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Fréttabréfið er sent
í tölvupósti til allra
foreldra. Það er
einnig á vefsíðu
skólans.
 Skrifstofa skólans er
opin frá kl. 7:30 til 15
alla skóladaga.
 Heimasíða skólans er
www.oldutunsskoli.is
 Sími skólans er 555
1546
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Ábm.: Valdimar Víðisson, skólastjóri

Við upphaf skólaárs
Við hefjum skólaárið 2014 til 2015 full orku og bjartsýni eftir gott sumar.
Nemendur eru 505 í 25 bekkjardeildum.
Það hafa orðið breytingar á innra skipulagi skólans. Þær helstu eru:

Fyrstu dagar skólaársins eru bókalausir dagar. Þessa daga er m.a.
hópefli, samvinna, nemendur setja sér markmið og reglukennsla.
Þessir dagar eru komnir til að vera.

Í skólanum eru tvær deildir í stað þriggja. Í yngri deild eru nemendur í
1.-6. bekk og í eldri deild eru nemendur í 7.-10. bekk. Í vetur hefur
þetta engin áhrif á nemendur, eingöngu innra skipulag. Deildarstjóri
eldri deildar er Erna Friðriksdóttir og deildarstjóri yngri deildar er Lena
Karen Sveinsdóttir. Margrét Sverrisdóttir, aðstoðarskólastjóri, fer þó
með deildarstjórn í 1. bekk.

Í vetur ætlum við að efla læsi og er faghópur varðandi það verkefni.
Faghópinn skipa Helga Kristín Halldórsdóttir, umsjónarkennari í 3.K,
Halldóra Pálmarsdóttir, umsjónarkennari í 10.L og íslenskukennari og
Sigrún Valdimarsdóttir íslenskukennari.

Í vetur ætlum við að efla náttúrufræði. Fagstjóri er Anna Lára
Pálsdóttir, umsjónarkennari í 7. K.
Við óskum áfram eftir góðu samstarfi við foreldra. Samvinna heimilis og
skóla er lykilþáttur fyrir farsæla skólagöngu barna.
Gott er að hafa einkunnarorð skólans, virðing - virkni - vellíðan, að leiðarljósi.
Hjálpumst að við að gera góðan skóla enn betri.

PALS
Árið 2012 hófum við að nýta okkur PALS lestrarkennsluaðferð til að auka
lestrarfærni nemenda. Áhersla hefur verið lögð á að allir umsjónarkennarar
hafi farið á námskeið til að hafa réttindi í kenna eftir aðferðinni. PALS, Pör
Að Læra Saman, byggist á að nemendur vinna tveir og tveir saman og
skiptast á að lesa texta. Annar er lesarinn og hinn þjálfarinn og svo er
hlutverkunum snúið við. Allir nemendur í 2.-7. bekk fara í gegnum þessa
þjálfun einu sinni á önn í 4 vikur í senn. Markmið aðferðarinnar er að þjálfa
nemendur sérstaklega í lesskilningi og lestrarfærni. Nemendur hafa sýnt
aðferðinni mikinn áhuga og er þetta orðinn fastur liður í skólastarfi okkar.

BLS. 2

ÖLDUBROT

29 . Á RG A NG UR, 2. TÖL UBL AÐ

Reykir
Fyrstu vikuna í september dvöldu nemendur sjöunda bekkjar í skólabúðunum á Reykjum í
Hrútafirði ásamt umsjónarkennurum sínum. Starfið í skólabúðunum beinist að sömu markmiðum
og starf í almennum grunnskólum. Þar er m.a. lögð sérstök áhersla á að auka félagslega
aðlögun nemenda, þroska sjálfstæði þeirra og að veita þeim tækifæri til að fást við áður óþekkt
viðfangsefni.
Tilhlökkunin var mikil þegar lagt var af stað á mánudagsmorgninum enda margir beðið eftir
þessari ferð síðan í fimmta bekk. Vikan leið fljótt í leik og starfi og nemendur komu nokkrum
númerum stærri heim á föstudeginum. Það er mjög þroskandi að ögra sér við nýjar aðstæður og
í nýju umhverfi. Það var einnig gaman fyrir nemendur og umsjónarkennara þeirra að kynnast á
annan hátt en í skólastofunni. Nemendur skrifuðu ritunarverkefni um ferðina þegar heim var
komið og hér fylgja nokkrar umsagnir þeirra um ferðina.
„Mér fannst rosalega gaman á Reykjum og ég væri alveg til í að fara þangað aftur. Það sem mér fannst
skemmtilegast var diskóið og að synda í sjónum.“
„Á Reykjum gerðum við mjög mikið, eins og til dæmis: Fórum í íþróttir, sund, göngutúr upp á fjall, fjöruferð, út í
sveit, syntum í sjónum, héldum kvöldvökur, borðuðum góðan mat, fórum í ratleik, á byggðasafn og lékum okkur
frjálst, sem var allt mjög gott og gaman.“
„Það kom mér á óvart hvað maturinn þarna var góður. Ég er frekar matvönd en fannst allt sem var í boði þarna
mjög gott. Kannski reyni ég að fá mömmu til að fara þangað svo hún læri að elda svona góðan mat.“
„Síðasta kvöldið var diskó og það var allt klikkað. Ég fríkaði út og braut næstum því á mér hálsinn.“
„Þessi ferð er komin á topp 10 listann yfir skemmtilegustu viku lífs míns. Ég held að þetta hafi verið svona
skemmtilegt af því að við vorum bara ein og engir foreldrar að flækjast fyrir okkur.“
„Ég lærði mikið í þessari ferð. Ég kynntist krökkunum í árgangnum mun betur en ef ég hefði verið heima. Svo
kynntist ég líka krökkum úr öðrum skólum sem voru mjög skemmtilegir.“
„Ég lærði mikið af þessari ferð, bæði af verkefnunum og að vera ein að heiman með skólafélögunum. Þá þurfti
maður að treysta meira á sjálfan sig.“
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Að bjarga heiminum
Í hvert sinn sem pabbi minn fór út úr húsi á kvöldin spurði ég hann einlæglega hvert hann væri
að fara og svarið var alltaf það sama „hann var að fara að bjarga heiminum“ og þannig var það.
Reyndar var pabbi minn læknir og því var kannski einhver rökréttur þráður í þessu svari en það
var þó aldrei starfið sem hann var í raun að vísa til.
Nú er veturinn að ganga í garð með öllu tilheyrandi og það er svolítið eins og nýtt upphaf í hvert
sinn. Svona eins og áramót. Þar sem við fáum tækifæri til að setja okkur ný markmið fyrir
komandi vetur, til dæmis markmið um að passa að láta börnin lesa heima alla daga vikunnar,
að gleyma aldrei íþróttum, muna alltaf að láta alla æfa sig fyrir tónlistartímana. Og fyrst og allra
fremst að muna alltaf – alltaf eftir skólatöskunni! (já hún hefur gleymst á þessu heimili).
Tækifæri til að skapa fleiri góðar minningar.
Á sama tíma fara foreldrafélögin og allt það góða starf sem bekkjartenglar vinna einnig á fullt
skrið. Við höfum verið svo heppin í Öldutúnsskóla að búa að einstaklega góðu samstarfi milli
heimila og skóla. Stjórnendur, kennarar, starfsfólk, foreldrar og börn hafa öll lagst á eitt um að
skapa gott samfélag og samveru sem eftirsóknarvert er að vera hluti af. Því hefur verið fleygt að
það þurfi heilt þorp til að ala upp barn og þá er einmitt um að gera að taka þátt í því að móta
það þorp. Þess vegna er svo gaman að taka þátt í foreldrasamstarfinu og það eru margar leiðir
til þess. Í vetur ætlum við líkt og fyrri ár að gera ýmislegt skemmtilegt saman og allar hendur
sem vilja hjálpa til sem og góðar hugmyndir að nýjungum eru meira en velkomnar. Jólaföndrið
verður á sínum stað og vorhátíðin að sjálfsögðu. Svo munum við taka þátt í sameiginlegu átaki
um foreldraröltið, halda bekkjartenglafundi, sinna fræðslumálum og koma að fleiri spennandi
verkefnum. Á haustfundum nú í byrjun skólaárs er svo kallað eftir bekkjartenglum en
bekkjartenglar halda utan um bekkinn og eiga frumkvæði að nokkrum vel völdum og
skemmtilegum viðburðum fyrir bekkinn ásamt foreldrum. Það að vera bekkjartengill er afar
hressandi og um leið gefandi hlutverk og mæli ég eindregið með því að allir prófi það að
minnsta kosti einu sinni. Þó ekki væri nema til að geta sagt hátt og snjallt á næstu haustfundum
að bekkjartenglahlutverkið henti ekki í þetta sinn en hafi verið sérstaklega gaman síðast.
Það á við um okkur flest (það er að segja, e.t.v. öll nema þau ykkar sem eruð
heilbrigðisstarfsfólk) að við munum seint bjarga mörgum mannslífum, hvað þá heiminum. En við
getum öll tekið þátt í því að móta það samfélag sem við búum í og haft þannig áhrif til góðs. Og
þó það hljómi kannski ekki sem stórt skref í átt að því að bjarga heiminum þá er þátttaka í
foreldrasamstarfi í grunnskóla barnanna okkar stórt skref í þá átt að skapa börnunum og okkur
sjálfum betra samfélag til að lifa og starfa í.

f.h stjórnar foreldrafélags Öldutúnsskóla
Snædís Ögn Flosadóttir

Tilkynningar
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Að hjóla í skóla

Stefna Öldutúnsskóla

Á haustin sem og vorin er eðlilegt að Í samvinnu við foreldra og skólayfirvöld er stefna
börnin komi á hjólum í skólann og eru Öldutúnsskóla að:
foreldrar minntir á að brýna fyrir þeim að
Leggja áherslu á jákvætt námsumhverfi þar sem
nota hjálma. Eins er mikilvægt að læsa
nemendur fá tækifæri til að efla sjálfa sig, styrkja
hjólunum.
sjálfsmynd sína og taki sífellt meiri ábyrgð á sjálfum
Einhverjir nemendur koma einnig á
sér og námi sínu eftir því sem aldur og þroski þeirra
hlaupahjólum eða hjólabrettum. Mikilvægt
gefur tilefni til.
er að vera með öryggisbúnað í lagi á þeim
Skólastarfið mótist af nútímalegum vinnubrögðum og séu
farartækjum.
gefandi og skapandi. Stundaðir séu fjölbreyttir
Ekki er heimilt að hjóla á skólalóðinni á
kennsluhættir sem koma til móts við þarfir nemenda
skólatíma, hvort sem það eru reiðhjól,
með áherslu á styrkleika þeirra.
hlaupahjól eða hjólabretti.
Veita nemendum þekkingu til undirstöðu fyrir frekara nám
og starf. Þeir eflist í sjálfstæðum vinnubrögðum og
samvinnu sem mótist af virðingu og víðsýni gagnvart
Vetrarfrí
samferðafólki.
Mánudaginn 20. og þriðjudaginn
október er vetrarfrí í Öldutúnsskóla.

21.

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

Öldutúnsskóli er Grænfánaskóli
Við höldum áfram starfi okkar sem Grænfánaskóli. Í tengslum við verkefnið starfar við skólann
umhverfisnefnd og eiga sæti í henni fulltrúi stjórnenda, fulltrúar kennara og nemendur í 7. – 10.
bekk eiga einnig sína fulltrúa.
Flokkun er orðin fastur liður í skólastarfinu og fer fram flokkun í öllum kennslustofum nemenda í
1. – 7. bekk. Pappír, plast og ávaxtaúrgangur er flokkað í kennslustofum, matsal nemenda og á
kaffistofu starfsmanna.
Nemendur sjá um að losa lífrænan úrgang í brúna tunnu í miðgarði skólans. Að auki eru
matarafgangar flokkaðir í matsal nemenda til moltugerðar.
Nemendur í umhverfisnefnd fara í allar kennslustofur til að athuga merkingar sem minna fólk á
að spara rafmagn, slökkva ljós, slökkva á tölvum og skjám, einnig ganga þeir úr skugga um að
umhverfissáttmáli skólans sé sýnilegur, að veggspjald um flokkun í kennslustofum sjáist og að
merkingar séu réttar á ruslafötum. Í hverri viku fer hópur nemenda með umsjónarkennara
sínum að tína rusl á skólalóðinni. Auk þess erum við með einn dag á vorin þar sem
skólahverfið og skólalóðin eru hreinsuð.
Í skólanum er hvatt til vatnsdrykkju, vatnskönnur eru á borðum í matsal og tvær vatnsvélar með
köldu vatni eru í skólanum.
Samstaða nemenda, starfsmanna og foreldra skiptir afar miklu máli til að
viðhalda þessu verkefni.

