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Fyrstu vikuna í október fengum við til okkar 

góða gesti í tengslum við GreenCleanFuture-

samstarfsverkefnið okkar góða. Um var að 

ræða 20 manns, 5 frá hverju samstarfslandi 

þ.e. Danmörku, Finnlandi, Norður-Írlandi og 

Rúmeníu.  

Þessi vika fékk yfirskriftina , en plast og allt 

um plast, bæði jákvætt sem neikvætt er sá hluti verkefnisins sem við 

Íslendingarnir berum hvað mesta ábyrgð á. Nemendur ásamt 

kennurum þeirra unnu ýmislegt tengt 

plasti í þessari viku og mátti sjá listaverk 

úti um allt einsog snú-snú bönd, 

sparigrísi, fiska, dúska o.m.fl.  

Gestirnir fengu leiðsögn um skólann með nemendum 

nemendaráðsins okkar og fengu nemendurnir að spreyta sig á að 

svara mörgum og fjölbreyttum spurningum frá gestunum. Gengið var 

á milli kennslustofa og svæða til að sjá allt sem í gangi var en 

gestirnir fengu líka tækifæri til að föndra svolítið sjálfir og taka svo 

verkin sín með sér heim. Auðvitað var einnig farið með gestina okkar 

í heimsóknir bæði í fyrirtæki og að skoða náttúruperlur landsins 

okkar fagra. Við fengum mjög góða fræðslu á eftirfarandi stöðum: 

Umhverfisstofnun, Menntamálaráðuneytinu, Hellisheiðarvirkjun, 

Pure North Recycle og Sólheimum.  

                    (framhald á næstu síðu) 

Erasmus samvinna 

Brosið 
Fréttablað Hraunvallaskóla 
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Við fengum líka til okkar góða gesti frá 

skólaskrifstofu Hafnarfjarðar með ýmislegt 

áhugavert efni tengt menntastefnu okkar o.fl. en 

það var fróðlegt að bera saman bækur okkar og 

máta aðeins í boxin. Það var ekki annað að sjá og heyra en að allir hafi farið 

hamingjusamir heim aftur eftir dvölina hjá okkur. Við viljum nota tækifærið hér og 

þakka öllu okkar góða starfsfólki hlýjar móttökur og jákvætt hugarfar, en gestirnir 

höfðu oft orð á því hversu góður andi væri á meðal okkar allra sem í skólanum 

starfa. 

Hlökkum til áframhaldandi jákvæðrar og árangursríkrar samvinnu! 

Erasmus (framhald) 

Verum virk í Foreldrafélaginu 
Foreldrafélag Hraunvallaskóla er frábær vettvangur til að kynnast öðrum 

foreldrum og styðja við skólastarfið. Hlutverk bekkjartengla er mjög mikilvægt og 

nauðsynlegt er að bekkjartenglar séu virkir og áhugasamir um hlutverk sitt. 

Foreldrafélagið er líka öflugur bakhjarl og styrkir og styður skólastarfið á margan 

máta,  t.d. með því að standa fyrir fyrirlestrum og fræðslu, jólaföndri og frábærri 

Vallarhátíð að vori.  
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Haustið er skemmtilegur og annasamur tími í leikskólanum sem 

einkennist af aðlögun nýrra barna. Það er alltaf ánægju-

legt að kynnast og taka á móti nýjum börnum og fjöl-

skyldum þeirra. Elstu börnin á yngri deildunum færðust á 

milli deilda og voru full til-

hlökkunar að fara á eldri 

deild og hafa þau tekið 

breytingunum vel. Á öllum 

deildum skólans eru börnin að læra og kynnast 

nýjum reglum og sjá hvernig lífið í leikskólanum 

gengur fyrir sig.  

Í leikskólanum er uppeldis-

leg áhersla á SMT-skólafærni og að einkunnarorð 

skólans, vinátta, samvinna og ábyrgð, endurspegli allt 

starf skólans.                                                                       

Börnin læra skýrar og einfaldar reglur og safna SMT- 

brosum af áhugasemi. Að lokum er haldin brosveisla í til-

efni þess að þau hafa staðið sig vel í að læra reglurnar.  

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

Lífið á leikskólanum 
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Starfið á bókasafninu hefur verið líflegt þessa fyrstu 

mánuði skólaársins. Hér koma nemendur reglulega og 

læra á safnið og einnig eru alltaf í boði alls konar 

skemmtilegar lestraráskoranir sem nemendum er frjálst 

að taka þátt í.  

Nemendum í 6. bekk bauðst t.d. að taka þátt í 

skemmtilegu ritunarverkefni og semja litlar bækur. Og 

svo er stefnan sett á að bjóða nemendum í 1. bekk í 

heimsókn að hlusta á frumsamdar sögur.  Nemendur í 7. 

bekk eru í samstarfi við bókasafnið að vinna bókakynn-

ingar og ætla von bráðar að kynna fyrir samnemendum sínum skemmtilegar bækur.  

Þá  var dregin út heppinn þátttakandi í sumarlestri safnsins sem 

fékk glænýja bók í verðlaun fyrir dugnaðinn. 

Bókasafnsdagurinn í ár var 7. september og var dagurinn 

helgaður vísindum.  Af því tilefni voru settar upp litlar vísinda-

smiðjur á bókasafni og gafst nemendum kostur á að kíkja á 

safnið og gera litlar tilraunir.  Dagurinn tókst í alla staði vel og 

margir lögðu leið sína á safnið.

Bókasafnið var nýlega skreytt í tilefni hrekkjavöku og þá gafst 

nemendum kostur á að snúa hrekkjavökuhjólinu og komast að því 

hvaða skelfilega nafni þau áttu að heita þennan dag. 

 

 

Bókasafnsfréttir 



Bls. 5 
Brosið 

 

 

 

Elstu börn leikskólans fóru í Hörpuna að sjá tónlistarævintýrið Drekinn 

innra með mér. Ævintýrið var um litla stúlku sem  

drekinn er oftast ljúfur við en 

á það til að skipta skapi á 

augabragði og í sögunni 

lærir hún að takast á við 

drekann sinn og tilfinningar 

sínar. 

 

Lestur er lífsins leikur. Að lesa fyrir börn felur í sér mikla og góða málörvun. Eftir því 

sem orðaforðinn er meiri þeim mun betri verður lesskilningur barnsins. Í daglegu 

starfi skólans er áhersla á að styrkja málþroska barna með það að markmiði að 

auka málskilning og tjáningu. 

 

 

Fleira frá leikskólanum 
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Sjóræningjadagur var svo auðvitað haldinn hér samkvæmt venju þann 19. septem-

ber og var safnið sem og starfsmenn þess sett í sjóræningjabúning og auðvitað 

voru líka allskonar sjóræningjaverkefni í boði þennan dag.  Litlir sem og stórir 

sjóræningjar kíktu á safnið, fundu sjóræningjanafnið sitt, gengu plankann og kíktu á 

ýmis konar sjóræningjaþrautir. 

 

 
 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins heimsækir árlega elstu börnin í leikskólunum til  

að fræða þau um eldvarnir. Slökkviliðsmennirnir hafa slökkviálfana Loga og Glóð 

sér til halds og trausts í þessum heimsóknum en þau eru sérstakir aðstoðarmenn 

slökkviliðsins í verkefninu.  

 

 

Slökkviliðið í heimsókn 

Meira frá bókasafni 
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Við erum 
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Eins og ævinlega er líf og fjör í leiklist í Hraunvallaskóla. Undanfarið 

hafa nemendur verið að gera hljóðleikhús.  

Nemendur vinna þá saman í hópum og eiga að búa til ævintýri. Þeir mega líka nota 

klassísk gömul ævintýri og búa til sitt eigið úr þeim. Nemendur búa til söguþráð og 

gera kyrrmyndir úr ævintýrinu.   

Næst taka þeir myndirnar á iPad í réttri röð. Nemendur mega taka myndirnar hvar 

sem er í skólanum eða á skólalóðinni. Má nota búninga og ,,green screen“ til að ná 

sem skemmtilegustum myndum.  

Því næst setja þau myndirnar inn í iMovie og lesa svo söguna inn eins og hljóðbók.. 

Þetta hefur tekist mjög vel og eru krakkarnir afar áhugasamir um verkefnið. Hér eru 

nokkrar myndir af verkefnum þeirra. 

 

 

Hljóðleikhús 
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Á hverju hausti kemur Dagný danskennari og er með danskennslu fyrir börnin í 

boði foreldrafélags skólans. Þá er iðulega fjör og gaman. Krakkarnir skemmta sér 

konunglega og læra heilmikið í þessum heimsóknum. 

 

 

 

 

Þorgrímur Þráinsson kemur reglulega til okkar og heldur góða fyrirlestra. Hann kíkti 

á okkur í haust og hélt einn slíkan. Annars vegar fyrir 10. bekkinn og svo um kvöldið 

fyrir foreldra. Í fyrirlestrinum fjallaði Þorgrímur um hvatningu um að standa sig frá-

bærlega í lífinu, bera ábyrgð á eigin vegferð, setja sér markmið, hjálpa hvert öðru, 

sýna samkennd og huga að litlu hlutunum dags dag-

lega sem breyta lífi okkar. Hann fjallaði einnig um 

sterka liðsheild og notar landsliðið í fótbolta sem 

dæmi, sagði sögur og sýndi myndbönd sem hreyfa 

við öllum. Afar vel heppnaður og góður fyrirlestur þar 

sem fram komu ýmsir hlutir sem allir hafa gott af að 

láta minna sig á. 

 

Þorgrímur í heimsókn 

Dans í leikskólanum 
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Í sumar voru ný lög um meðferð persónuupplýsinga og persónuvernd 

samþykkt á Alþingi. Lögin gilda um sérhverja rafræna og handvirka vinnslu 

persónuupplýsinga sem eru eða eiga að verða hluti af skrá um viðkomandi ein-

stakling.  

Persónuupplýsingar eru sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar 

upplýsingar um hinn skráða, þ.e. upplýsingar sem beint eða óbeint má rekja til til-

tekins einstaklings, látins eða lifandi. Grunnskólum ber að fara að lögum um með-

ferð persónuupplýsinga og persónuvernd og öðrum lögum sem þeim tengjast.  

Að miklu leyti er um sömu reglur að ræða og voru í gildi áður en töluverðar við-

bætur eru komnar inn sem snúa að heimildum og upplýstu samþykki, skyldum 

ábyrgða- og vinnsluaðila svo eitthvað sé nefnt.  

Hraunvallaskóli hefur þegar unnið áhættumat um meðferð rafrænna upplýsinga en 

Hafnarfjarðarbær hefur ráðið persónuverndarfulltrúa sem mun leiðbeina okkur í 

þeirri vinnu sem framundan er í þessum efnum.  Í mörg horn er að líta og við 

munum leita eftir samþykki og samvinnu við ykkur foreldrar góðir eins og þarf 

hverju sinni.   

Persónuverndarlög 
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Upp á síðkastið höfum við í Hraunvallaskóla verið að vinna með plast og slagorðið 

Plastic not so fantastic! Eins og fram hefur komið fengum við heimsókn frá aðilum 

sem tengjast verkefninu Green Clean Future. Þeir koma frá skólum í Danmörku, 

Finnlandi, Írlandi og Rúmeníu og hafa gengið hér um, skoðað og spjallað við 

krakkana. Við erum stolt af því að vera aðili í þessu verkefni og krakkarnir hafa sýnt 

og sannað hversu mikilvægt er að flokka og hafa í huga hvað við kaupum og 

notum. Sett var upp grind á gangi skólans þar 

sem við svo 

söfnuðum plasti í 

nokkra daga. Kom 

þá mikil plast-

notkun okkar ber-

lega í ljós. 

Plastlaus mánuður 

Tjáning og leikur 
Í leikskólanum læra börnin að tjá sig á fjölbreyttan hátt í gegnum leik, hreyfingu, 

myndmál, tónlist og tungumál. Hér á myndunum má sjá krakkana sinna þessum 

þáttum á ýmsa skemmtilega vegu. 
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Ólympíuhlaup ÍSÍ 2018 var sett í Hraunvallaskóla í Hafnarfirði í haust í 

fínu veðri. Um 800 nemendur skólans tóku þátt í setningu hlaupsins og gátu valið 

um að hlaupa 2,5 km, 5 km eða 10 km. Blossi, lukkudýr Smáþjóðaleikanna 2015 

var á staðnum að hvetja nemendur áfram og vakti mikla lukku. Ragnhildur Skúla-

dóttir, sviðsstjóri Þróunar- og fræðslusviðs ÍSÍ, afhenti Lars Jóhanni Imsland, skóla-

stjóra Hraunvallaskóla, nokkrar gerðir af boltum að gjöf frá ÍSÍ. Fulltrúar Mjólkur-

samsölunnar voru á svæðinu og gáfu krökkunum ískalda mjólk í lok hlaupsins.  

Norræna skólahlaupið hefur farið fram í 

grunnskólum landsins óslitið frá árinu 

1984 og lengstan hluta þess tíma verið í 

umsjón ÍSÍ. Á síðustu árum hefur Ísland 

verið eina þátttökuþjóðin á Norður-

löndunum og nafn hlaupsins því ekki 

endurspeglað verkefnið. ÍSÍ hefur því 

ákveðið að breyta nafni hlaupsins og 

heitir það nú Ólympíuhlaup ÍSÍ. Verkefnið hefur nú fengið nýtt merki og viður-

kenningaskjölin skarta nýju útliti. 

Ólympíuhlaup ÍSÍ 
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Vinaliðaverkefnið fór af stað á dögunum á yngsta– 

og miðstigi. Fóru tilnefndir vinaliðar á námskeið þar 

sem þeir fengu sérstaka vinaliðaþjálfun og lærðu 

nýja leiki. Námskeiðið gekk rosalega vel og 

skemmtu krakkarnir sér konunglega. Í Vinavikunni 

byrja vinaliðarnir svo að stýra leikjum í frímínútum. 

Vinaliðar eru valdir af bekkjarfélögum til að stýra leikjum í fyrri frímínútum, mánudag 

til fimmtudags. Í frímínútum geta nemendur valið um þrjá til fjóra leiki daglega. Skipt 

er um leiki á tveggja til þriggja vikna fresti. Allir nemendur er hvattir til að taka þátt í 

leikjunum í frímínútum og ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi. Það á enginn að 

þurfa að vera einn í frímínútum og leikir eru góðir til að auka félagsfærni og kynnast 

samnemendum sínum betur.  

Vinaliðaverkefni 



 

 

 

Í tilefni af Hrekkjavökunni mættum við í búningum í leikskólann og gerðum okkur 

glaðan dag. Mættu hér ýmis konar verur og fyrirbæri eins og sjá má á meðfylgjandi 

myndum. 
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Nokkrar umbætur hafa verið gerðar á skólalóðinni því búið er að koma upp bretta-

velli við skólann, nýr kastali er risinn og hjólagrindum hefur verið fjölgað. Því miður 

hefur ekki tekist að mála leiki á malbikið eins og lagt var upp með í sumar en þar 

hefur veðrátta verið að stríða okkur og sett strik í reikninginn.   

 

 

Umbætur á skólalóð 

Hrekkjavakan í leikskólanum 
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Líkt og undanfarin 11 ár tileinkar Krabbameinsfélag Íslands októbermánuð baráttu 

gegn krabbameini hjá konum. Söfnunarfé Bleiku slaufunnar í ár verður varið til 

þeirrar fjölbreyttu starfsemi sem Krabbameinsfélagið stendur fyrir, með sérstakri 

áherslu á krabbamein hjá konum og hvatningu til að mæta í skimun fyrir brjósta- og 

leghálskrabbameinum.                                    

(sjá á síðu bleiku slaufunnar bleikaslaufan.is) 

Að venju héldum við uppá Bleika daginn hér í 

Hraunvallaskóla og sýndum þessu góða mál-

efni stuðning. Nemendur og starfsmenn eru 

alltaf hvattir til að mæta í bleiku þennan dag 

og er keppt um titilinn bleikasti bekkurinn. Að 

þessu sinni vann 7. bekkur þessa bleiku 

keppni. Flottur hópur 

eins og sjá má á mynd 

hér til hliðar. 

Bleiki dagurinn 
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Verum ávallt 
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