
 

 

Samvera og tónleikar á aðventunni 
Það er áberandi á tíma eins og aðventunni hversu mikils við metum 
samveru. Við þjöppum okkur saman um börnin okkar og finnum til 
aukinnar samstöðu um velferð þeirra. Þann 28. nóvember komu  um 
250 foreldrar og börn saman í skólann til að eiga góða og rólega 
stund við föndur og spjall.  

Kórastarfið í skólanum er  drifkraftur söngs og tónlistar meðal 
nemenda og foreldrastarf í kringum hann er ríkulegt og  styðjandi. 
Auk þess að stjórna kórum skólans stýrir Brynhildur samsöng á sal í 
yngstu deildinni  einu sinni í mánuði. Á hverjum þriðjudegi er ganga-
söngur í 1. til 4. bekk. Þá standa börnin í röðum fyrir utan stofur sínar 
og syngja nokkur lög saman.  

Föstudaginn 11. desember var foreldrum boðið að koma og hlusta á 
nemendur í yngstu bekkjum skólans sem mynda einn drengjakór og 
einn stúlknakór. Þetta er annað árið sem við höfum fasta kórtíma í 
hverri viku annars vegar fyrir drengina og hins vegar fyrir stúlkurnar í 
1. til 4. bekk. Drengjakór þriðju bekkinga söng á tónleikum með karla-
kórnum Þröstum nýlega og stóðu sig með prýði. 

Tónleikar Kórs Öldutúnsskóla og Kvennakórs Öldutúns ásamt litla 
kórnum voru í Hafnarfjarðarkirkju um helgina. Það var hljómfagur 
söngur sem við fengum að hlýða á og til þess fallinn að koma öllum í 
reglulegt jólaskap.  

Við sendum þeim 
öllum bestu þakkir 
fyrir þá gleði sem 
þau færa okkur með 
söng sínum. 

24. árgangur, 5. tölublað 

• Skrifstofa skólans verður 
lokuð 21. desember til  
4. janúar 2010. 

• Heimasíða skólans er: 
www.oldutunsskoli.is 

• Heimasíða félagsmið-
stöðvarinnar er: 
www.aldan.is 

• Sími skólans er 555 1546  
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Fréttabréfið er sent í 
tölvupósti til allra 
foreldra. Það er 
einnig á vefsíðu 

skólans. 

Frá tónleikunum í Hafnarfjarðarkirkju 
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Könnun um líðan nemenda og einelti í 4. til 10. bekk  
Öldutúnsskóli hefur nú verið Olweusarskóli frá skólabyrjun 2004. Árlegri könnun meðal 
nemenda lauk um miðjan nóvember, niðurstöður liggja fyrir og munum við gefa út lítið hefti eftir 
áramót með súluritum og lýsingum á umbótaverkefnum sem við skipuleggjum. Þetta er viða-
mikil könnun og gefur okkur glögga mynd af því hvernig nemendum okkar líður í skólanum og 
hvar ber á einelti. Við förum nú vandlega yfir niðurstöður og gerum áætlun um viðbrögð.  

Eitt er skrefið sem við getum öll tekið hér og nú: Gefum börnum okkar skýr skilaboð 
um hvaða framkoma er ásættanleg við náungann og hvernig við sýnum 
virðingu. 

Samtökin Heimili og skóli hafa í haust verið með átak gegn einelti - þessum vágesti sem við 
erum sífellt að glíma við. Átakið hefur vonandi eflt samstöðu í samfélaginu um að stöðva ein-
staklinga sem á einhvern hátt niðurlægja eða sýna öðrum óvirðingu. Það hefur verið átakanlegt 
að lesa um og heyra hvernig margir hafa þurft að þola niðurlægingu í lengri tíma á ævi sinni og 
þeir sem áttu að standa vörð um góða líðan þeirra á æskuárum hafi ekki getað verndað þau. 
Látum það ekki henda okkur. 

Rafrænt einelti 
Niðurstöður kannana á vegum SAFT – Samtaka um ábyrga netnotkun - sem birtar hafa verið í 
haust, lýsa því að 15% barna segja að sér hafi verið strítt, orðið fyrir áreitni, ógnað eða farið hjá 
sér í gegnum spjall á netinu síðustu sex mánuði.  Börnum, sem segjast hafa fengið skilaboð í  
farsímann sem voru óþægileg eða hræddu þau, hefur fjölgað frá árinu 2007 úr 10% í 12% í ár. 
Þetta eru váleg tíðindi fyrir okkur og gerir kröfur til okkar í skólunum ekki síður en til foreldra að 
vera vel á varðbergi og mynda skjaldborg um börnin okkar varðandi rafræn skilaboð og 
netnotkun. 
Um niðurstöður nú 
Eineltið virðist dreifast nú meira á alla aldurshópa og hefur aukist meðal stúlkna. Það var meira 
einangrað við ákveðna árganga á síðasta ári og var unnið á því með dyggum stuðningi 
foreldra. Eineltið mælist nú 9,1% að meðaltali, 8,4% meðal drengja og 9,7% meðal stúlkna. 
Haustið 2008 var meðaltalið 11,2%, 13,4% meðal drengja og 4,9% meðal stúlkna. Við getum 
öll verið sammála um að þessar tölur eru alltof háar þrátt fyrir að við séum heldur undir lands-
meðaltali. Nemendur segjast helst vera áreittir af börnum í sama árgangi. Fleiri nemendur en í 
fyrra treysta okkur hinum fullorðnu til að bregðast við. Það var eitt af umbótaverkefnum okkar 
síðasta ár að kynna betur fyrir börnunum hvernig er brugðist við og i hvaða farveg mál fara 

þegar við vinnum á einelti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á þessari mynd er útskýrt 
hvernig hópur einstaklinga  
getur brugðist við þegar  
verið er að leggja einhvern 
í einelti. Í öllum kennslu-
stofum er svona vegg-
spjald, sem er notað 
reglulega í umræðum og 
áherslan er á að allir geti 
staðsett sig á hringnum 
lengst til hægri. 
Við vonumst til að foreldrar 
noti myndina til að ræða 
einelti heima við börnin sín 
og þau taki alltaf afstöðu 
gegn einelti. 
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Dagur íslenskrar tungu 
Eins og vera ber er lögð sérstök áhersla ár hvert á verkefni tengd 
íslensku á degi íslenskrar tungu. Hann er 16. nóvember, 
fæðingardag þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar.  

Hér er dæmi um skemmtilegt verkefni sem fimmtu bekkingar unnu. 
Þau voru að vinna með ljóð sem fjalla um fossa, skrifuðu þau snyrti-
lega upp og skreyttu einn af veggjum skólans með þeim hætti sem 
hér sést. 

Vortónleikar eftir Kristján Jóhannsson er eitt af ljóðunum sem þau 
skrifuðu upp: 

Vindurinn syngur í fossinum. 

Fossinn syngur í vindinum. 

Flúðirnar leika undir 

á fiðlu. 

Gljúfrin eru sönghöll 

í sólskininu. 

Klettarnir halla sér fram 

og hlusta. 

Að virkja nemendur til að hafa áhrif á skólastarfið 
Eitt af markmiðum okkar er að fá nemendur til að hafa skoðanir á skólastarfinu og leggja fram 
hugmyndir um hvað megi betur fara. Stjórn nemendafélagsins er skipuð átta nemendum á 
unglingastigi. Hlutverk nemendafélagsins er að vinna að félags-, hagsmuna- og velferðar-
málum nemenda og virkja sem flesta til starfa. Félagið er einnig tenging við félagsmiðstöðina 
Ölduna  og er virkt í ákvarðanatöku þar.  Stjórn nemendafélagsins er með í að skipuleggja 
dagskrá vetrarins og tekur þátt í að framkvæma hana í samráði og samstarfi við starfsfólk 
Öldunnar og kennara. Það undirbýr böll og skemmtanir. Stjórn nemendafélagsins skipar tvo 
fulltrúa nemenda í skólaráð og skipar einnig árbókarnefnd sem hefur yfirumsjón með útgáfu 
árbókar sem er gefin út fyrir útskrift 10. bekkinga. 

Nemendur í 7. – 10. bekk sitja í umhverfisnefnd og funda reglulega um framkvæmd umhverfis-
stefnunnar. Þeir fara reglulega um skólann og meta hversu vel við erum að standa okkur í 
umhverfismálum. Tveir bekkir, 1. J. og 5. K., fengu tertuveislu í síðustu viku í verðlaun fyrir að 
standa sig mjög vel við að framfylgja umhverfisstefnu skólans. 

Í haust voru myndaðir rýnihópar nemenda úr hverjum árgangi. Alls starfa þrír rýnihópar, einn  
af hverju stigi, þ.e. úr 1. til 4. bekk, 5. til  7. bekk og 8. til 10. bekk. Fulltrúar rýnihópanna eiga 
að koma ábendingum frá bekkjum sínum til umræðu og  leggja mat á ýmislegt í skólastarfinu. 
Til þess verks er notaður gátlisti. Rýnihóparnir eru formleg tenging við SMT - teymishópinn og 
koma á framfæri upplýsingum og ábendingum um það sem 
betur má fara og hvað gengur vel að þeirra mati. Hóparnir 
hafa hist þrisvar í vetur og er einn stjórnandi með hverjum 
hópi. Í byrjun desember var sameiginlegur fundur allra rýni-
hópanna og rætt var um SMT og agamál.  

Það er ekki að sökum að spyrja að börnin taka þetta hlut-
verk alvarlega og af ábyrgð. Þau skrifa fundargerðir og eru 
þær teknar fyrir á fundum SMT teymsins, ábendingar þeirra 
ræddar og afgreiddar og  þau fá að vita hver afdrif tillagna 
þeirra verða.  

Renningar með ljóðunum 
líta út eins og foss sem 
liðast niður vegginn. 

Einbeittir nemendur  í rýnihópavinnu 



 

 

VIRÐING — VELLÍÐAN — VIRKNI 

Stefna Öldutúnsskóla 
• Skapa það andrúmsloft og umhverfi í skólanum að 

nemendum líði þar vel og geti þroskast og dafnað á 
sínum forsendum við krefjandi og áhugaverð verkefni í 
leik og starfi. 

• Gera nemendur ábyrga fyrir námi sínu og veita þeim þá 
hvatningu og stuðning við ákvarðanatöku um framvindu 
náms sem mögulegt er. 

• Halda forráðamönnum nemenda vel upplýstum um 
skólastarfið og námsframvindu barna sinna og stuðla að 
jákvæðum og gagnvirkum samskiptum milli heimilis og 
skóla. 

• Umgangast hvert annað af virðingu og kurteisi og að  
jákvæðni sé aðalsmerki nemenda og starfsmanna 
skólans, því með henni komumst við þangað sem við 
ætlum okkur. 

 
 

Skólastjórar og allt starfsfólk Öldutúnsskóla óska 
nemendum sínum og foreldrum þeirra gleðilegra jóla 
með kæru þakklæti fyrir ánægjulegt samstarf á árinu 
sem er að líða.  

Hittumst heil á nýju ári! 

 

 Jólaskemmtanir 
Jólaskemmtun er fimmtudaginn 17. 
desember hjá 8. til 10. bekk klukkan 
19:30 til 22 og er unglingadeildin þar 
með komin í jólaleyfi.   

Sjöundi bekkur verður með 
jólaskemmtun klukkan 16 til 18:30 
sama dag. 

Skemmtanir og stofujól eru  
föstudaginn 18. desember  á 
eftirfarandi tímum: 

1. og 2. bekkur, kl. 8:10 – 10:50. 

3. og 4. bekkur, kl. 9:50 – 12:30. 

5. og 6. bekkur, kl. 11:30 – 14:10. 

7. bekkur, stofujól kl. 13:10 -14:10. 

Foreldrar eru velkomnir með börnum 
sínum á skemmtanirnar. 

• Kennsla hefst að nýju samkvæmt stundaskrá þann 5. janúar 2010. 
Selið byrjar starfsemi sína einnig þann dag eftir jólaleyfi. 

• Munið heimasíðuna okkar www.oldutunsskoli.is  Hún er okkar helsti 
upplýsingamiðill um skólastarfið. 

• Þar er skólanámskráin, stefna skólans og allar helstu upplýsingar um 
daglegt skólastarf. Foreldrastarfið er með sértakt rými.  Ennfremur 
eru margir bekkir með eigin svæði þar inni sem lýsa daglegu 
skólastarfi. Að meðaltali eru 50 heimsóknir á síðuna daglega. 


