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Það er að koma jólafrí í grunnskólum Hafnarfjarðar og 

langþráð hvíld framundan. Með þessum jólapósti 

viljum við þakka samstarfið alla haustönnina um leið 

og við viljum kynna það skipulag sem tekur við byrjun í 

janúar. Eins og staðan er höfum við ekki fengið að vita 

hvort, og þá hverjar, verði breytingar á reglum um 

skólastarf um áramótin en núverandi reglur eiga að 

gilda til 31. desember. Skólastjórnendur í grunnskólum 

Hafnarfjarðar hafa þó fengið þau tilmæli að undirbúa 

breytingar með aukningu á kennslu í 5.-10. bekk frá áramótum á meðan skóla- 

og frístundastarf í 1. - 4. bekk verður óbreytt frá því sem nú er og matarþjónustan 

og starfsemi félagsmiðstöðva sömuleiðis. Núna eru að jafnaði 4 kennslustundir í 

skóla í 5.-10. bekk en þær munu verða a.m.k. 5 á dag að jafnaði, eða 25 á viku, í 

þessum árgöngum eftir áramótin. Þannig höfum við ákveðið að láta aðstæður í 

hverjum skóla ráða, því þær eru mismunandi á hverjum stað, því hversu mikil 

kennsla, og hvaða, verður í einstaka bekkjum í skólum. Það leiðir til þess að ekki 

verður gefið að það verði jafnræði í kennslutímamagni milli hafnfirskra grunn-

skóla hjá nemendum á sama aldri. Það var ákveðið að opna á þennan 

möguleika frekar en að hafa áfram jafna kennslu milli skóla sem hefði dregið úr 

fjölda kennslutíma hjá flestum. Valgreinar í 8.-10. bekk er ekki hægt að hefja enn 

sem komið er og Tækniskólinn hefur tilkynnt að hann muni ekki vera með val-

grein sína fyrir nemendur í 10. bekk sem stóð til að yrði í vetur. Stefnt er að því 

að halda þessu fyrirkomulagi, ef þess verður nokkur kostur, uns takmörkunum á 

skólastarfi verður aflétt og hægt verður að fara í hefðbundið og fullt skólastarf.                                           

Við væntum þess að jólahátíðin og áramótin verði ykkur öllum ánægjuleg og við 

eigum áfram gott samstarf á næsta ári um að búa áfram til skólastarf sem svari 

þörfum allra nemenda okkar fyrir 

menntun, jákvæðum samskiptum 

og vellíðan í námi og leik. 

Jólin að renna í garð 

Fréttablað Hraunvallaskóla 
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,,Þó desember sé dimmur, þá dýrleg á 

hann jól, með honum endar árið og aftur hækkar sól,“ 

segir í lok þulunnar um árið eftir Steingrím Arason. Þó 

desember sé dimmur þá njótum við hans sem aldrei 

fyrr. Óhætt er að segja að það leynist spenna og eftir-

vænting í andlitum barnanna er líða fer á mánuðinn. 

Það eru þvílík forréttindi að fá að upplifa þennan árstíma með börnunum, sitja með 

þeim og spjalla um heima og geima, taka þátt í leik þeirra og 

lesa fyrir þau skemmtilegar jólasögur. Börnin hafa verið dugleg 

að búa til jólaföndur og jólatréð í jólaþorpinu fékk líka að njóta 

skreytinga frá þeim.  

Nú í ár höfum við þurft að breyta og aðlaga starfið að sóttvarnar-

takmörkunum, ásamt þeim fjölmörgu hefðum sem við erum vön 

að hafa í desember.  

Hvert barn hefur búið til jólagjöf til að gefa foreldrum sínum. Foreldrum var ekki 

boðið í aðventukaffi eins og verið hefur, þess í stað máluðum við piparkökur sem 

við gæðum okkur á í síðdegishressingunni þegar jólaballið verður. Jólaballið verður 

með breyttu snið í ár og haldið í græna salnum okkar. Barnahópnum verður skipt í 

yngri- og eldri barnahópa. Þar sem takmörk eru á hverjir mega koma inn í hús þá 

kemur jólasveinninn á gluggann og afhendir börnunum litla gjöf.  

Í haust höfum við verið að leggja inn SMT- reglurnar, þegar við erum búin að til-

einka okkur og læra regluna sem áhersla er á þá fær hvert og eitt barn Bros sem 

við söfunum saman. Þegar við höfum safnað saman ákveðið mörgum Brosum þá 

höldum við Brosveislu. Hóll 

hélt á dögunum brosveislu og 

buðu uppá snakk og svala en 

Höfði var með náttfatadag.   

 

 

Leikskólafréttir 
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10. bekkur fór í stutta vettvangsferð nú í byrjun 

desember. Var farið í heimsókn í endurvinnslu-

fyrirtækið Terra þar sem nemendur fengu að vita 

ýmislegt um það ferli og mikilvægi þess. Frábær 

ferð þar sem allir voru sér og sínum skóla til fyrir-

myndar og þótti krökkunum afar gott að komast 

aðeins út og taka stutt hlé frá skólabókunum. 

Fróðleg og 

skemmtileg ferð 

með hressum 

krökkum. 

 
 
 

,,Þegar piparkökur bakast, kökugerðarmaður tekur fyrst af 

öllu steikarpottinn og eitt kíló margarín.“ Já, það var heldur 

betur fjör á dögunum þegar 3. bekkur tók sig til og málaði á 

piparkökur. Einbeitingin skein úr hverju andliti enda var af-

raksturinn glæsilegur, svo ekki sé nú minnst á gómsætur. 

Þarna birtust hjörtu, jólatré og allskonar fígúrur sem eiga 

eftir að kæta marga bragðlaukana. Ætli það hafi verið heilt 

kíló pipar??  

Piparkökumálun 

Heimsókn í Terra 
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Árlega býður foreldrafélag skólans uppá piparkökur og 

skólinn uppá heitt súkkulaði með. Þrátt fyrir samkomu-

bann fór piparkökuvagninn af stað og kíkti til nemenda 

þótt mun strangari reglur hafi verið í gangi en áður. 

Þetta er ákaflega vinsælt meðal nemenda eins og sést 

hér hjá 6. bekk og tóku sumir í spil á meðan þeir gæddu 

sér á veitingunum. Þetta má sjá á myndunum hér sem 

fylgja en þarna eru líka myndir þegar hópurinn föndraði 

falleg jóla-

kort. 

Hressir 

krakkar! 

Piparkökur og spil 

 

 

Gott er að brjóta upp daginn í samkomubanni og hólfaskiptingum með því að 

skreyta svæðið sitt. Hér fylgja myndir af hressum krökkum og ýmsum skreytingum 

sem föndraðar voru nú á aðventunni. Þetta er nú bara skemmtilegt! 

Skreytingadagur 
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Í lok október var umferðar-

dagur hér í skólanum. Var 

hann tileinkaður fræðslu um 

umferðina og ýmislegt sem 

henni tengist. 1.bekkur 

byrjaði daginn á því að 

horfa á myndband á 

Krakkarúv um umferðarskilti. Eftir það voru unnin 

verkefni úr bókinni Aðgát í umferðinni þar sem 

nemendur merktu við hvað á og á ekki að gera í 

umferðinni. Því næst teiknuðu nemendur nokkur 

umferðarmerki sem þeir þekktu. Eftir frímínútur 

voru nemendur paraðir saman. Pörin gengu 

hringinn í kringum skólann með blað með al-

gengum umferðarmerkjum og áttu að merkja við 

þau merki sem þau sáu á leiðinni. Í lok dags var 

svo rætt um hvað mætti breyta og bæta við 

skóla-

lóðina 

varðandi umferðarreglur.                              

2. bekkur vann verkefni í tengslum við 

umferðaljós, umferðarmerki, gangbrautir og 

fleira auk þess sem horft var á þætti um 

umferðaröryggi á Krakkarúv. Heppnaðist 

dagurinn afar vel hjá þessum hópum og 

krakkarnir ánægðir. 

Umferðarvakning 
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3. bekkur vann með kaflann ,,Umferðin” í náms-

efninu ,,Halló heimur”. Nemendur unnu fjölbreytt 

verkefni tengd honum, horfðu á myndbönd um 

öryggi í umferðinni og ræddu um hvernig þeir 

myndu vilja hafa skólalóðina sína, hvernig skilti 

ættu að vera þar o.fl. Einnig var talað um mikilvægi 

endurskinsmerkja.  Nemendur horfðu á myndband 

þar sem sést hversu vel við sjáumst í myrkrinu ef 

við erum með endurskinsmerki. Nemendur áttu svo 

að teikna 

hvar væri 

best að setja merkin. 

4.bekkur fór yfir hvað væri hægt að gera til 

að bæta umferðaröryggi á skólalóðinni. Þar 

var helst talað um að nemendur vildu fá yfir-

byggðar hjólageymslur fjær skólanum svo 

hjól væru ekki á skólalóðinni því þau eru 

svolítið hrædd við krakkana á vespunum. Einnig vildu nemendur sér stíga fyrir hjól 

og hjólabretti. Svo ræddum við hverju mætti breyta og bæta við á skólalóðinni. 

Hugmyndir eins og skautasvell, sullugarður, stærri ramp, meira gras og fleira 

skemmtilegt kom fram. Flottar 

hugmyndir hjá flottum krökkum. 

Enn meiri umferð 
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Leikur er hornsteinn leikskólastarfsins, lífstjáning og 

gleðigjafi barnsins. Í leikskólanum er leikurinn vinna 

barnsins og mikilvægasta náms- og þroskaleiðin. Meðan 

börn leika sér fá þau útrás fyrir sköpunarþörf sína og 

hugmyndaflug. Í leiknum læra börn samskipti, taka tillit til 

annarra og fá útrás fyrir tilfinningar sínar. Í leikskólanum eru 

börnin full leikgleði dag hvern og áhugavert er að fylgjast 

með þeim þróa og spinna sig áfram í leiknum hvort sem 

þau eru úti eða inni. Þegar börnin leika er húsakynnum og 

leikstofum skipt upp í athafna- og leiksvæði eins og rýmið 

leyfir. Leikefni eru valin út frá aldri og þroska barnanna.  

Útivera er hollt og góð fyrir unga sem aldna. Farið er út 

a.m.k. einu sinni á dag, fer þó eftir veðri og aldri 

barnanna. Í útiveru er aðaláherslan á hreyfingu og frjálsan 

leik. Útileiksvæðið er skapandi og fjölbreytt þar sem bæði er hægt að príla, hlaupa 

og þjálfa fínhreyfingar og sköpunargleði. Útiveran styrkir okkur, eykur mótstöðuafl 

og matarlyst. Hún er mikilvæg tenging við náttúruna og veitir okkur tækifæri á að 

nota öll skilningarvitin okkar, rannsaka og upplifa.  

Í leikskólanum er lögð áhersla á samverustundir þar sem börnunum er skipt upp í 

hópa eftir aldri og þroska. Í samverustundunum er lögð áhersla á málþroska, 

vitsmunaþroska og félagsþroska. Við lesum bækur, sagðar eru sögur, farið í orða-

leiki, sungið og kenndar vísur og þulur. Lögð er einnig áhersla á litaþekkingu þ.e. 

að börnin læri litina, talnaþekkingu, sjálfþekkingu, sjálfsmyndin er styrkt og börnin 

þjálfuð í að koma fram fyrir hóp. En fyrst og fremst er áhersla á að hafa samveru-

stundirnar skemmtilegar.  

 

Meira frá leikskóla 
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Skólastarfið hefur verið ótrúlega fjölbreytt 

þrátt fyrir miklar takmarkanir. Berglind textíl-

kennari leyfði t.d. nemendum að taka 

aðeins í saumavélina og sauma sér grímur. 

Einnig má sjá á myndunum hattagerð. 

Efnilegir og skapandi krakkar þarna á ferð. 

 

 

Í venjulegu árferði höfum við fengið til okkar í heimsókn 

barnabókahöfunda á þessum árstíma. En það var eins og 

allir vita ekki hægt að þessu sinni en margir höfundar 

bókanna fengu þá góðu 

hugmynd að hafa 

kynningarnar rafrænar 

þetta árið. Höfundar gáfu 

margir út myndbönd með 

upplestri sem kennarar 

svo vörpuðu upp á skjá. Má þar nefna að Hildur 

Knútsdóttir og Þórdís Gísla lásu upp úr Hingað og ekki lengra 

og Sigrún Elíasdóttir las upp úr Leitin að vorinu. Bjarni Fritzson 

las svo upp úr sinni bók um Orra óstöðvandi og gekk hann svo 

skrefinu lengra og gaf skólanum 25 eintök af bókinni en 4. 

bekkur hefur verið að vinna lesskilningverkefni úr bókinni sem 

fylgdi. Gott framtak hjá þeim og þökkum við að sjálfsögðu 

Rafræn bókakynning 

Grímu – og hattagerð 
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Samkomubannið og skert þjónusta hefur 

ekki stoppað starfsfólk Mosans í að koma til 

móts við og þjónusta krakkana eftir bestu 

getu. Allt okkar starf varð rafrænt þegar tak-

markanir byrjuðu og hægt er að taka þátt í 

starfi félagsmiðstöðvarinnar heima í stofu. 

Félagsmiðstöðin býður upp á virkilega fjöl-

breytta dagskrá sem allir geta tekið þátt í, ungir sem aldnir. Í byrjun desember 

fengum við svo loksins að opna aftur 

félagsmiðstöðina en með ákveðnum tak-

mörkunum. Það er mikilvægt að skóli og 

félagsmiðstöð séu með sömu viðmið hvað varðar 

hópaskiptinguna og varð því hefðbundið starf fellt 

niður og allt sett upp með nýju sniði. Við tökum á 

móti sömu hópum og krakkarnir eru í skólanum. 

Hvert hólf fékk því eina opnun í desember og við munum líka halda áfram með 

rafræna félagsmiðstöð samhliða því.                                                                                          

Það hafa verið ansi margar rútínur í vetur hjá börnunum í Hraunseli og viljum við 

hrósa þeim fyrir að taka svona vel á þessu öllu saman. Við erum enn hólfaskipt en 

við færum okkur yfir í Hraunsel á mánudaginn 21.des þegar jólasmiðjurnar byrja og 

verðum þar yfir jólin og milli jól og nýárs. Það er allt búið að ganga vel og eru 

þessar vikur búnar að reyna ágætlega á hugmyndarflug starfsmanna við að finna 

upp á einhverju skemmtilegu að 

gera. Við höfum verið að föndra 

mikið undanfarið og erum við ekki 

frá því að það séu margir fram-

tíðar listamenn hérna í frístunda-

heimilinu. Við förum í útiveru á 

hverjum degi og reynum að hafa 

það sem allra mest kósý.  

Mosinn og Hraunsel 
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Við eigum mjög hæfileikaríka krakka hér í 

Hraunvallaskóla. Eru þeir afar skapandi á 

ýmsum sviðum eins og sjá má á þessum 

myndum sem fylgja. Þarna eru fallegar 

skálar, glæsileg jólakerti og origami föndur 

sem Ásdís kennari hefur verið að leiðbeina 

þeim með í vetur. Glæsilegt hjá þessum 

skemmtilegu og bráðefnilegu 

krökkum. 

 

 

 

 

 

Eins og áður kom fram þá var umferðardagur hér í skólanum fyrr í vetur. 10. bekkur 

byrjaði daginn á því að lesa dæmisögur og fylla út í siðferðiskvarðann. Horfðum 

síðan á nokkur myndbönd frá Umferðarstofu sem fjölluðu um hættuna í umferðinni. 

Svo var horft á kynningarefni frá Umferðarstofu um rauða þríhyrninginn á 

lyfjapakkningum og ræddum um hvað hann þýðir. Við tókum bílprófið á netinu og 

ræddum um það. Einnig reiknuðum við út hversu hratt nemendur eru að hjóla á 

gangstéttum að meðaltali. Við 

reiknuðum út hver fallhæð melónu 

þyrfti að vera samanber þann hjóla-

hraða. Við létum melónu falla úr 

þeirri hæð, fyrst án hjálms og síðan 

með hjálm. Þetta var forvitnileg og 

skemmtileg tilraun. 

Umferð í unglingadeild 

Hæfileikaríkir krakkar 
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Nú á dögunum tóku margir bekkir þátt í forritunarstund, Hour of Code. 

Vanalega er þetta útfært þannig að eldri bekkir kenna þeim yngri þegar þeir fara í 

heimsókn inná svæðin þeirra. En að þessu sinni þurfti hver hópur fyrir sig að vinna 

á sínu svæði vegna takmarkana um blöndun hópa. En þetta gekk ótrúlega vel. Við 

erum stolt af þessum duglegu krökkum sem stóðu sig með prýði, allir voru áhuga-

samir og glaðir. Er þetta þriðja árið í röð sem þetta er gert og hlökkum við til að gera 

þetta aftur að ári. Hér má svo sjá ýmsar myndir frá þessum skemmtilega klukkutíma 

okkar. 

 

 

Forritunarstundin 
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1. desember er mikilvægur dagur hjá okkar 

þjóð. Eins og við vitum fengum við fullveldi 

þennan dag 1918 sem leiddi svo út í fullt sjálf-

stæði 1944. Hefur dagurinn kannski örlítið 

gleymst í gegnum tíðina en mikilvægt er að 

halda honum aðeins á lofti og kynna fyrir nemendum mikilvægi hans. Nokkrir bekkir 

kynntu sér þennan dag aðeins betur og lásu sig til um hann auk þess að skoða 

skjaldarmerkið okkar og forvitnast um vættina sem auðkenna hvern landshluta. 

 

 

 

 

 

Eins og sjá má í blaðinu er ýmislegt gert hér í skólanum til að 

brjóta upp daginn í samkomubanni og gera eitthvað allt 

annað en að vera með trýnið ofan í skólabókum. 6.Viðey fór 

einmitt í skemmtilega vettvangsferð í jólaþorpið fyrr í desem-

ber þar sem ýmislegt var skoðað og bralla. Og að sjálfsögðu 

var lagið tekið og gengið í kringum 

jólatréð. Skemmtileg ferð með 

skemmtilegum krökkum.  

6. bekkur og jólaþorpið 

Fullveldisdagurinn 
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