
Frá skólastjóra 
Skólastarfið er nú komið vel af stað, námskynningarfundir afstaðnir og allir 
foreldrar hafa fengið bekkjarnámskrá. Kennarar skólans hafa í haust unnið 
að endurskoðun námskránna með hliðsjón af nýjum námskrám fyrir grunn-
skóla. Námskrárnar eru einnig birtar á vefsíðu skólans undir efnis-
heitinu ,,Nám og kennsla.”   
Fræðsluráð Hafnarfjarðar samþykkti í vor umsókn skólans um að verða  
forystuskóli í söng– og tónlistaruppeldi og stjórnar Brynhildur Auð-
bjargardóttir því verkefni. Í því felast mikil sóknarfæri sem við ætlum að nýta 
okkur vel. Við byrjuðum af fullum krafti að vinna að markmiðum verkefnisins; 
sérstakir kórtímar eru hjá yngri nemendum, tónmenntakennsla ekki bara í 1. 
til 4. bekk eins og verið hefur  heldur er nú kennd tónmennt líka upp í 8. 
bekk. Við eflum samstarfið við Tónlistarskóla Hafnarfjarðar og síðast en ekki 
síst erum við að stórbæta hljóðfæraeign skólans.   
Við byrjum nú að vinna markvisst eftir skipulagi sem kallað er SMT skóla-
færni. Í því felst að við skerpum á öllum umgengnisreglum, gerum þær sýni-
legar um alla ganga og kennslustofur, kennum börnunum þessar reglur, 
æfum þau í að fara eftir þeim og gefum skýr og einföld skilaboð. Það sem 
hæst ber í þessari hugmyndafræði er að allir leggja sig fram um að veita 
jákvæðri framgöngu og hegðun sem mesta athygli, hrósa og umbuna og 
styrkja þannig slíka framkomu. Við munum á næstunni boða alla foreldra til 
fundar við okkur til að kynna þessi vinnubrögð.  
Áfram vinnum við ótrauð eftir Olweusaráætluninni gegn einelti og and-
félagslegri hegðun. Einkunnarorð hennar eru: Hlýja, umhyggja, festa. Árlega 
leggjum við könnun fyrir nemendur í 4. – 10. bekk til að fylgjast grannt með 
því hvernig okkur gengur að halda niðri því hvimleiða fyrirbæri sem eineltið 
er. Kannanir síðustu ára sýna að okkur verður verulega ágengt en þessi 
vinna verður aldrei unnin í eitt skipti fyrir öll.  
Olweusaráætlunin og SMT skólafærnin eru mikilvæg verkfæri til vinna að  
leiðarljósi skólans sem er:  VIRÐING – VELLÍÐAN – VIRKNI. 

Erla Guðjónsdóttir, skólastjóri 

23. árgangur, 2. tölublað 

• Skrifstofa skólans er opin 
kl. 7:30 til 16 alla daga 
nema föstudaga til kl. 15. 

• Heimasíða skólans er: 
www.oldutunsskoli.is 

• Heimasíða félagsmið-
stöðvarinnar er: 
www.aldan.is 
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Fréttabréfið er sent í 
tölvupósti til allra 
foreldra. Það er 
einnig á vefsíðu 

skólans. 

Samverustundir á sal 

Við ætlum að halda áfram að 
hópast reglulega saman á sal í 
vetur. Bekkirnir  skiptast á að 
undirbúa dagskrá til að flytja fyrir 
aðra. Samverustundirnar eru 
liður í því að æfa nemendur í að 
undirbúa efni til flutnings fyrir 
áheyrendur, flytja mál sitt og 
ekki síst að æfa sig í því að vera 
góðir og áhugasamir áheyr-
endur.     Frá samverustund á sal síðasta vetur 

Húsnæðismál Öldutúns-
skóla og væntanlegt 
íþróttahús 
Góður skriður er á undir-
búningsvinnu um breyt-
ingar og stækkun á hús-
næði skólans ásamt 
íþróttahúsi. Unnið er að  
breytingu á deiliskipulagi 
lóðarinnar og næsta ná-
grennis. Kynningar-
fundur var með íbúum í 
grenndinni 29. sept. sl. 



Skólaráð Öldutúnsskóla 
Skólaráð grunnskóla er nýr samstarfsvettvangur starfsmanna skóla, nemenda, foreldra og grenndar-
samfélags. Ráðið er kosið til tveggja ára í senn og eru helstu verkefni þess samkvæmt lögum:  
Að fjalla um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarf-
ið. Vinna umsagnir um áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttarbreytingar á skólahaldi og starfsemi skóla 
áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Fylgjast almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð 
nemenda. Nánar verður kveðið á um hlutverk í væntanlegri reglugerð sem menntamálaráðherra mun 
vinna í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga. Fyrsti fundur ráðsins verður innan skamms. 
Kosið hefur verið í skólaráð Öldutúnsskóla og í því eru, auk skólastjóra 

Sigríður Ólafsdóttir, formaður Foreldrafélags Öldutúnsskóla  
Snædís Ögn Flosadóttir, varaformaður Foreldrafélags Öldutúnsskóla 
Halldóra Pálmarsdóttir, fulltrúi kennara 
Lena Karen Sveinsdóttir, fulltrúi kennara 
Þóra Jónsdóttir, fulltrúi annarra starfsmanna 
Olga María Þórhallsdóttir 8.J., fulltrúi nemenda  
Sandra Björk Benediktsdóttir 10.K., fulltrúi nemenda 
Árni Mathiesen, fulltrúi grenndarsamfélags 
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Öldutúnsskóli forystuskóli í söng- og tónlistaruppeldi 
Meðal nýjunga í vetur er að skólinn er  forystuskóli í söng- og 
tónlistaruppeldi. Við höfum nú í fyrsta skipti í mörg ár tónmennta-
kennslu í 5. til 8. bekk, en tveir tónmenntkennarar eru nú starfandi hjá 
okkur. Annar af tveimur vikulegum tónmenntatímum í 1.- 3. bekk er  
kórtími þar sem stelpurnar eru saman í hóp og strákar í öðrum.  Við  
munum síðan láta þessa skipan vaxa áfram upp með krökkunum og 
byggja upp svona kórþjálfun á þremur til fjórum árum, þannig að 
möguleiki skapist til að stofna sérstakan drengjakór auk þess að 
styrkja enn frekar starf Kórs Öldutúnsskóla. Vil leggjum áherslu á að  
efla samvinnu við Tónlistarskóla Hafnarfjarðar og  nemendur geta sótt 
hljóðfæratíma hér í skólanum. Ætlunin var að hafa forskóla hér einnig en 
það strandaði á því að ekki fékkst kennari til forskólakennslunnar. Við 
höldum þessari viðleitni vakandi fyrir næsta ár. Undanfarin ár höfum við verið að byggja upp hljóðfæra-
eign fyrir hjómsveitarleik, þannig að þeir sem vilja spila í hljómsveit eigi þess kost að æfa innan veggja 
skólans. Enn fremur verður bætt veglega við hljóðfærakostinn í tónmenntastofunni.  

Hluti Kórs Öldutúnsskóla ásamt 
Brynhildi  kórstjóra á vortón-
leikum 2008 

 

Öldutúnsskóli samstarfsskóli menntasviðs Háskóla Íslands um kennaramenntun 
Við höfum gert samning við Háskóla Íslands um að taka til okkar kennaranema og þjálfa þá. 
Samningurinn er til þriggja ára. Í vetur verða því kennaranemar hjá okkur í  æfingakennslu og kynnis-
heimsóknum í lengri og skemmri tíma.  Kennarar skólans leiðbeina kennaranema á vettvangi og taka 
þátt í mati á frammistöðu hans. Þess er vænst að tengsl samstarfsskóla og menntavísindasviðs HÍ skapi 
möguleika á samstarfi á breiðari grunni  t.d. um kennslu faggreina, samstarf um þróunarverkefni eða 
rannsóknir. Báðir aðilar eru opnir fyrir að þróa slíkt samstarf samkvæmt samkomulagi hverju sinni. Fyrstu 
kennaranemarnir verða hjá okkur vikuna 6. til 10. október. Næstu viku á eftir verður kennaranemi í 
unglingadeildinni í stærðfræðikennslu. Við væntum mikils af þessu samstarfi og metum það sem góða 
faglega lyftistöng fyrir skólastarfið. 

      

Nýr aðstoðarskólastjóri 
 

Valdimar Víðisson tók við starfi aðstoðarskólastjóra Öldutúnsskóla við skólabyrjun 
í haust. Hann var áður skólastjóri í Grenivíkurskóla í fjögur ár. Lauk B.ed. prófi í 
grunnskólafræðum frá Háskólanum á Akureyri árið 2004 og fyrri hluta meistara-
náms í stjórnun skólastofnana vorið 2008.  Við bjóðum Valdimar hjartanlega vel-
kominn til starfa hjá okkur í Öldutúnsskóla. 
 



Aðalfundur Foreldrafélags Öldutúnsskóla var þann 2. september síðastliðinn og var þá kosin ný stjórn. 
Sigríður Ólafsdóttir er formaður, Snædís Ögn Flosadóttir varaformaður, gjaldkeri Kristín Þórarinsdóttir, 
ritari Hildur Sigurðardóttir og meðstjórnendur eru Anna S. Þorsteinsdóttir, Sveinn Óli Pálmarsson, 
Þuríður Óttarsdóttir  og Dagur Hilmarsson. 
Okkur vantar enn fulltrúa í stjórnina úr hópi foreldra í 1. bekk, 5. bekk og í sérdeildinni. Biðjum áhuga-
sama að hafa samband við formann eða umsjónarkennara þessara árganga. 
Á aðalfundinum var einnig kosið í skólaráð, en það er nýr samstarfsvettvangur skóla, foreldra og 
grenndarsamfélagsins samkvæmt nýjum grunnskólalögum sem tóku gildi 1. júlí  2008. Fulltrúar 
foreldrafélagsins í skólaráði eru formaður og varaformaður félagsins.  
Upplýsingar um starfsemi foreldrafélagsins eru á www.oldutunsskoli.is 
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Á döfinni 
Stjórn foreldrafélagsins fundar fyrsta miðvikudag í mánuði og eru foreldrar hvattir til þess að hafa 
samband ef þeim liggur eitthvað á hjarta sem foreldrafélagið getur aðstoðað með. Það skal tekið fram 
að Erla Guðjónsdóttir, skólastjóri og Valdimar Víðisson, aðstoðarskólastjóri skiptast á koma á stjórnar-
fundi til að halda góðum tengslum við hana. 
Framundan er jólaföndur 29. nóvember og svo standa öll foreldrafélög grunnskóla Hafnarfjarðar fyrir 
fræðslufundi sem verður auglýstur betur síðar. Bekkjartenglafundur verður 20. janúar 2009 og vor-
hátíðin verður 30. apríl 2009. 

Foreldraröltið 
Foreldrar rölta saman á föstudagskvöldum um hverfið frá klukkan 22 til 01. Eftirlit þeirra sem rölta, felst í 
því hvort börn séu úti eftir að útivistartíma lýkur og hvað þau eru þá að gera. Foreldraröltið er mikil-
vægur hlekkur í samstarfi foreldra um velferð barnanna okkar. Tökum öll þátt í röltinu. 
 
 
 

Fréttir af starfsemi Foreldrafélags Öldutúnsskóla  

Áhugasamir bekkjarfulltrúar 
Þriðjudagkvöldið 30. september stóð stjórn foreldrafélagsins fyrir fundi með foreldrafulltrúum allra 
bekkja.  Fundurinn hófst á kynningu frá Öldunni. Valdimar Víðisson, nýr aðstoðarskólastjóri kynnti sig, 
Sigríður Ólafsdóttir formaður foreldrafélagsins kynnti starf félagsins og fór yfir starf bekkjarfulltrúanna.  
Eftir hollar og góðar veitingar var hópavinna þar sem  vetrarstarfið var rætt og skipulagt.  Margar 
skemmtilegar hugmyndir litu þar dagsins ljós, svo sem kvöldsund, kaffihúsakvöld, sýningar í Bæjarbíó, 
bekkjarkvöld, piparkökubakstur, vinahópar og þannig mætti lengi telja. Það er greinilegt að starfið 
verður áfram blómlegt eins og undanfarin ár. 

 Börnin í 1. bekk 
völdu sér tré 
bekkjarins í ágúst 
og varð þetta fal-
lega reynitré í 
kirkjugarðinum fyrir 
valinu. Fylgjast þau 
síðan reglulega 
með trénu í vetur, 
teikna myndir af því 
og skrifa texta. 
Þetta er liður í  
náttúrufræðináminu 
hjá þeim. 



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. 

Vinavika í Öldutúnsskóla 
 

Það er árlegur þáttur í skólastarfinu að 
efna til sérstakrar vinaviku þar sem við 
leggjum aukna áherslu á vináttu og 
þýðingu hennar fyrir  vellíðan okkar 
allra. Vinabekkir eldri og yngri vinna 
saman að sérstökum verkefnum, svo 
sem að spila, fara í leiki úti á lóð eða 
lesa saman. Vikan endar með því að 
allir fara út  og mynda keðju um 
skólann okkar. Við föðmum skólann! 
Það er táknræn athöfn sem sýnir 
umhyggju fyrir honum og þeim sem 
þar nema og starfa.  

Vinabekkir saman í útileikjum. Þessi sjón var  
algeng í vinavikunni og það er aðeins byrjunin. Við 
ætlum að viðhalda þessum vinatengslum.  

Á göngum og í kennslustofum skólans eru umgengnisreglurnar  

Í vinavikunni léku nemendur sér saman. 
Hérna eru stelpur í 4. og 10 . bekk að spila  

Nemendur í 1. bekk vinna með stafina 
á margvíslegan hátt, m.a. eru þeir 
mótaðir úr leir.  


