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Stóra upplestrarkeppnin snýst ekki um 

að komast fyrstur í mark heldur um 

þjálfun og það að vanda sig í upplestri. 

Ingibjörg Einarsdóttir upphafsmaður 

Stóru upplestrarkeppninnar hefur fylgt keppninni eftir frá upphafi eða í 25 ár, 

þróað hana og mótað í virku samstarfi við m.a. sveitarfélög og skólasamfélagið 

á hverjum stað. Árið í ár er síðasta árið sem Raddir og frumkvöðullinn Ingibjörg 

sjá um framkvæmdina á keppninni og hátíðinni og tók Ingibjörg á móti þökkum 

og árnaðaróskum á uppskeruhátíð sem haldin var að þessu sinni í Víðistaða-

kirkju. Framkvæmdin mun framvegis verða á hendi sveitarfélaganna sjálfra. 

Hraunvallaskóli þakkar Ingibjörgu fyrir ómetanleg starf sitt í gegnum árin í þágu 

þessa skemmtilega verkefnis.                                                                     

Glæsilegir fulltrúar Hraunvallaskóla á lokahátíð Stóru upplestrar-

keppninnar                                                                                                    

Fulltrúar Hraunvallaskóla í ár voru þau Hekla Katrín Freysdóttir og Sigurður Ísak 

Hlynsson en allir grunnskólar Hafnarfjarðar senda fulltrúa til keppninnar og 

koma tveir frá hverjum skóla. Keppendur fluttu brot úr skáldverki Bergrúnar 

Írisar Sævarsdóttur og ljóð eftir Kristján frá Djúpalæk en þau voru skáld 

keppninnar í ár. Allir nemendur fengu viðurkenningu og gjafir fyrir flutning sinn 

og frammistöðu og hvatningu og hamingjuóskir frá Forseta Íslands Guðna Th. 

Jóhannessyni, Lilju Alfreðsdóttur menntamálaráðherra, Rósu Guðbjartsdóttur 

bæjarstjóra og Bergrúnu Írisi Sævarsdóttur skáldi keppninnar og bæjar-

listamanni Hafnarfjarðar 2020 sem öll heiðruðu hópinn með nærveru sinni. 

Dómnefnd valdi að lokum þrjá bestu fyrirlesarana og veitti þeim sérstaka viður-

kenningu. Það voru þau Rán Þórarinsdóttir í 

Setbergsskóla (1. sæti), Lilja Dís Hjörleifs-

dóttir í Setbergsskóla (2. sæti) og okkar 

maður Sigurður Ísak Hlynsson (3. sæti) í 

Hraunvallaskóla sem þóttu fremst meðal 

jafningja þetta árið. 

Stóra upplestrarkeppnin 

Fréttablað Hraunvallaskóla 

  Brosið 
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Þann 6. febrúar ár hvert er degi leikskólans 

fagnað. Dagurinn á að beina sjónum að gildi fyrsta 

skólastigsins í menntakerfinu og stuðla að jákvæðri um-

ræðu um leikskólastarfið. Margt var gert til gamans í til-

efni dagsins hjá okkur í leikskólanum. Elstu börn leik-

skólans heimsóttu fyrsta bekk grunnskólans og sungu 

nokkur lög. Flæðið milli deilda var komið á og boðið upp 

á vöfflukaffi í nónhressing-

unni.              Einkunnarorð skólans VINÁTTA -  

SAMVINNA – ÁBYRGÐ eru gildin sem lögð eru til 

grundvallar í skólastarfinu okkar. Á hverri deild fara 

fram málörvunarstundir, samverustundir, val, hópastarf, 

Lubbastundir og vettvangsferðir. Til að ramma starfið 

inn er árinu skipt upp í þrjú þematímabil sem eru: 

Vinátta - ég sjálfur,  

Samvinna – ég og fjölskyldan, Ábyrgð – ég og 

umhverfið. 

Eins og áður hefur komið fram er leikskólinn að vinna 

þróunarverkefnið Snemmtæk íhlutun – mál og læsi 

undir stjórn Ásthildar Bj. Snorradóttur tal-

meinafræðings. Málrækt er mikilvægur þáttur í leik-

skólastarfi og byggir á samræðum við börn, bókalestri, 

þjálfun hljóðkerfis- og 

málvitundar og að setja 

orð á allar daglegar 

athafnir.  

                                       

(Framhald á bls. 9) 

Leikskólafréttir 
Í leikskóla er gaman, 

þar leika allir saman, 

leika úti og inni  

og allir eru með. 

 

Hnoða, leir og lita, 

þið ættuð bara að vita 

hvað allir eru duglegir  

í leikskólanum hér. 
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Fyrr í vetur var skemmtileg pizzaveisla hjá 9. MHR. Langaði bekkinn að gera sér 

aðeins dagamun eftir að hafa staðið sig afar vel í Covid - vikunum og verðlauna sig 

með pizzum og skemmtilegheitum. Frábær hópur þarna á ferð. 

 

 

Miðvikudaginn 3. mars var Stóra upplestrarkeppnin haldin hér innanhúss. Er hún 

notuð sem forval í stóru keppnina sem yfirleitt er haldin í Hafnarborg eins og fjallað 

er um á forsíðu. Það er óhætt að segja að keppendur hafi staðið sig afskaplega vel 

en Hekla Katrín Freysdóttir og Sigurður Ísak Hlynsson voru valin til að vera 

fulltrúar okkar í lokakeppni eins og fram hefur komið og Nataníel Máni Stefánsson 

valinn til vara. Lokahátíðin var svo að þessu sinni haldin í Víðistaðakirkju 23. mars. 

Keppnin var hin glæsilegasta. Nemendur úr 6. bekk fluttu tónlistar- og dansatriði 

og sigurvegarar úr keppninni í fyrra fluttu ljóð. 

Flottir krakkar 

sem spennandi 

verður að  

fylgjast með í 

framtíðinni. 

Upplestrarkeppnin 

Pizzaveisla í 9. bekk 
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Skólar og félagsmiðstöðvar víða um land tileinkuðu 

viku 6 á árinu 2021 kynfræðslu. Mikil umræða hefur 

verið hjá nemendum og fagaðilum síðustu ár um skort 

á kynfræðslu á grunnskólastigi og vöntun á nýju 

kennsluefni. Í viku 6 var því blásið til sóknar í þessum málum. Á vef Rúv (ungruv.is) 

voru sett inn fjölmörg ný myndbönd og þættir og norska serían Newton sem fram-

leidd var af NRK var gerð aðgengileg í heild sinni. Þessir þættir fjalla um 

kynþroskann á hispurslausan hátt og hafa vakið mikið umtal og athygli enda 

nálgunin ný og fersk. Í Hraunvallaskóla var ákveðið að taka heila viku í náttúru- og 

samfélagsgreinum undir kynfræðslu í unglingadeild. Spennandi tækifæri að búa til 

þemaviku þar sem samtal væri á milli námsgreina og boðið væri upp á mismunandi 

nálganir og sýn á efnið. Aðaláherslan í 8. og 9. bekk var á norsku þættina um 

kynþroskann en þættirnir fjalla um þær líkamlegu breytingar sem verða á 

kynþroskaskeiðinu, vaxtaverki, unglingabólur, aukinn hárvöxt, mútur, breytingar á 

kynfærum og því hvernig börnin verða til. Kannski mætti frekar kalla 

þetta kynþroskafræðslu en kynfræðslu en lokaþátturinn í seríunni fjallar samt um 

kynlíf og sjálfsfróun. Í 10. bekk var áherslan aðeins meiri á kynfræðsluhlutann enda 

eru þau lengra komin í kynþroskanum.                                                                

Vikan var skemmtileg og gott uppbrot í kennslunni. Upplifun kennara er að það gefi 

góða raun að taka lengri tíma í kynfræðsluna í stað þess að kenna hana í smáum 

skömmtum yfir önnina líkt og hefur verið raunin. Með þessu móti myndaðist meira 

traust í bekkjunum og vandræðalegheitin sem stundum fylgja kynfræðslu voru al-

gjörlega horfin eftir einn, tvo daga. Það var líka frábært að fá loksins nýtt og 

spennandi kennsluefni í hendurnar. Norsku 

þættirnir um kynþroskann eru frábærir og hægt 

að byggja á þeim í 8. og 9. bekk næstu árin. 

Jafnframt eru til flott umræðumyndbönd um 

kynlíf sem henta vel fyrir 10. bekk þar sem 

ekki er eins mikil þörf á kynþroskafræðslu eins 

og á yngri stigum.  

Kynfræðsla hjá unglingunum 
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Á hverju ári er hefð fyrir því að 9.bekkur fari í skóla-

búðir, áður var talað um að fara að Laugum í 

Sælingsdal en fyrir um ári síðan var breytt um stað-

setningu og nú fara unglingar á Laugarvatn í skóla-

búðir. Þetta er fimm daga ferð sem hefst á 

mánudegi og lýkur á föstudegi. Á Laugarvatni er frábært starfsfólk sem er með afar 

vel skipulagða og uppbyggilega dagskrá alla dagana fyrir gesti sína. Aðaláherslur 

eru á samskipti, góða hegðun og almennan frágang.  

Nemendur Hraunvallaskóla stóðu sig með stakri prýði og 

voru sér og skólanum til mikils sóma. Slegið var met í 

fjölda nemenda sem hoppaði út í Laugarvatn og vorum 

við í öðru sæti yfir þá skóla sem skilað hafa hvað minnstri 

matasóun.  

Krakkarnir komu alsælir og þreyttir heim eftir frábæra daga á Laugarvatni og upp-

lifun sem seint gleymist. Hér má sjá nokkrar skemmtilegar myndir úr þessari frá-

bæru ferð.  

9. bekkur á Laugarvatni 
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Öðru hverju tökum við þátt í Hafnarfjarðastíl og stundum í framhaldinum tökum við 

einnig þátt í Samfés-keppninni. Að þessu sinni lenti Hraunvallaskóli í 2. sæti í 

Hafnarfjarðarkeppninni og vann sér þar með sæti í Samfésstíl. Súsanna, Sunneva, 

Rou og Stefania skipuðu liðið okkar. Ekki var unnið til 

verðlauna þar að þessu sinni en okkar keppendur voru 

sammála um að þetta hafi verið geggjuð upplifun og ætla 

sannarlega að 

taka aftur þátt í 

Stíl á næsta ári! 

Glæsilegir 

hönnuðir þarna á 

ferð. 

 

 

Nemendur í 10. bekk voru að vinna verkefni fyrr í vetur þar sem þeir áttu að finna 

umhverfisvandamál á heimsvísu. Undir dyggri leiðsögn Ásgeirs náttúrufræði-

kennara stóðu krakkarnir sig mjög vel og bjuggu til plaköt sem fjalla um vandann 

ásamt því að koma með 

tillögur að lausnum.  

Umhverfisvandamál 

Hafnarfjarðarstíll 
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Frá því í september 2020 hefur 

10. bekkur Hraunvallaskóla unnið 

að því að setja upp söngleikinn 

Mamma Mia. Söngleikurinn er 

byggður á samnefndri mynd sem 

flestir hafa séð. Í allan vetur höfum 

við verið með tvær æfingar á viku 

og nemendur lagt hart að sér við 

að æfa texta, lög og dansa. Í 

byrjun mars æfði hópurinn daglega í fleiri klukkustundir til þess að setja þetta 

saman. Leikritið var svo sýnt dagana 12. og 13.mars þar sem seldist upp á for-

sýninguna. Krakkarnir í 10.bekk settu upp þennan söngleik sem fjáröflun fyrir út-

skriftarferðina sem farið verður í núna í vor. Það skemmtilegasta við að setja upp 

svona stórt verk með nemendum er gleðin og stoltið sem þeir finna fyrir í enda 

sýninganna. Fengu allir eina spurningu frá leikstjóra eftir að sýningum lauk en sú 

spurning var: Er einhver sem sér eftir því að hafa tekið þátt í sýningunni? Og svarið 

var einfalt: NEI, þetta var svo gaman! Þegar unnið er að svona stóru verkefni þurfa 

margir að koma að. Það sem er svo frábært við Hraunvallaskóla er samvinnan á 

milli ýmissa sviða. Þetta hefði ekki tekist ef það 

hefðu ekki allir lagst á eitt við að gera þetta eins 

glæsilegt og mögulegt var. Nemendur 10. bekkjar 

og allir starfsmenn skólans sem komu að þessu 

eiga stórt hrós skilið fyrir frábæra sýningu. 

Mamma Mia 



Brosið 
Bls.8 

Við erum 
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Til að vinna enn frekar með málræktina er leikskólinn 

að fara af stað með orðaforðaþemu. Þetta fer þannig 

fram að orðaforðaþemunum er skipt upp í ákveðin 

þematímabil. Fyrsta tímabilið byrjaði 15. mars með 

áherslu á líkamann og persónur. Unnið er með 

þemað í gegnum leik, lestur, samræður og endur-

tekningu. Orðaforði barna eykst hratt á aldrinum 3-6 

ára. 

Samstarf heimilis og skóla er mikilvægur þáttur i þessari vinnu sem og öllu starfi 

leikskólans. Góður málskilningur felur í sér að skilja orð, hugtök og fylgja fyrir-

mælum. Máltjáning felur í sér að segja orð og setningar og segja frá því sem gerist.  

Besta leiðin til málörvunar er að tala og lesa fyrir 

börn. Barn lærir að tala með því að heyra mörg 

orð. Í mars var samstarf milli foreldra og leik-

skólans um heimalestur fyrir börnin. Eftir hverja 

bók sem lesin var heima var bókin skráð á 

ákveðið lubbabein sem fór á sameiginlegt Lubba-

fjall sem börnin sameinuðust um að stækka sem 

allra mest. (Framhald á bls. 14) 

 

 

Meira frá leikskóla 
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Síðustu ár hefur verið haldin spurningakeppni 

grunnskólanna hér í Hafnarfirði. Höfum við tekið 

þátt og sent lið til keppni. Að þessu sinni endaði 

spurningalið Hraunvallaskóla í fjórða sæti í 9. liða 

úrslitum og komust því í undanúrslit! Langþráð 

augnablik en síðustu tvö árin höfum við verið 

svakalega nálægt því að komast áfram. Eins og 

alltaf voru nemendur Hraunvallaskóla til sóma, 

stuðningsmennirnir létu vel í sér heyra í Mosanum 

og gríðarleg fagnaðarlæti brutust út þegar það varð 

ljóst eftir síðustu spurninguna að við værum komin 

áfram. Töpuðum við reyndar í undanúrslitunum en 

frábær árangur engu að síður. 

 

 

Á hátíðinni í kringum Stóru upplestrar-

keppnina er sú hefð að veita og af-

henda viðurkenningar fyrir Smásagna-

samkeppni 8. – 10. bekkja sem Skóla-

skrifstofa Hafnarfjarðar stendur fyrir á 

hverjum vetri. Höfum við oftar en ekki 

tekið þátt og ávallt staðið okkur vel. 

Hraunvallaskóli sigraði annað árið í röð 

þegar Kolbrún Garðarsdóttir í 10. bekk hlaut fyrsta sætið fyrir söguna Snjókorn sem 

taka sinn tíma. Marta Björnsdóttir í Öldutúnsskóla hlaut annað sætið fyrir sögu-

na Lovísu og þær Elísa Lana Sigurjónsdóttir í Víðistaðaskóla með söguna Með lífið 

að veði og Elísa Kristín Böðvarsdóttir í Skarðshlíðarskóla með söguna Flateyri lentu 

saman í þriðja sæti. Frábær árangur hjá okkar stúlku og óskum við Kolbrúnu að 

sjálfsögðu til hamingju með árangurinn. 

Smásagnakeppnin 

Spurningakeppni 
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Auðvitað hafa tímarnir verið erfiðir undanfarnar vikur en 10. bekk langaði samt að 

gera eitthvað skemmtilegt og ákvað hann því að fara í borgarferð með umsjónar-

kennara sínum Símoni Erni. Hópurinn skellti sér í Þjóðleikhúsið á sýninguna Vertu 

úlfur sem er gert eftir samnefndri bók Héðins Unnsteinssonar og fjallar um baráttu 

hans við geðsjúkdóma og heilbrigðiskerfið. Margir úr bekknum voru að koma í 

fyrsta skipti í Þjóðleikhúsið og fannst mikið til koma. Skoðaði hópurinn Kristalssalinn 

og fengu svo að hitta Björn Thors sem leikur í sýningunni að henni lokinni. Frábært 

kvöld, krakkarnir voru til sóma og leikhúsið stóð vel að sóttvörnum, hópurinn í sér-

röð upp á svölum, flest allir krakkarnir með grímur og 

hleypt út í hollum. Afar skemmtileg og gefandi ferð 

með frábærum krökkum. Hér með fylgja nokkrar góðar 

myndir úr skemmtilegri ferð. 

 

Leikhúsferð 
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Á hverju ári er haldinn alþjóðlegur netöryggisdagur til að minna á mikilvægi mál-

efnisins og hefur Hraunvallaskóli á undanförnum árum 

tekið þátt með einhverjum hætti. Þetta árið ákváðum við 

að safna saman upplýsingum fyrir nemendur, kennara 

og aðstandendur á einn stað. Einnig voru veggspjöld 

sett inn í allar skólastofur til að minna alla á mikilvægi 

netöryggis. Vefsíðan heitir Netöryggi og verður safnsíða 

fyrir upplýsingar og mun því verða í stöðugri þróun. 

Einnig viljum við benda á myndbönd SAFT.is á youtube 

- rásinni þeirra.  

 

 

Hvatningarverðlaun Foreldraráðs Hafnarfjarðar fyrir árið 

2020 voru afhent á tólf stöðum fyrr í vetur. Verðlaunin hlutu 

kennarar og starfsfólk grunnskóla Hafnarfjarðar, auk þess 

sem mennta- og lýðheilsusvið Hafnarfjarðarbæjar fékk einnig 

verðlaun fyrir frábær störf í heimsfaraldri. Vegna samkomu-

takmarkana var afhendingin með örlitlu breyttu sniði en 

oftast er við svipuð tilefni. Grunnskólarnir í Hafnarfirði eru 

Barnaskóli Hjallastefnunar, Víðistaðaskóli, Engidalsskóli, NÚ, Lækjarskóli, Set-

bergsskóli, Öldutúnsskóli, Áslandsskóli, Hraunvallaskóli, Skarðshlíðarskóli, Hval-

eyraskóli. Það voru þau Stefán Már Gunnlaugsson, Vala Steinsdóttir og Kristín Ólöf 

Grétarsdóttir, fulltrúar foreldraráðs sem afhentu verðlaunin. Mikil gleði ríkti á 

kaffistofum skólanna og þakklæti fyrir kökurnar, 

verðlaunin og innlitið. Vanalega eru þessi verðlaun 

veitt á þessum tíma fyrir sama ár og er á hverjum 

tíma en vegna Covid voru verðlaunin fyrir árið 2020 

veitt núna með þessum hætti. Hvatningarverðlaunin 

fyrir 2021 verða svo veitt núna síðar í apríl. 

Hvatningarverðlaun 

Netöryggisdagur 

https://sites.google.com/hfjskoli.is/netryggi/fullor%C3%B0nir
https://www.youtube.com/user/saftinsafe/featured
https://www.youtube.com/user/saftinsafe/featured
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Síðustu vikurnar hefur margt og mikið verið 

brasað í dönskutímum í 8.bekk. Unnið hefur 

verið með samskipti og tjáningu og hafa 

nemendur verið mjög áhugasamir og jákvæðir 

og tekið fullan þátt í öllu því sem lagt hefur 

verið fyrir þau. 

Mikil danska hefur verið töluð, farið í leiki og 

má þar nefna hinn sívinsæla leik, Simon siger eða eins og við myndum segja á ís-

lensku, Símon segir. Einnig var farið í Actionary þar sem nemendur draga orð og 

eiga svo að leika það á meðan hinir nemendurnir geta, 

á dönsku að sjálfsögðu, hvað viðkomandi er að leika.  

Að lokinni tveggja vikna vinnu með samskipti og 

tjáningu voru nemendur beðnir um að  skrifa í tveimur 

setningum þeirra upplifun af 

þessum tveimur vikum þar sem 

þau höfðu æft sig í að tala 

dönskuna og voru þau öll mjög ánægð. Eitt var þó sérstak-

lega áhugavert og má sjá hér hvað einn nemandi skrifaði um 

sína upplifun: Þessir tímar voru fjölbreyttir og skemmtilegir. 

Gaman að gera eitthvað annað en að ,,læra“, væri til í að fá 

svona tíma oftar.  

Þetta sýnir okkur hvað fjölbreytnin skiptir miklu 

máli og að hafa kennsluna skemmtilega því þá 

átta nemendur sig ekki alltaf á að þeir séu að 

læra. Í gegnum leik og fjölbreytni læra 

nemendur nefnilega heilan helling.  

 

Mikið brallað í dönsku 
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Föstudaginn 12. mars kom Jón Ragnar Jónsson, 

tónlistarmaður, í heimsókn til 8. bekkja í Hraun-

vallaskóla. Nemendur tóku vel á móti honum og 

hlustuðu með athygli. Jón ræddi m.a. um heil-

brigðan lífsstíl, 

jákvæðni, mikil-

vægi þess að 

mynda sér stefnu og taka ábyrgar ákvarðanir um 

líf sitt. Takk fyrir komuna Jón Ragnar Jónsson.  

 

 

Í marsmánuði hélt Bjartey Sigurðardóttir talmeinafræðingur 

fyrirlestur um málþroska og málörvun barna á aldrinum 2 - 6 

ára fyrir foreldra og starfsfólk Hraunvallaleikskóla. Fyrirlesturinn 

var liður í þróunarverkefni leikskólans um snemmtæka íhlutun. Í 

leikskólanum fara öll börn í Lubbastundir, en í þeim er unnið 

með hljóðainnlög gegnum leik, söng og 

hreyfingu sem tengist málhljóðunum. 

Deildarnar skipta með sér afnotum af íþróttasal leikskólans bæði 

í skipulögðum hreyfistundum og frjálsum leik. Áhersla er á dag-

lega útiveru. Samstarf leik- og grunnskólans hófst í febrúar sem 

er mun seinna en gerist í venjulegu árferði. Með góðu samstarfi skólastigana tókst 

okkur að halda skipulaginu með því að hafa styttra milli heimsókna, börnunum til 

mikillar gleði. Markmið með faglegu samstarfi  er að skapa samfellu milli skóla-

stigana og tryggja að nemendur séu sem allra best undirbúnir náms- og félagslega 

þegar þeir kveðja leikskólann sinn og hefja grunnskólagönguna. Lagt er uppúr að 

heimsóknirnar séu fjölbreyttar og þær spanni sem mest af því sem koma skal.  

Enn meira frá leikskóla 

Forvarnafræðsla 
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Á hverju skólaári skiptast bekkir skólans á að ganga 

um skólalóðina og hreinsa rusl. Er þetta gert til að 

halda lóðinni snyrtilegri og vekja einnig athygli á mikil-

vægi þess að halda náttúru og nærumhverfi sínu sem 

hreinlegustu. Eins og sjá má á þessum myndum er okkar fólk 

heldur betur að standa sig vel. 

 

Plokkarar framtíðar 

 

 

 

Kristín Sunna textílkennari hefur verið með ýmis-

konar verkefni í gangi í vetur. Oft koma fram hæfi-

leikaríkir einstaklingar og hver veit nema einhver 

þeirra eigi eftir að feta braut listarinnar með 

góðum árangri. 7.bekkur var t.d. að læra um lista-

stefnuna Kúbisma í myndmennt og gera upp-

stillingu í kúbískum anda. Einkenni stefnunnar er 

að myndefnið er einfaldað og brotið upp í rúmfræðileg form sem jafnvel eru sýnd 

frá fleiru en einu 

sjónarhorni. Hér 

fylgja nokkrar 

myndir af flottum 

listaverkum 

okkar efnilega 

listafólks. 

Efnilegt listafólk 
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