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 Skrifstofa skólans er 
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Meðal efnis  

Ábm.: Valdimar Víðisson, skólastjóri Apríl 2014 

Fréttabréfið er sent í 
tölvupósti til allra 
foreldra. Það er 
einnig á vefsíðu 

skólans. 

Skólinn er opnaður 

klukkan 8 á morgnana. 

A–álma skólans er þó 

opnuð klukkan 7:45 

og geta nemendur í     

1. til 4. bekk verið þar í 

kennslustofum undir 

eftirliti skólaliða þar til 

kennsla hefst. 

100 daga hátíð 

Það er hefð fyrir því hjá börnum í 1. bekk að halda upp á 100 daga í skóla í byrjun 

þorra með svokallaðri „100 daga hátíð“. Þá búa börnin til og skreyta kórónur og 

kramarhús fyrir hátíðina og síðan er  þrammað um skólann syngjandi. 

Á eftir er boðið upp á „léttar“ veitingar þar sem tugirnir eru meðal annars æfðir, 

með því að telja 10 rúsínur, 10 saltstangir og 10 popp í kramarhúsið.  

 

Myndir frá þessum skemmtilega degi má finna á heimasíðunni.   

 

 

Frá skólastjóra 
Undanfarnar vikur hefur verið mikið um að vera í Öldutúnsskóla. Nemendur hafa 
unnið að fjölbreyttum og skemmtilegum verkefnum.  

Þemadagarnir tókust einstaklega vel en þá unnu vinabekkir saman og var Asía 
viðfangsefnið að þessu sinni. Nemendur í 3. bekk sýndu útærslu af rússnesku 
þjóðsögunni Steinn Bollason fyrir foreldra og aðra gesti. Lokahátíð Stóru 
upplestrarkeppninnar í 7. bekk var í mars og lokahátíð Litlu upplestrarkeppninnar 
í 4. bekk verður á næstu dögum. Foreldrar nemenda í 6. bekk mættu á glæsilega 
kynningu um Norðurlönd. Liðið okkar í spurningakeppni grunnskólanna, Veistu 
svarið?, stóð sig vel, var í öðru sæti. Eins stóð liðið okkar í Skólahreysti sig mjög 
vel.  

Þessi upptalning er bara brot af því frábæra starfi sem fram fer í skólanum og 
geta foreldrar verið stoltir af börnunum sínum. 

Í skólanum er unnið að því að efla samstarf heimilis og skóla. Liður í því er að í 
vor verða foreldrar boðaðir til fundar til að fá kynningu á niðurstöðum nemenda- 
og foreldrakönnunar. Fræðslu- og samstarfsfundir verða í haust og fleiri fundir 
með árgöngum. Þetta verður nánar kynnt á vordögum. 

Samstarf heimilis og skóla þarf að vera gott. Mikilvægt er að foreldrar gefi sér 
tíma til að taka þátt í því skólastarfinu, aðstoði börnin  við heimanám og ræði 
skólastarfið á jákvæðum nótum.  

 

Ég óska ykkur gleðilegra páska. 

Valdimar Víðisson, skólastjóri. 
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Nemendur í 3. bekk unnu söguramma úr sögunni Steinn Bollason sem er rússnesk þjóðsaga. Verkefnið kemur inn 

á margar námsgreinar s.s. stærðfræði, tónmennt, íslensku, samfélgasfræði og lífsleikni. 

Sett var upp stórt myndverk í heimastofum nemenda þegar sögunni lauk. Nemendur æfðu svo leikrit sem þeir 

sýndu fyrir foreldra sína og unnið var í samstarfi við tónmenntakennara skólans sem lék einnig undir á píanó.  

Lokalagið í sýningunni var samið af nemendum, bæði lag og texti. 

 

 

Steinn Bollason 
 

Á hverju ári gefst öllum nemendum í 7. og 8. bekk tækifæri til að taka 

þátt í verkefninu Tóbakslaus bekkur á vegum embættis landlæknis. 

Með þátttöku í verkefninu skuldbinda nemendur sig til þess að vera    

tóbakslaus og sendir umsjónarkennari staðfestingu þess eðlis fimm        

sinnum yfir skólaárið. Þátttakendur fara í lukkupott þar sem fjórir bekkir 

eru dregnir út, bæði í janúar og í mars, og fá veglega vinninga. 

8.J var einn fjögurra bekkja sem var dreginn út í janúar. Í verðlaun fékk 

hver nemenda bekkjarins gjafabréf í Skífuna að upphæð 2.500 kr. 

 

Tóbakslaus bekkur 
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Þemadagar í Öldutúnsskóla - Asía 
Miðvikudaginn 12. og fimmtudaginn 13. mars unnu nemendur margvísleg verkefni tengd Asíu. Nemendum var 
blandað á milli vinaárganga. 1. og 6. bekkur unnu saman, 2. og 7. bekkur, 3. og 8. bekkur, 4. og 9. bekkur og 5. og 
10. bekkur. 

Mikil samvinna og gleði einkenndi þessa vinnu. Meðal verkefna var að nemendur bjuggu til flugdreka, unnu með 
Manga teiknimyndir, bjuggu til sushi og asíska súpu, unnu með ýmis lönd og margt, margt fleira. 

Sýning á afrakstri þemavinnunnar var föstudaginn 14. mars og lögðu fjölmargir leið sína í skólann þennan dag. 
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VIRÐING  VELLÍÐAN  VIRKNI 

Stefna Öldutúnsskóla 
Í samvinnu við foreldra og skólayfirvöld er stefna 
Öldutúnsskóla að: 

Leggja áherslu á jákvætt námsumhverfi þar sem 
nemendur fá tækifæri til að efla sjálfa sig, styrkja 
sjálfsmynd sína og taki sífellt meiri ábyrgð á sjálfum 
sér og námi sínu eftir því sem aldur og þroski þeirra 
gefur tilefni til.  

Skólastarfið mótist af nútímalegum vinnubrögðum og séu 
gefandi og skapandi. Stundaðir séu fjölbreyttir 
kennsluhættir sem koma til móts við þarfir nemenda 
með áherslu á styrkleika þeirra. 

Veita nemendum þekkingu til undirstöðu fyrir frekara nám 
og starf. Þeir eflist í sjálfstæðum vinnubrögðum og 
samvinnu sem mótist af virðingu og víðsýni gagnvart 
samferðafólki.  

   Stunda gagnkvæmt samstarf og upplýsingamiðlun milli  
 heimilis og skóla sem styrki báða aðila að búa  
 börnunum góð námsskilyrði. 

Páskaleyfi 

Nemendur eru komnir í páskaleyfi eftir að 

kennslu lýkur föstudaginn 11. apríl. Þeir mæta 

aftur í skólann samkvæmt stundaskrá 

þriðjudaginn 22. apríl. 

Starfsfólk Öldutúnsskóla óskar ykkur 

öllum gleðilegra páska. 

 

Fréttir og tilkynningar 

 Lestrarátak - Strax eftir páskafrí hefst lestrarátak í skólanum. Hver dagur hefst á 15 mín. 

lestrarstund hjá öllum, þar sem þeir eru staddir. Meira að segja í leikfimi og sundi.   

Foreldrar eru hvattir til að  vera með í átakinu og lesa meira þessar tvær vikur.  

 Mikilvægt að foreldrar sjái til þess að þeir nemendur sem koma á hjóli eða hlaupahjóli í 

skólann séu með hjálma. 

 

Námsmaraþon 10. bekkjar 

Nemandi í 10. bekk, Hrafnhildur Emma, kom með þá hugmynd að safna peningum til styrktar þeim sem eiga 

um sárt að binda vegna fellibylsins á Fillippseyjum í nóvember 2013.  

Ákveðið var að halda námsmaraþon. Nemendur sáu um skipulag í samvinnu við foreldra og kennara. Þeir 

leituðu til einstaklinga og fyrirtækja eftir styrkjum. Á námsmaraþoninu unnu nemendur fjölmörg verkefni, bæði 

hefðbundin skólaverkefni og eins verkefni sem tengjast Fillippseyjum. 

Samtals söfnuðu nemendur 193.000 kr. og var sú upphæð afhent fulltrúa frá Unicef. 

Nemendur stóðu sig einstaklega vel, bæði varðandi skipulag og svo á námsmaraþoninu sjálfu. 
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