
29. árgangur, 3. tölublað 

 Skrifstofa skólans er 

opin  frá kl. 7:30 til 15 

alla skóladaga.  

 Heimasíða skólans er: 

www.oldutunsskoli.is 

 Sími skólans er 555 
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Meðal efnis  

Ábm.: Valdimar Víðisson, skólastjóri Desember 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 07:45 

og geta nemendur í     

1. til 4. bekk verið þar í 

kennslustofum undir 

eftirliti skólaliða þar til 

kennsla hefst. 

Vinavika í Öldutúnsskóla 
Öldutúnsskóli hefur haft vinaviku á hverju hausti frá árinu 2007. Frá árinu 

2011 hefur vinavika verið fastur liður hjá öllum grunnskólum Hafnarfjarðar. 

Dagarnir 3.-7. nóvember voru tileinkaðir vinavikunni að þessu sinni.       

Nemendur unnu að og tóku þátt í mörgum frábærum vinaverkefnum í tilefni 

vinavikunnar. Markmið vinavikunnar var að huga ennfrekar að því að efla 

vináttu, styrkja vinatengsl og hrósa hvert öðru. Yfirskrift vinavikunnar hjá 

okkur í Öldutúnsskóla nú í ár var: Vinátta í nærumhverfið. Þau verkefni 

sem unnin voru í vinaviku náðu út fyrir skólann þar sem allir bekkir skólans 

útbjuggu vinaleg veggspjöld og hengdu upp í stofnanir og fyrirtæki í 

bænum. Önnur viðfangsefni voru m.a. þau að nemendur í eldri bekkjum 

skólans áttu vinalegar stundir með vinabekkjum sínum á yngra stigi,      

nemendur klipptu út alls konar hjörtu sem tákna fjölbreytileikann í 

skólanum og skrifuðu á þau hvernig þeir vilja láta koma fram við sig og 

hvernig þeir koma vel fram við aðra. Hjörtun voru svo hengd upp í miðrými 

skólans. Aðaláherslan var að rækta vináttuna og jákvæð samskipti í geg-

num leik og starf. Í vinavikunni hófst einnig vinaverkefni sem kemur til með 

að vera út skólaárið en þá taka nemendur í 7. bekk að sér að sjá um skipu-

lagða leiki í þremur frímínútum á viku fyrir 2., 3. og 4. bekk.  

 

Á lokadegi vinavikunnar, þann 7. nóvember, innsigluðum við vináttuna í 

skólanum á þann hátt að allir nemendur og starfsfólk faðmaði skólann með 

því að mynda keðju hringinn í kringum hann. 

Ánægjuleg aðventa í Öldutúnsskóla 
Aðventan er skemmtilegur og gefandi tími. Við lýsum upp myrkrið með 
jólaljósum og tilhlökkun skín úr andliti barnanna. 

Á aðventunni gerum við margt skemmtilegt til að stytta biðina til jóla. 
Nemendur taka þátt í fjölmörgum verkefnum sem tengjast þessari hátíð 
ljóss og friðar. Fyrir utan jólalega verkefnavinnu þá fara nemendur í 
heimsókn í jólaþorpið, nokkrir bekkir heimsækja kirkjuna og eiga þar 
notalega stund og einhverjir fara í heimsókn inn í Reykjavík. Vinabekkir 
hittast og spila saman, nemendur skreyta stofurnar sínar, jólasöngvar eru 
sungnir og margt fleira. 

Kórinn okkar hefur að sjálfsögðu nóg að gera á aðventunni og fyrir utan 
söng í jólaþorpinu þá verður kórinn með jólatónleika í Víðistaðakirkju 
sunnudaginn 7. desember klukkan 16:00. Meðal þeirra sem koma fram 
ásamt kórnum okkar eru söngkonan Hanna Björk og karlakórinn Þrestir. 

Jólaskemmtanir eru í undirbúningi og allir bekkir koma með skemmtiatriði 
á sal. 5. bekkur sér um helgileikinn sem að þessu sinni verður fluttur 18. 
desember en ekki á jólaskemmtunardaginn sjálfan sem er 19. desember. 
Eftir skemmtiatriðin dansa nemendur í kringum jólatré. 

 

Foreldrar eru að sjálfsögðu velkomnir í skólann og taka þátt í 
skólastarfinu. 
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Í maí 2009 var vinnufundur í SMT teymi skólans. Á dagskrá vinnufundarins var m.a. að gera skipulag 

að stofnun nemendarýnihópa við skólann með það að markmiði að raddir nemenda fengju að heyrast 

um hvað væri vel gert og hvað mætti betur gera í SMT kerfinu sem við höfðum innleitt í skólann árinu á 

undan. Strax á  haustönn 2009 voru fyrstu nemendarýnihóparnir við skólann settir á laggirnar. Fyrir  

tveimur árum bættist Olweusarverkefnið inn í nemendarýnihópana. 

Á hverju hausti eru nöfn allra nemenda í hverjum bekk sett í pott og dregin eru tvö nöfn sem eru fulltrúar 

bekkjarins í nemendarýnihóp það skólaárið. Við skólann voru þrír nemendarýnihópar, einn fyrir hvert 

skólastig, yngsta stig, miðstig og unglingastig. Í ár varð breyting á nemendarýnihópunum þar sem við 

erum með tvo hópa, einn fyrir yngra stigið, 1. - 6. bekk og annar fyrir eldra stigið, 7. - 10. bekk. Gert er 

ráð fyrir að nemandi sem er alla sína skólagöngu í Öldutúnsskóla verði a.m.k. einu sinni fulltrúi í        

nemendarýnihóp við skólann. 

Hlutverk nemendarýnihópa er formleg tenging við SMT- teymi skólans og eineltisráð og að koma           

upplýsingum og ábendingum til þeirra um það sem betur má fara og hvað er að ganga vel í kerfunum 

SMT og Olweus. Auk þess geta fulltrúar rýnihópsins komið ábendingum frá bekknum sínum inn í 

rýnihópinn til umræðu.  

Einn af grunnþáttum nýrrar aðalnámskrár er lýðræði og jafnrétti og eru nemendarýnihópar einn liður í 

því að auka lýðræði í skólanum og að raddir nemenda fái að hljóma. 

Á vorönn er  fulltrúum nemendarýnihópa þakkað fyrir þeirra hlutverk með lítilli pizzu- eða kökuveislu. 

Við skólaslit fá fulltrúar nemendarýnihópa viðurkenningu fyrir þátttökuna í nemendarýnihóp. 

Nemendarýnihópar í Öldutúnsskóla 

Félagslíf og frítími nemenda skiptir okkur öll máli. Nemendur eiga kost á fjölmörgum áhugaverðum 
verkefnum utan skólatíma og er margt í gangi fyrir unglinga í félagsmiðstöðinni Öldunni. Nýlega fór 
Karnivalið fram og framundan er Stíll sem er liðahönnunarsamkeppni þar sem unglingar hanna föt, koma 
fram og farða. En félagsmiðstöðin er stöðugt með spennandi dagskrá sem er auglýst í skólanum. 

Foreldrar auk nemenda þurfa að huga að útivistarreglum. Þær eru ekki settar að ástæðulausu. Þessum 
reglum ber að framfylgja og eru þær hluti af barnaverndarlögum. En 12 ára og yngri mega lengst vera úti 
til 20:00 og nemendur í 8.-10. bekk lengst til 22:00. Foreldrar mega síðan stytta þennan tíma. 

Öflugt foreldrarölt er í Hafnarfirði og ganga foreldrar í Öldutúnsskóla um hverfið auk þess að fara í 
miðbæinn. Lítið hefur verið um hópamyndanir, eftirlitslaus unglingapartý og skemmdarverk en 
foreldraröltið er góð leið til að viðhalda þessu góða ástandi í hverfinu. 

Þegar foreldrar hugsa um forvarnir og hverjar séu árangursríkustu forvarnirnar þá ber að benda á að 
allar rannsóknir sýna mikla fylgni milli þess að foreldrar og börn eyði tímanum sínum saman. Samveran 
hefur afar mikið gildi og þegar unglingar eru spurðir þá segjast þeir vilja eyða meiri tíma með foreldrum 
sínum. Það að horfa saman á sjónvarpið og ræða um það sem birtist þar er hið besta forvarnaverkefni 
því að með því að vera með unglingi sínum eru foreldrar að senda bæði meðvituð og ómeðvituð jákvæð 
skilaboð til barnsins um hvernig á að lifa heilbrigðu lífi. Einnig sína rannsóknir að börn foreldra sem vita 
hvað unglingarnir eru að gera,  með hverjum og styðji þau í félagsstarfinu neyti síður vímuefna. 

Saman geta foreldrar, unglingarnir og skólinn tryggt það að unga fólkinu farnist vel og lifi heilbrigðu lífi.  

Geir Bjarnason 

Frá æskulýðs– og forvarnarfulltrúa 
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Allir lesa með Ævari vísindamanni 

Lestu – annars deyr heilinn úr hungri! Þessi orð hafa nemendur og starfsfólk skólans tekið mjög 

alvarlega síðustu vikur í lestrarátaki skólans. Hátt í þrjátíu starfsmenn skráðu sig til leiks í landsleiknum 

Allir lesa sem hófst þann 17. október og lauk á degi íslenskrar tungu, 16. nóvember. Þá höfðu 

starfsmenn lesið að meðaltali í 18,9 klukkustundir þessar fjórar vikur.  

Nemendur í 8. – 10. bekkjum gerðu þó enn betur, en þeir tóku einnig þátt í Allir lesa og stóðu sig með 

afbrigðum vel. 8. bekkur hafnaði í 6. sæti, 10. bekkur í 12. sæti og 9. bekkur í 18. sæti (öll liðin í flokki 

skóla með 30-50 manns í liði) og lásu í samtals 68.792 mínútur (eða 1146 klst).  

Yngri nemendur eru ekki minni lestrarhestar og lesa eins og þeir eigi lífið að leysa. 1. – 7. bekkur eru 

þátttakendur í Lestrarátaki Ævars vísindamanns, 1. – 4. bekkur frá 17. október og  5. – 7. bekkur frá degi 

íslenskrar tungu. Lestrarátaki Ævars lýkur í febrúar og eru nemendur hvattir til að taka þátt allt til loka.   

Til að glæða lestraráhuga nemenda enn frekar höfum við fengið rithöfunda í heimsókn sem hafa bæði 

lesið úr verkum sínum og hvatt nemendur til að skapa sjálfir og skrifa. Þetta eru þau Bryndís 

Björgvinsdóttir, Davíð Stefánsson, Gunnar Helgason, Ævar vísindamaður og í desember kemur 

Þorgrímur Þráinsson.  

 



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. 

Jólaskemmtanir 

Skemmtanir og stofujól hjá 1.-7. bekk 

eru föstudaginn 19. desember á 

eftirfarandi tímum: 

 1. bekkur er frá 8:10 til 10:30 

 2. bekkur er frá 8:10 til 10:50 

 3. og 4. bekkur er frá 9:50 til 12:30 

 5., 6. og 7. bekkur er frá 11:30 til   

14:10 

————————————————— 

Jólaskemmtun hjá 8., 9. og 10. bekk 

er frá 19:30 til 22:00 fimmtudaginn 18. 

desember og eru nemendur í þessum 

bekkjum þar með komnir í jólaleyfi. 

Fréttir og tilkynningar 

 Kennsla hefst að nýju eftir jólaleyfi þriðjudaginn 6. janúar 2015. 

 Við biðjum foreldra að koma við og huga að óskilafatnaði sem er í skólanum. 

 

Jólakveðja 

Starfsfólk Öldutúnsskóla sendir öllum nemendum 

og foreldrum þeirra bestu jólakveðjur með óskum 

um farsæld og frið á komandi ári. 

Við þökkum ykkur öllum fyrir gott og gefandi 

samstarf á liðnum árum. 

 

Hittumst heil á nýju ári. 
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