakstur verkefnisins Hafnarfjörður, bærinn minn. Nemendur þar 

voru m.a. búnir að útbúa líkan af vitanum, tákni Hafnarfjarðar og 

gátu frætt gesti um byggðasafnið og fleira spennandi. 3. bekkur setti 

upp sýningu um tæknina og gamla tímann. Þar mátti sjá líkön af 

ýmsum farartækjum, tækninýjungum og híbýlum frá gamla tímanum. 

4. bekkur setti upp sýningu um hafið þar sem m.a. mátti sjá stærð 

hinna ýmsu hvalategunda ásamt myndum af fjölbreyttum 

fisktegundum. 5. bekkur setti upp sýningu um landnám Íslands. 

Settu nemendur upp kynningarbása með myndrænu og rafrænu efni 

sem þeir kynntu fyrir gestum. 6. bekkur setti upp ferðaskrifstofur þar 

sem ferðir til Norðurlandanna voru auglýstar.                 (Framhald á bls. 3)                                             

Ferðumst innanhúss! 

Fréttablað Hraunvallaskóla 

Brosið 
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Sumarið er komið, úlpur og húfur fjúka og börnin hlaupa um í blíðunni 

og fylgjast með náttúrunni klæðast sumarfötum. Með hækkandi sól færum við starf-

ið okkar meira út og fylgjumst með grasinu 

grænka og breytingunum í náttúrunni. Könnum 

meira næsta nágrenni skólans með göngu-

ferðum og heimsóknum á aðra leikvelli. 

Börnin halda áfram að læra í gegnum leik og 

daglegt starf með hvatningu  frá kennurum og í 

samvinnu við önnur börn. Í daglegu starfi Hraun-

vallaskóla gefast mörg tækifæri til náms og fjöl-

breyttra verkefna. Dagskipulag skólans byggir á 

að hvetja börnin til að tjá sig á margbreytilegan hátt í gegnum leik, hreyfingu, 

sköpun, málrækt og vettvangsferðir. 

Leikskólafréttir 
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Hér má sjá örlítið brot af þeim skemmtilegu verkum sem krakkarnir í   

1.- 6. bekk gerðu á Grúskdögunum okkar nú í lok skólaársins. Afraksturinn heldur 

betur glæsilegur eins og sjá má. 

Myndir frá Grúskinu 



Bls. 4 
Brosið 

 

 

     

Fyrir stuttu voru veittar viðurkenningar í smá-

sagnasamkeppni 8.-10. bekkinga í grunn-

skólum bæjarins. Voru verðlaunin afhent í 

Víðistaðakirkju á sama tíma og Stóra upp-

lestrarkeppnin fór fram og fjallað er um síðar 

í blaðinu. Gaman er að segja frá því að 

Hraunvallaskóli sigraði þessa keppni annað 

árið í röð því í fyrsta sæti var sagan ÞAÐ SKIPTIR NEFNILEGA MÁLI  eftir Jón 

Ragnar Einarsson sem er í 10. bekk í Hraunvallaskóla. Hann er efnilegur og fjöl-

hæfur drengur sem 

einnig spilaði með 

hljómsveit sinni á 

þessum viðburði. 

Innilega til hamingju! 

 

 

Hraunvallaskóli er heilsueflandi grunnskóli.  Eitt 

helsta markmið heilsueflandi grunnskóla er að 

vinna markvisst að því að efla og stuðla að velferð 

og góðri heilsu nemenda, starfsfólks og sam-

félagsins. Í heilsueflandi grunnskóla er sérstök 

áhersla lögð á eftirfarandi átta þætti skóla-

starfsins: Nemendur, mataræði/tannheilsa, heimili, 

geðrækt, nærsamfélag, hreyfing/öryggi, lífsstíll og 

starfsfólk. Að því sögðu viljum við í heilsuteymi 

skólans óska öllum gleðilegs sumars og benda á 

þessa mynd hér til hliðar og biðja alla um að hafa 

þessi góðu ráð með í fararteskinu alla daga. 

Heilsueflandi skóli 

Smásagnasamkeppnin 
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5. bekkur er búinn að brasa ýmislegt í vetur og nú á vordögum. Í samfélagsfræðinni 

voru krakkarnir að fræðast um landnámsöldina og ýmislegt sem gerðist á þeim 

tíma. Í framhaldinu áttu þau svo að búa til kynningu og kynna fyrir bekknum og 

kennurum á Grúskdögum skólans. Skemmtilegt 

verkefni eins og sjá má á myndunum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekkurinn fór svo að sjálfsögðu í vettvangsferð nú á vordögum eins og venja er. Að 

þessu sinni heimsótti hópurinn Árbæjarsafnið í 

Reykjavík. Þar var nú ýmislegt forvitnilegt að sjá og 

gaman að fræðast og sjá hvernig við höfðum það hér 

á árum áður. Einnig var farið í leiki og skemmt sér í 

blíðunni. Frábær ferð með frábærum krökkum. 

Fjör í 5. bekk 
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Hæfileikakeppni miðdeildar var 

haldin föstudaginn 13. mars síðast-

liðinn. Eins og vanalega var keppnin 

glæsileg og erfitt fyrir dómara að 

velja úr stórum hæfileikaríkum hópi. 

Sigurvegari keppninnar að þessu 

sinni var Ísól Eyja í 1. sæti en hún 

spilaði á ukulele. Í 2. sæti voru       

Elzbieta Sara og Erla Rut með dans-

atriði. Í 3. sæti var Sonia Laura með 

söngatriði. Frumlegasta atriðið var hópatriði úr 5. bekk en í því voru Kristrún, María, 

Birgitta, Aleksandra, Alicja, Kristín, Klaudia, Ísey og Máney.  

 

 

Það er mikilvægt að allir nemendur viðhaldi lestrarfærni sinni í sumar og haldi 

áfram að byggja upp nýjan orðaforða og nýja þekkingu gegnum lestur. Við sem 

höfum sinnt kennslu í grunnskólum vitum að ef ekkert er lesið yfir sumartímann 

kemur lesfimi til með að hraka hjá mörgum nemendum. Hjá nemendum sem glíma 

við lestrarerfiðleika getur bakslagið jafnvel orðið það 

mikið að lesfimi að hausti stendur á sama stað og í 

byrjun þess sama árs. Það þýðir í raun að heil önn 

hefur tapast. Til að koma í veg fyrir afturför í lestri yfir 

sumartímann er einfalt ráð: Að lesa að jafnaði tvisvar 

til þrisvar í viku í ca. 15 mínútur í senn.  

Verum dugleg að lesa 

Hæfileikakeppni miðdeildar 
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Glæsilegur hópur útskrifaðist frá Hraunvallaskóla þann 5. júní síðast-

liðinn. Var útskrifað í 4 hópum að þessu sinni. Heppnaðist það mjög 

vel og var fólk afar sátt með fyrirkomulagið sem kom til vegna mannfjölda-

takmarkana frá sóttvarnalækni. Nokkrum 

dögum fyrir útskriftarferð en að þessu sinni var 

farið í dagsferð til Vestmannaeyja. Þar var 

ýmislegt brallað. Farið í siglingu, Eldfjallasafnið 

skoðað, göngutúr og sund. Hér fylgja nokkrar 

myndir af þessum flottu krökkum sem eru að 

kveðja okkur eftir 10 ára samveru hér í grunn-

skólanum og sumir eftir enn lengri samveru því sumir voru líka hér í leikskólanum. 

Við eigum eftir að sakna þeirra mikið en óskum þeim alls velfarnaðar í framtíðinni. 

 

 

 

 

 

 

Útskriftarnemendur 
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Lítill hópur nemenda fór um daginn í skemmtilega vettvangsferð á Þjóðminjasafnið. 

Tóku krakkarnir ásamt kennara strætó niður í bæ en hann fer beinustu leið að 

safninu. Voru skoðuð þar gömul húsakynni, leikföng, amboð o.m. fl.  Veltum við svo 

í framhaldinu fyrir okkur hvernig þessi þjóð hafi lifað fram að 

þessu. Endað var svo á kaffihúsinu áður en 

haldið var aftur heim á leið.  

 

 

4. bekkur er Drekasprettsmeistari yngsta stigs 2020 og eins og sést á meðfylgjandi 

mynd voru nemendur afar ánægðir með sig eftir harða og drengilega keppni. 

Nemendur 4. bekkja lásu samtals heilar 744 klukkustundir eða 44.640 mínútur, sem 

er að meðaltali 629 mínútur á hvern nemanda.  

Allir árgangar stóðu sig frábærlega í keppninni og náðu þeim markmiðum sem þeir 

höfðu sett sér með kennurunum sínum þótt aðeins einn árgangur hafi hreppt 

bikarinn góða.  

Allir þátttakendur fá viðurkenningarskjal í gullamöppuna sína og frést hefur að veg-

legar lestrarveislur séu framundan. Til 

hamingju 4.bekkur!   

Drekasprettur yngsta stigs 

Ferð á Þjóðminjasafnið 
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Við erum 
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Á hverju vori endum við skólaárið á íþróttadegi þar sem íþróttakennarar 

skipuleggja leiki og þrautir fyrir krakkana. 1.- 6. bekkur er við skólann að leika sér 

en 7.- 10. bekkur er á gervigrasinu á Ásvöllum. Dagskránni lauk svo með 

heljarinnar grillpylsuveislu í boði skólans. Algjört 

húllumhæ og stuð og stemning. Myndirnar tala 

sínu máli hér. 

 

 

 

Íþróttadagurinn 
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3. bekkurinn okkar fékk 

heldur betur gott veður á 

dögunum þegar farið var 

í vorferð. Brunað var út á 

Álftanes og farið í fjöru-

ferð. Sáu krakkarnir þar 

allskonar spennandi 

hluti. Einnig var stoppað 

á Bessastöðum og stillt 

sér upp fyrir myndatöku. 

Glæsilegur hópur sem 

þarna var á ferðinni. 

 

                                                                                                                 

Í Hraunvallaskóla hefur verið hefð fyrir því að 7. 

bekkur haldi lokasamveru að vori.  Í ár var þar 

engin undantekning, þrátt fyrir FORDÆMALAUSA 

TÍMA! Þar sem ekkert varð af Eurovision þetta árið 

var ákveðið að halda ,,mini“ Eurovision þar sem 

nemendur og starfsfólk sömdu skemmtiatriði með 

hinum ýmsu lögum sem sungin hafa verið í Euro-

vision í gegnum tíðina. Tókst þetta mjög vel og skemmtu nemendur og starfsfólk 

sér mjög vel 

við undir-

búning sam-

verunnar. 

Myndirnar 

segja allt sem 

segja þarf.  

Lokasamvera 7. bekkjar 

Vorferð 3. bekkjar 
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Hraunvallaskóli bar sigur úr býtum 

og Salaskóli varð í öðru sæti í 

flokki skóla með yfir 450 nemend-

ur í Lestrarkeppni grunnskólanna 

sem Almannarómur og Mál- og 

raddtæknistofa Háskólans í 

Reykjavík stóðu fyrir nýverið. Í 

flokki skóla með færri en 450 

nemendur varð Smáraskóli í fyrsta 

sæti og Grunnskólinn á Þórshöfn í öðru sæti. Góð þátttaka var í keppninni og 

munar mikið um framlag grunnskóla í söfnun raddsýna í gagnagrunn á síðunni 

samromur.is en alls lásu nemendur sigurliðs Hraunvallaskóla 50 þúsund setningar 

inn og nemendur Smáraskóla lásu 37.655 setningar. Lestrarkeppnin er liður í að 

safna raddsýnum á íslensku í opinn gagnagrunn sem þeir geta notað sem vinna að 

því að samþætta íslensku og hina stafrænu tækni þannig að tölvurnar skilji ís-

lensku. Til að svo verði þarf meðal annars að tryggja að tæknin skilji raddir barna 

og unglinga sem í dag tala flest við sín tæki á ensku. Frábær samstaða og 

samvinna myndaðist í skólanum í þessu verkefni sem lauk svo með sigri. Frábærir 

krakkar. Til hamingju! 

 

 

 

 

 

 

 

Sigur í Samrómi 
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Samstarf og þátttaka foreldra er mikilvægur þáttur í málörvun leikskólabarna 

Það er aldrei of snemmt að byrja að lesa fyrir börn. Góður málþroski er forsenda 

þess að börn nái tökum á læsi. Mikilvægur undirbúningur fyrir lestrarnám barna er 

að lesa fyrir þau og skapa þannig notalega sam-

verustund með barninu. Þegar samskipti í lestrar-

stundum einkennast af hlýju, stuðningi, leik- og 

gleði, styrkja þau tengsl foreldris og barns og örva 

félagslegan þroska 

barnsins.  

Menntamálastofnun gaf 

út Orðaforðalista sem 

er gott verkfæri til að 

efla orðaforða barna 

https://mms.is/frettir/

ordafordalisti 

Meira frá leikskóla 

 

 

Á vordögum er mikið líf og mikið gaman í skólum. Er þá t.d. farið í ýmsar vettvangs-

ferðir. Sjöundi bekkur fór einmitt í vorferð á Víðistaðatúni á síðasta skóladeginum. 

Þar fengu nemendur og starfsfólk frábært veður til að njóta og leika sér saman.  

Vorferð hjá 7. bekk 

https://mms.is/frettir/ordafordalisti
https://mms.is/frettir/ordafordalisti
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Stóra upplestrarkeppnin fór fram í Víðistaðakirkju nú í lok maí sem er heldur seinna 

en vaninn er. Voru þau Júlía Lind Sigurðardóttir og Arnar Logi Ægisson nemendur í 

7. bekk fulltrúar okkar að þessu sinni. Þau stóðu sig frábærlega í annars jafnri og 

hátíðlegri keppni. Það var fulltrúi Hvaleyrarskóla sem fór með sigur að hólmi í þetta 

skiptið og fulltrúar Lækjarskóla og Setbergsskóla komu svo í næstu tvö sætin. 

Hraunvallaskóli átti líka hæfileikaríka nemendur sem sáu um tónlistarflutning á 

hátíðinni en Elva Marín Ævarsdóttir opnaði hátíðina með fallegum sellóleik og þau 

Jón Ragnar Einarsson, Sveinbjörg Júlía Kjartansdóttir, Erlendur Snær Erlendsson 

og Aron Þór Björgvinsson ásamt nemanda úr Öldutúnsskóla stigu á stokk og fluttu 

lagið Total Eclipse of the Heart. Katla Stefánsdóttir sem lenti í 2. sæti í keppninni í 

fyrra sá svo um að kynna skáld keppninnar. Hraunvallaskóli setti því svo sannar-

lega svip sinn á þessa skemmtilegu upplestrarhátíð sem á uppruna sinn til okkar í 

Hafnarfirði.   

Stóra upplestrarkeppnin 
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Strákarnir í 9. bekk voru mjög duglegir og áhuga-

samir í textíl nú á vordögum. Margt skemmtilegt 

kom frá þeim þrátt fyrir að þeir fengju aðeins 5 tíma 

í textíl. Hér til hægri má sjá afrakstur þeirra eftir 

þennan stutta tíma. Einnig gerðu nokkrir nemendur í 

10. bekk sér hettupeysur, 6. bekkur 

saumaði húfur, aðrir prjónuðu í sólinni og að sjálfsögðu erum við 

umhverfisvæn hér í skólanum og reyndum að endurnýta hluti.   

Hæfileikaríkir krakkar. 

 

Skapandi textílnemendur 

 

 

Drekaspretti vorannar lauk formlega í miðdeild í 

maímánuði þegar kynnt voru úrslitin kynnt á sal 

skólans að viðstöddu miðdeild skólans. 

Krakkarnir voru til fyrirmyndar á sal og óskuðu 

5. bekk til hamingju með frækilegan sigur í 

keppninni. Eins og sjá má á meðfylgjandi mynd 

voru Drekasprettsmeistararnir ánægðir með 

árangurinn og fóru 

kampakátir með bikarinn upp á svæði. Þetta er annað 

árið í röð sem þessi flotti hópur sigrar Drekasprettinn. 

Vel gert 5. bekkur.                                                          

Til hamingju!.  

Drekasprettur miðdeildar 



Bls. 16 
Brosið 

 

 

Hraunvallaskóli kom sá og sigraði á Grunnskólamóti 

Hafnarfjarðar í skák. Þorsteinn Emil Jónsson sigraði í 

flokki unglingadeildar og fékk bikar og fartölvu að 

launum. Í öðru sæti varð Andri Fannar bekkjarbróðir 

hans og munaði aðeins einu stigi á þeim félögum. Í 

flokki miðdeildar lenti Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir í 

þriðja sæti. Keppnislið Hraunvallarskóla vakti mikla 

athygli á mótinu, bæði fyrir frumlegan klæðaburð en 

einnig fyrir háttvísi, jákvæðni og hæfileika á skák-

borðinu. Vonandi verður 

þetta vísir að frekari sigrum Hraunvallaskóla í 

skákinni í framtíðinni. Krakkarnir eiga hrós skilið en 

auk Þorsteins, Andra og Ragnheiðar kepptu þeir 

Össur Haraldsson og Atli Steinn Arnarsson fyrir hönd 

skólans og stóðu sig vel.  

Skákmót grunnskóla 

 

 

Það hefur verið minna um viðburði á bókasafninu eftir samkomubann 

en þó hefur verið nóg að gera. Hér á bókasafninu hafa allar bækur verið þrifnar og 

sótthreinsaðar á milli útlána. Þessa síðustu daga fyrir sumarfrí hefur aðaláherslan 

verið á að kalla inn bækur sem nemendur er með að láni og hefur það gengið 

ágætlega. Þeir sem enn eiga eftir að skila mega endilega drífa í því. 

Fjöldi bóka í útláni eftir bekkjum: 

1. bekkur  0  6.   bekkur  25 

2. bekkur 16  7.   bekkur  23 

3. bekkur 10  8.   bekkur  10  

4. bekkur 10  9.   bekkur  16  

5. bekkur 22  10. bekkur  30 

Bókasafnið hvetur svo nemendur til þess að taka þátt í sumarlestri á vegum Bóka-

safns Hafnarfjarðar.  Æfingin skapar meistarann! 

Skilaboð frá bókasafni 
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Miðvikudaginn 3.júní var haldið lokaball Mosans. Þemað var Masquerade og Um 

30 unglingar mættu í matinn og um 150 unglingar mættu á ballið. Dj Lil Curly 

byrjaði ballið og eftir honum kom hljómsveitin SZK en þegar þeir kláruðu sitt tóku 

okkar frábæru unglingar sér til og spiluðu sjálf restina af ballinu og héldu svo 

sannarlega stuðinu áfram. Á ballinu var gríðarlega góð stemning  og allir skemmtu 

sér vel. Glæsilegt ungt fólk eins og sjá má á meðfylgjandi myndum. 

Lokaball Mosans 
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Fréttablað Hraunvallaskóla 

Drekavöllum 9 

221 Hafnarfjörður 

Ritstjóri: Karl Pálsson 

Ábyrgðarmenn: Lars Jóhann Imsland og Guðbjörg Hjaltadóttir  

www.hraunvallaskoli.is 

www.leikskolinn.is/hraunvallaskoli 

www.mosinn.is   

GLEÐILEGT 

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

