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Bráðum koma blessuð jólin 

börnin fara að hlakka til. 

Allir fá þá eitthvað fallegt  

í það minnsta kerti og spil. 

(Jóhannes úr Kötlum) 

 

Nú styttist í jólahátíðina, ljósin ljóma og lýsa upp skammdegið sem við 

tökum fagnandi. Kærleiksríkt hugarfar fyllir hjörtu margra sem skapar 

ánægju og gleðiríka daga á aðventunni á meðan öðrum finnst amstrið sem 

tengist jólunum allt of mikið. Skilaboð jólanna eru að missa ekki sjónar á 

því sem skiptir máli í lífinu. 

Í aðdraganda jóla leggja margar fjölskyldur áherslu á að safnast saman og 

eiga notalegar stundir saman. Í hugum margra eru þessar samverustundir 

það mikilvægasta við jólin og skapa góðar minningar. Foreldrar gleðja 

börnin sín með gjöfum og gleðjast yfir því en þá er gott að hafa í huga að 

gjafaflóðið er ekki það sem skiptir mestu í litlu barnshjarta heldur sam-

veran, ástúðin og umhyggjan sem nærir hvert barn. Gjörvallur heimurinn 

leitar gleðinnar og hamingjunnar sem ekki fást keyptar á neinu verði á 

nokkrum markaði því þetta eru kostir sem koma að innan og verður að fága 

eins og fágæta gimsteina því þær skína skærast í verkum kærleikans. 

Höfum það í huga að njóta aðventunnar og þess sem árstíðin hefur uppá að 

bjóða. 

    Gleðileg jól og farsælt komandi ár!! 

Guðmundína Margrét Hermannsdóttir, 

Aðstoðarleikskólastjóri Hraunvallaskóla 

Jólakveðja Hraunvallaskóla 

Brosið 
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Í Hraunvallaskóla stendur á þessu skólaári yfir mikil vinna sem tengist mati á skóla-

starfi. Verkefnið er óvenju flókið þetta skólaár en að baki þess liggja nokkrar 

ástæður. Í fyrsta lagi fór skólinn í úttekt hjá Menntamálastofnun (MMS) í ytra mati. 

Þá er skólinn að vinna úr gögnum úr Skólapúlsinum frá síðasta skólaári. Loks var 

gerð álagskönnun meðal kennara í kjölfar ákvarðana í síðasta kjarasamningi kenn-

ara sem liggur til grundvallar í bókun 1 og síðan umbótaáætlun.  

Í vetur var því gerð  áherslubreyting í framkvæmd 

innra mats innan skólans. Í stað eins teymis, mat-

steymis, var ákveðið að bæta við öðru teymi, 

umbótateymi, sem er í reynd sérstök vinna á 

vegum stjórnenda skólans og aðskilin 

hefðbundnum stjórnendafundum. Þannig ber mat-

steymi skólans (skipað fulltrúum starfsmanna, 

nem-enda og foreldra, auk skólastjóra) ekki lengur ábyrgð á innleiðingu umbóta. 

Mats-teymið er núna meira eins og sá sem fylgir því eftir að umbætur séu gerðar og 

leggur sín sjónarmið í umbótaferlið með reglulegu samtali við skólastjóra út frá 

umbótaáætlun og aðgerðartillögum umbótateymisins.  

Umbótateymið hefur unnið frá því í byrjun skólaárs skoðað fyrirliggjandi gögn 

(Skólapúlsinn, úttekt MMS, álagskönnun kennara) og þær áætlanir sem lágu fyrir í 

vor út frá gögnunum. Allar áætlanir voru yfirfarnar og sett fram ítarlegt verkplan með 

aðgerðum eftir mánuðum í hverju umbótaverkefni. Umbótaverkefnin skipta tugum 

og krefjast mikillar skipulagningar sem lendir í höndum umbótateymisins að útfæra 

og framkvæma. Umbótateymið hefur frá því í byrjun hausts, undir yfirstjórn verk-

efnisstjóra þess, Guðrúnar Snorradóttur, sett drög að ítarlegu skipulagi sem nú er 

komið í framkvæmd. 

 

 

Framhald á næstu síðu…. 

Mat á skólastarfi 
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Öll þessi matsvinna sem er í gangi er þannig bæði vegna almennra krafna til grunn-

skóla að sinna mati á skólastarfi og sérstakra aðstæðna núna. Mat á skólastarfi er 

lagabundið verkefni en verkefnið er óvenju yfirgripsmikið núna í Hraunvallaskóla 

vegna sérstakra aðstæðna, þ.e. úttektar MMS og bókunar í kjarasamningi kennara. 

Vigfús Hallgrímsson, þróunarfulltrúi grunnskóla, starfar með umbótateymi Hraun-

vallaskóla í vetur sem ráðgjafi og fylgir sömuleiðis eftir hlutverki sveitarfélagsins í 

því að í kjölfar matsúttektar MMS fari í gang umbótaferli.  

 

 

Mat á skólastarfi (framhald) 

Bæjarferð hjá 2. bekk 
2. bekkur var að vinna með bókina Land og þjóð fyrr í vetur. Fór bekkurinn í 

tengslum við hana í ferð til Reykjavíkur. Krakkarnir fóru að skoða Alþingi, 

ráðhúsið í Reykjavík, Jón Sigurðsson, Menntaskólann í Reykjavík, Stjórnarráðið 

og Hörpuna. Flottur dagur með flottum hóp.  
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Nemendur í 1. bekk Kröflu hafa undanfarnar vikur verið að vinna með þætti tengda 

„Green Clean Future“ samstarfsverkefni ERASMUS+ sem Hraunvallaskóli er þátt-

takandi í til ársins 2019.  

Nemendur veltu fyrir sér flokkun á rusli, hvernig það er flokkað og hvað verður um 

það eftir flokkun. Einnig veltu þeir fyrir sér endurvinnslu og endurnýtingu á ólíkum 

efnivið auk sóunar í daglegu lífi, eins og á mat og hvernig hægt væri að draga úr 

henni. 

Í framhaldi af þessum þáttum var rætt um sam-

eiginlegar þarfir allra barna á jörðinni og hvað 

nemendur sjálfir geta gert til að halda jörðinni 

okkar og vatninu hreinu. 

Leitast var við að svara spurningum á borð við:                                     

Hvernig göngum við um jörðina okkar?                                                                         

Hvers vegna þurfum við að sýna jörðinni umhyggju og virðingu?                                

Búa öll börn við sömu lífsskilyrði?                                                                     

Hverjar eru grunnþarfir allra jarðarbúa? 

Nemendur voru afar áhugasamir og margar góðar hugmyndir spruttu fram. Áhersla 

var m.a. lögð á að draga úr plastnotkun og að henda minna af mat. Mælst var til 

þess að allir nemendur kæmu með nestið sitt í skólann í 

fjölnota íláti, pössuðu að skammta sér mátulega svo ekki 

yrði afgangur af nestinu en ef svo vildi til þá fóru þau með 

þá heim í þeim tilgangi að foreldrar þeirra gætu betur gert 

sér grein fyrir hvað mátulegur skammtur gæti verið stór 

o.s.frv. 

 

Jörðin okkar er dýrmæt 
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Hulda Björk, einn af frábærum stærðfræðikennurum á unglingastiginu, er 

hugmyndarík þegar kemur að því að brjóta upp hefðbundna stærðfræðikennslu. Nú 

á dögunum var t.d. föndurtími. Stelpurnar bjuggu til jóladagatal á meðan drengirnir 

gerðu Sphero-brautir.   

 

Jólaföndur í stærðfræði 

Jólasamvera á sal 
Í desember komu yngsta stig og miðstig skólans saman á sal til að syngja jóla-

lög. Luke tónmenntakennari spilaði undur fallega á píanóið og Aníta og Þórunn 

stýrðu fjöldasöng. Krakkarnir tóku vel undir svo jólasöngurinn hljómaði langt fram 

á gang. Þekktir slagarar eins 

og Snjókorn fall voru sungnir 

í bland við hefðbundin jóla-

tréslög eins og Í skóginum 

stóð kofi einn.  Í lokin stýrði 

svo Vilborg danskennari jóla-

dansi.  
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Ævar vísindamaður kom og las fyrir okkur úr nýju 

bókinni sinni Þitt eigið ævintýri og kynnti svo lestrar-

átakið sitt sem hefst í janúar. Það mátti heyra saumnál 

detta þegar Ævar las með tilþrifum um Hans og Grétu, 

þyrnigerði, prinsa og margt fleira spennandi. Takk 

kærlega fyrir okkur Ævar. 

 

Sigríður Etna Marinósdóttir kom og las fyrir 

yngstu krakkana úr bókinni sinni Etna og 

Enok fara í sveitna. Krakkarnir voru 

heldur betur ánægð með heimsóknina og 

hlustuðu hugfangin á höfundinn lesa um 

hesta, hænur, býflugur og fleira skemmtilegt 

sem er að finna í sveitinni hjá ömmu og afa. 

 

Haraldur Gíslason kíkti til okkar um daginn 

og las fyrir 7. og 8. bekk úr bókinni sinni 

Bieber og Botnrassa. Heldur betur 

skemmtilegt og ekki var verra að þrír 

söngsnillingar úr bekkjunum fluttu lag sem 

kemur fyrir í bókinni. Það er sko ekki ama-

legt að fá svona hressa bókakynningu.  

Höfundar í heimsókn 
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Desembermánuður hefur verið viðburðaríkur og 

skemmtilegur hjá okkur í leikskólanum. Jóla-

undirbúningurinn hefur litað starfið í desember. 

Við byrjuðum á að baka pipar-

kökur. Piparkökubakstur er alltaf 

tilhlökkunarefni hjá börnunum. Þá ilmar leikskólinn og allir finna á 

lyktinni að jólin eru í nánd.                                                                  

Elstu börn leikskólans sungu í Hafnarborg. Þá fylltist Hafnarborg af 

söng og hátíðaranda þegar fjölmargir kórar Hafnarfjarðar skipaðir 

söngfólki á öllum aldri komu saman.                                                                                          

 

 

 

Börnin tóku strætó í jólaþorpið og skreyttu jólatréð okkar. Það var mikil gleði yfir 

strætóferðinni og ekki síður að sjá öll fallegu jólaljósin.  

Leikskólafréttir 



 

 

 

Þessum skemmtilegu stelpum 

datt í hug að gera verkefni um 

Bleiku slaufuna þegar þær voru í 

leiðtogahæfni í Hraunvallaskóla. 

Verkefnið var um sjálfboðavinnu á 

Íslandi og þeim fannst Bleika 

slaufan áhugaverðust. Frábært 

framtak hjá stelpunum.  

 

 

            Á myndinni eru Aníta Ósk Hilmarsdóttir, Birta María   

  Róbertsdóttir og Anika Rut  Sturludóttir.  
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 Nýr dreki 

Verkefni í leiðtogahæfni 

Í lok vinaviku, nánar tiltekið föstudaginn 3.nóv., var tekinn í gagnið nýr „DREKI“.  

Drekar eru gefnir fyrir SMT-hegðun eftir reglutöflu skólans. Nemendur safna síðan 

ákveðnum fjölda dreka og halda drekaveislu.  

Hægt er að sjá muninn á gamla og nýja hér á 

myndunum. Á þeim nýja eru nú dyggðirnar 

okkar þrjár, VINÁTTA, SAMVINNA, ÁBYRGÐ. 



Brosið 
Bls.9 

Við erum 
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Víða í skólanum var fullveldinu okkar fagnað með stæl þann 1. desember síðast 

liðinn. Var þá aðeins fjallað um daginn og farið yfir það af hverju hann er okkur 

mikilvægur. Það var 1918 sem sambandslögin tóku gildi og Íslendinar hlutu sjálf-

stæði og drógu fána sinn að húni í fyrsta sinn. Af þessu tilefni mættu sumir í betri 

fötunum, við drógum fána að húni og minntumst þess að fyrir 99 árum urðum við 

fullvalda ríki.  

 

Fullveldisdagurinn 

Báruskel bakar 
,,Þegar piparkökur bakast kökugerðarmaður 

tekur……. ´´ segir í textanum. Krakkarnir í fjórða bekk, 

Báruskel, voru um daginn í eldhúsinu að baka enda 

nú árstíminn svo sannarlega til. Góð æfing fyrir jóla-

baksturinn heima fyrir og að sjálfsögðu heppnaðist vel. 
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4.bekkir Hraunvallaskóla taka í ár þátt í 

verkefni á vegum SOS-Barnaþorpanna 

á Íslandi sem ber heitið Öðruvísi jóla-

dagatal.  Verkefnið hefur það að mark-

miði að fræða börnin um það sem er 

líkt og ólíkt með aðstæðum barna í de-

sember í mismunandi heimshlutum, 

gefa af sér og hjálpa börnum annars 

staðar í heiminum.10 daga í desember 

opnuðu krakkarnir einn glugga í jóladagatalinu á dag. Í hverjum glugga er stutt-

mynd um börn víðs vegar að úr heiminum sem mörg hver búa við aðstæður mjög 

ólíkar þeim sem við eigum að venjast. Horft er á myndböndin í sameiningu og rætt 

um efni þeirra.                                                                                                                      

Á aðventunni gera nemendur samning heima fyrir um 

að vinna einfalt heimilisverk sem þeir fá greitt fyrir og 

safna þannig peningum fyrir SOS-Barnaþorpin.  Hver 

fjölskylda ákveður hversu há upphæðin er og 

nemendur taka hana með í skólann í lokuðu umslagi 

svo að framlagið sé nafnlaust. Í ár rennur upphæðin til 

uppbyggingar á grunnskóla í Sýrlandi.                                                                                        

Krakkarnir hafa sýnt þessu verkefni mikinn áhuga og 

miklar umræður skapast.   

Öðruvísi jóladagatal 
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Hér í Hraunvallaskóla býður Anna bókasafnsfræðingur 

öllum bekkjum upp á kynningu á jólabókunum í desem-

ber. Þetta er frábær hefð sem við erum mjög ánægð 

með. Anna kynnir nýjar og spennandi bækur sem hæfa 

aldri nemenda og fær fólk úr starfsmannahópnum til að 

lesa valda kafla. Þarna gefst nemendum tilvalið tækifæri 

til að finna út hvaða bækur eiga helst heima á óskalistanum þessi jól. Það er alltaf 

notalegt að koma á bókasafnið og þessa dagana er þar 

sérstaklega jólalegt. Meðal 

annars má sjá þar fínasta 

bókajólatré.  

Bókakynningar á safni 

Jólakakó og piparkökur 
Ein af okkar skemmtilegu hefðum hér í Hraun-

vallaskóla er að koma nemendum á óvart ein-

hvern skammdegisdag í desember með kakói og 

piparkökum. Þá birtist brosandi fólk með skreytta 

vagna og huggulega jólatónlist inni á kennslu-

svæðunum og færir 

nemendum heitt 

kakó og piparkökur. Foreldrafélagið stendur fyrir 

þessum viðburði og sendir árlega frábæra fulltrúa 

sem ganga milli svæða 

og dreifa jólagleði 

ásamt starfsfólki 

skólans. Þetta er afar 

skemmtileg hefð eins og 

myndirnar sýna.  
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Desember er búinn að vera stórskemmtilegur í Mosanum. 

Við byrjuðum jólamánuðinn á að skreyta Mosann en svo fóru 

næstu dagar í að horfa á jólamyndir, skreyta piparkökur, 

drekka heitt kakó og föndra. Krakkar allt frá 5.bekk og upp 

úr hafa verið dugleg að stunda Mosann í desember.   

Þann 18.desember var hin árlega Söngkeppni Mosans. Eins 

og alltaf þá hvöttum við alla þá sem hafa áhuga á söng og 

eru í 8-10.bekk að taka þátt. Þátttakan var fín þar sem sjö 

atriði tóku þátt og mátti heyra flotta og skemmtilega tóna á sal skólans þetta kvöld. 

Áhorfendur mættu svo og studdu sitt fólk áfram og myndaðist skemmtileg og góð 

stemning. Sigurvegarar keppninnar voru þær Rakel Sara í 10.KP og Donna María í 

9.MJ og koma þær til með að taka þátt í Söngkeppni Hafnarfjarðar 31.janúar næst-

komandi.  Rakel Sara söng lagið We don´t have to take our clothes off og Donna 

María Don´t know why og gerðu þær það báðar með glæsibrag. Dómarar í 

keppninni í ár voru þau Móa, Chase og Una Björk og sögðu þau að keppnin hefði 

verið alveg frábær og hvert atriðið öðru flottara. 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

                  Rakel Sara                                                   Donna María 

Mosinn 



 

 

 

Foreldrafélag leikskólans hefur verið starfrækt frá upphafi skólans og hefur ávallt 

verið mikil og góð samvinna á milli foreldrafélagsins og skólans.  Fjórtánda desem-

ber var boðið upp á jólamat sem samanstóð af hangikjöti, uppstúf og tilheyrandi. 

Aðventusamvera fyrir foreldra er árlegur viðburður á aðventunni. Foreldrum er 

boðið í síðdegishressingu sem felur í sér heitt súkkulaði með rjóma, piparkökur sem 

börnin bökuðu og góða samveru. 

18. og 20. desember fóru svo tveir elstu 

árgangar leikskólans í Sívertsenhús og 

fengu að kynnast því hvernig jólahald var í 

í gamla daga. 
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Jólalegt á safni 

Fleiri fréttir frá leikskóla 

Á þessum árstíma er ávallt gaman og 

notalegt að kíkja á bókasafnið okkar. Anna 

er þá búin að gera allt jólalegt og stemn-

ingin góð. Þá er gott að kíkja aðeins á 

safnið í rólegheitum og blaða í gegnum 

bók eða tímarit í jólalegu andrúmslofti því 

eins og áður sagði er safnið að fyllast af 

nýjum bókum sem eru nýkomnar út í jóla-

bókaflóðið. Allskonar bækur, tímarit, púsl, 

kertaljós og jólatré úr bókum er bara brot 

af því forvitnilega sem hægt er að sjá á 

okkar frábæra bókasafni. 
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Vinaliðar hafa verið starfandi í vetur á yngsta stigi og miðstigi. Skólinn byrjaði s.l. 

vetur með vinaliða á yngsta stigi og gekk það svo vel að í vetur eru vinaliðar einnig 

á miðstigi. Vinaliðar eru nemendur sem valdir eru af bekkjarfélögum til að sjá um 

leiki í fyrri frímínútum. Þeir eru í gulum vestum og eru fjórir nemendur með hvern 

leik. Nemendur geta valið um þrjá til fjóra leiki daglega. Skipt er um leiki á tveggja til 

þriggja vikna fresti. Vinaliðar starfa hálft skólaár í senn þ.e. eina önn og byrja á að 

fara á námskeið þar sem þeir læra leiki og fá sér-

staka vinaliðaþjálfun. Vinaliðar skiptast í hópa og 

hver hópur sér um leiki tvisvar í viku. Tilnefnt verður 

til nýrra vinaliða í lok janúar og er um að gera fyrir 

áhugasama að sýna á sér sínar bestu hliðar til að 

eiga möguleika á tilnefningu. Í þakkarskyni fyrir þá 

ábyrgð að skipuleggja leiki og koma vel fram við 

aðra fá vinaliðar skemmtidag á skólatíma þegar þeir hafa lokið störfum í lok annar. 

Leikirnir hafa verið mjög vinsælir og hvetjum við alla nemendur til að taka þátt að 

minnsta kosti einu sinni í viku. Það á engin að þurfa að vera einn úti og leikir eru 

mjög góðir til að þroska félagsfærni og kynnast öðrum.  

 

Vinalegir vinaliðar 



 

 

 

Hér á myndunum er 6. bekkur á fullu að læra ensku. Eins og við vitum þá getur það 

bara verið mjög skemmtilegt. Sérstaklega þegar það er Kahoot-keppni. Tæknin 

gerir okkur ýmislegt kleift og er oft sniðug í að finna nýjar aðferðir til að víkka sjón-

deildarhringinn í námsefninu. 
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 Jólamatur 

6. bekkur í Kahoot! 

Á hverju ári er mötuneyti skólans með jólamat 

fyrir áskriftarkrakkana sína. Að þessu sinni var 

hangikjöt með öllu tilheyrandi á boðstólunum og 

ekki var verra að fá ísblóm í eftirrétt. Krakkarnir 

voru að vonum sáttir við matinn þar sem starfs-

fólk afgreiddi matinn í fatnaði sem hæfði tilefninu. 

Heldur betur skemmtilegt. 
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Dagana 23. okt. – 3. nóv. vorum við með svokallað Gulldrekalottó hér í Hraunvalla-

skóla. Tilgangur leiksins er að hvetja nemendur til 

að fara eftir SMT-skólareglunum. Nemendur leggja 

sig fram við að sýna fyrirmyndarhegðun á            

almennum svæðum skólans. Jákvætt andrúmsloft 

skapast sem leiðir til betri hegðunar. Allir nemendur 

eru með í leiknum, sem er auðveldur í framkvæmd 

fyrir starfsfólk. 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  Gull-

drekum.  

Þar sem þetta er lottó þá geta allir unnið ef þeir 

bara fara eftir SMT- skólareglum.  

Að loknum þessum 2 vikum voru svo dregnir út nemendur, 10 í yngri deild og 10 í 

mið- og unglingadeild. Verðlaunin í ár voru ferð á Vesturbæjarís. Einnig fengu allir 

nemendur skólans súkkulaðiköku í tilefni dagsins.  

Gulldrekar 
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