
Við upphaf skólaársins 

Skólastarfið hefur farið vel af stað eftir gott sumar. Það sem er áfram ofar-
lega í skólastarfinu er vinnan gegn eineltinu samkvæmt Olweusaráætluninni 
sem við höfum verið með í fimm ár. SMT skólafærni er einnig áfram í þróun. 
Síðastliðið ár var okkar fyrsta í því 
verkefni og lögðum við mat á það í 
vor hvernig gekk. Breytingar og 
áætlun vetrarins er unnin með hlið-
sjón af því mati. Nýjung er að við 
bjóðum heimspeki í vali hjá 9. og 10. 
bekk og er það ánægjulegt að mjög 
margir nemendur völdu greinina. Við 
erum einnig með heimspeki í 7. 
bekk. Við þróum áfram fjölbreytt 
námsmat og erum m.a. að leggja 
meiri áherslu á að nemendur meti 
sjálfir frammistöðu sína. Einnig 
ætlum við að leggja aukna áherslu á 
kennslu í  framsögn, skrift og 
heimildavinnu. Námskrá skólans er  
meðal annars endurskoðuð með 
hliðsjón af ofangreindu og uppfærð 
á heimasíðu skólans. Hún er ekki 
gefin út á prentuðu formi eins og 
áður hefur tíðkast. 

 

24. árgangur, 3. 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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Meðal efnis í blaðinu 

Ábm.: Erla Guðjónsdóttir, skólastjóri Október 2009 

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

skólans. 

Hér eru nýnemarnir í 1. bekk ásamt 
kennurum sínum í útivistartíma. Við 
bjóðum þau hjartanlega velkomin í 
skólann okkar. 

Kennaranemar í  

Öldutúnsskóla 
Við erum áfram með 
samning við mennta-
svið Háskóla Íslands 
um að taka við nemum 
sem eru í kennara-
námi. Við leggjum 
okkur fram um að taka 
vel á móti þeim og gera 
nám þeirra innhaldsríkt 
og ánægjulegt. 

Foreldraviðtöl 7. október næstkomandi 
Tveir sérstakir viðtalsdagar eru teknir frá árlega fyrir foreldra og nemendur. 
Hvert viðtal er 20 mínútur og við höfum sent heim matsblað fyrir nemendur 
til að fylla út fyrir viðtölin og biðjum við foreldra og nemendur að gefa sér 
góðan tíma til að fara saman yfir matsblaðið og merkja inn á það og 
ákveða hvað þeir vilja sérstaklega ræða við kennarann því augljóst er að 
ekki gefst tími til að fara yfir alla þættina á svo skömmum tíma. 

Viðhorfakönnun meðal foreldra barna í 4., 6. og 9. bekk 
Foreldrar barna í ofangreindum árgöngum eru beðnir að koma við í tölvu-
stofunni að loknu viðtalinu og svara viðhorfakönnun. Við gerum slíka 
könnun árlega og nýtum niðurstöður til að gleðjast yfir því sem vel kemur 
út og leitast við að bæta það sem umbóta er þörf. Það er mikilvægt að sem 
flestir taki þátt í að svara könnuninni, þannig verður hún marktækari.  



Kórarnir í Öldutúnsskóla 
Æfingar kóranna eru komnar í fullan gang. Við höldum áfram með kynjaskipta kórtíma í  yngri bekkjum. 
Elsti kórinn, Kór Öldutúnsskóla, stefnir á ferð á Íslendingaslóðir í Kanada í júní á næsta ári og undir-
búningur er þegar hafinn.  
Í júní síðastliðnum var Kór Öldutúnsskóla falið að syngja við athöfn við opnun nýrrar heimasíðu 
Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur. Myndirnar voru teknar við það  tækifæri.   
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Við kennum heimspeki 

Við erum afar stolt af því að geta nú boðið 
nemendum kennslu í heimspeki. Þar fá 
nemendur æfingu í að rökræða og velta fyrir sér 
ýmsum siðfræðilegum spurningum. 

Heimspekin er kennd í 7. bekk og er valgrein í 
9. og 10. bekk. Vilhelm Anton Jónsson kennir. 
Nemendur úr 10. K sem teknir voru tali og 
spurðir hvernig þeim líkaði voru allir á einu máli 
um að greinin væri mjög áhugaverð, 
skemmtileg og spennandi. Umræður í kennslu-
stundum væru til þess fallnar að fá þau til þess 
að hugsa öðruvísi og þau fá æfingu í að rök-
styðja  skoðanir sínar. Umræðuefni sem þau hafa verið að fást við er VIRÐING, sem er eitt af einkunnar-
orðum skólans.  

Arnór, Björgvin, Ragna og Steinunn voru sam-

mála um að heimspekin væri áhugaverð og 

lærdómsrík. 



Aðalfundur Foreldrafélags Öldutúnsskóla var haldinn 1. september sl. klukkan 17:00. 
Sigríði Ólafsdóttur, fráfarandi formanni, voru þökkuð góð störf. Nýr formaður, Snædís Ögn 
Flosadóttir, tók við og varaformaður er Sveinn Óli Pálmarsson.  
Á fundinn kom forvarnarfulltrúi Hafnarfjarðarbæjar, Geir Bjarnason, og kynnti fundarmönnum 
niðurstöður árlegrar könnunar um vímuefnanotkun nemenda í 8. til 10. bekk. Það er Rannsókn 
og greining sem annast könnunina og hafa skólar nú samanburð frá ári til árs 10 ár aftur í 
tímann. Það er afar fróðlegt og jafnframt ánægjulegt að sjá að þróunin er þannig að tóbaks- og 
áfengisneysla hefur farið mjög minnkandi hjá nemendum okkar hér í hverfinu. Svör krakkanna 
gefa til kynna að neyslan afmarkist við mjög fáa einstaklinga. Forvarnarfulltrúi vill þakka þessa 
þróun góðu samstarfi foreldra innbyrðis og milli foreldra og skólans, auk öflugrar forvarnar-
stefnu sem skólinn hefur fylgt. 
Þessar niðurstöður efla okkur í samstarfinu, er brýning til okkar allra að halda vöku okkar og 
áminning um hversu mikið gott samstarf fær áorkað.  
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Foreldraröltið 
Foreldrar rölta saman á föstudagskvöldum um hverfið frá klukkan 22:00 til 01:00. Eftirlit þeirra sem rölta, 
felst í því að fylgjast með hvort börn séu úti eftir að útivistartíma lýkur og hvað þau eru þá að gera. 
Foreldraröltið er mikilvægur hlekkur í samstarfi foreldra um velferð barnanna okkar. Tökum öll þátt í 
röltinu. 

Fréttir af starfsemi Foreldrafélags Öldutúnsskóla  

 

Starfsemin hefur farið vel af stað og eru 78 börn skráð í dvöl. Ragnheiður Ingadóttir er forstöðukona 
áfram og leggur hún metnað sinn í að hafa aðstæður sem heimilislegastar fyrir börnin. Lagt er kapp á 
að hafa síðdegishressinguna holla og góða en  krakkarnir fá líka eitthvað smá sætt með. Elín Ingólfs-
dóttir, Vigdís Sigurðardóttir og Erna Pálmadóttir eru nýir starfsmenn í Selinu og bjóðum við þær vel-
komnar til starfa. Námskeið í heimspeki og  karate  byrja í október og skákkennslan er þegar komin af 
stað. Ekki má gleyma gömlu góðu leikjunum sem verða einnig kenndir. Dvalargjald hækkaði í haust í 
212 krónur á tímann og er lágmarksgjaldið nú 4240 en ekki er lengur hámarksgjald. Síðdegishressing 
kostar 150 krónur og systkinaafsláttur er þannig, að annað systkini fær 25% afslátt, þriðja systkini 50% 
afslátt. 
Nýlunda er að allar skráningar fara um íbúagátt bæjarins og hefur gengið vel að koma því kerfi af stað. 
Við viljum þakka öllum foreldrum fyrir frábært samstarf og þolinmæði við okkur meðan allt er að komast 
í gang og að síðustu að minna á hversu mikilvægt er að foreldrar geri vart við sig þegar þeir sækja 
börnin þannig að enginn misskilningur komi upp. Þetta er spurning um öryggi barnanna. 

 

Um starfsemi bekkjartengla  
Starfsemi foreldrafélagsins byggir mjög á bekkjartenglum. Enn vantar fulltrúa í nokkrum bekkjum og 
hvetur stjórn foreldrafélagsins foreldra til að gefa kost á sér í þetta starf.  
Skipulagðir eru sameiginlegir fundir með öllum bekkjartenglum 6. október og 19. janúar. Á þeim 
fundum er farið yfir vetrarstarfið, auk fræðslu, hópastarfs og umræðu. Á þessum fundum fá bekkjar-
tenglar stuðning og hugmyndir sem nýtast vel. 
Bekkjartenglar tengjast formlega starfsemi stjórnar foreldrafélagsins.  Þeir taka þátt í að skipuleggja 
með stjórninni ýmsa starfsemi sem hún vill standa fyrir.  Dæmi um slíkt er föndurdagur í lok nóvember, 
vorhátíð í lok apríl ár hvert, aðstoð við umsjón foreldrarölts og heimhringingar vegna gamlárskvölds. 

Heilsdagsskólinn — Selið 



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. 

Mikið lagt upp úr list– og verkgreinum 
 
Það er gróskumikil listgreinakennsla í 
Öldutúnsskóla. Hér er sýnishorn af 
handbragði 8. bekkinga í textílmennt.r  
Myndin er af gestabókum  en kápan er 
fagurlega skreytt með útsaumi. Við vekjum 
athygli á krækju um myndmenntina  á 
heimasíðu skólans www.oldutunsskoli.is  

Tilkynningar og fréttaskot 

• Fundur stjórnar foreldrafélagsins með bekkjartenglum verður 
þriðjudaginn  6.  október næstkomandi klukkan 20:00 í matsal 
starfsmanna. 

• Foreldraviðtöl eru miðvikudaginn 7. október næstkomandi. 
Foreldrar barna í 4., 6. og 9. bekk eru beðnir að koma við í tölvu-
stofunni og svara árlegri viðhorfakönnun. 

• Hádegisverður er áfram framreiddur af SS og kostar máltíðin 272 
krónur.  Þeim, sem ætla að kaupa mat, er bent á að fara inn á vef-
síðuna www.ss.is þar sem allar upplýsingar eru um mataráskrift.  

• Skóladagatal er á heimasíðu skólans.  

• Námskrá vetrarins hefur nú verið uppfærð á heimasíðunni okkar.  
Við munum ekki prenta bæklinga með námskrám bekkjanna til 
dreifingar eins og áður hefur tíðkast. 

• Þegar niðurstöður samræmdra prófa berast, munum við greina 
styrkleika og veikleika í kunnáttu nemenda og grípa til viðeigandi 
úrræða. Við munum einnig boða foreldra á fundi með nemendum 
eftir því sem ástæða þykir til.   


