
28. árgangur, 2. tölublað 

 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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Meðal efnis  

Ábm.: Valdimar Víðisson, skólastjóri Október 2013 

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. 

 

Öldutúnsskóli er Grænfánaskóli 

Við höldum áfram starfi okkar sem Grænfánaskóli og munum vonandi taka  

á móti fjórða fánanum okkar í haust. Í tengslum við verkefnið starfar við  

skólann umhverfisnefnd og eiga sæti í henni fulltrúi stjórnenda, fulltrúar  

kennara og  fulltrúi foreldra. Nemendur í 7. – 10. bekk eiga einnig sína  

fulltrúa í umhverfisnefnd.  

Flokkun er orðinn fastur liður í skólastarfinu í Öldutúnsskóla og fer fram  

flokkun í öllum kennslustofum í yngri- og miðdeild. Pappír og pappi er  

flokkaður í öllum skólanum. Fernur, plast og ávaxtaúrgangur er flokkað í  

kennslustofum, matsal nemenda og á kaffistofu starfsmanna.  

Ávaxtaúrgangur er jarðgerður í miðgarði skólans og hefur það gengið  

nokkuð vel. Nemendur sjá um að losa lífrænan úrgang í moltutunnur. 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, að umhverfissáttmáli sé sýnilegur, veggspjald um flokkun  

í kennslustofum sjáist og merkingar séu réttar á fötum. 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. 

Við upphaf skólaárs 
Við hefjum skólaárið 2013 til 2014 full orku og bjartsýni eftir gott sumar.  

Nemendur eru 530 í 25 bekkjardeildum.  

 
Nýir kennarar og stuðningsfulltrúar hafa verið ráðnir til starfa, og eru það 
þau Sverrir J. Sverrisson umsjónarkennari í 2. J, Sveinbjörg Sigurðardóttir 
umsjónarkennari í 5. K, Róbert Jack kennir stærðfræði á unglingastigi og 
er umsjónarkennari í 9. J, Pálmi A. Franken kennir náttúrufræði á 
unglingastigi, Birna Sigurkarlsdóttir kennir í námsveri á unglingastigi, 
Ingibjörg S. Viðarsdóttir, stuðningsfulltrúi í 4. K og Lilja R. Geirdal 
stuðningsfulltrúi í 4. L. Helga Kristín Halldórsdóttir sneri aftur til starfa eftir 
ársleyfi og er umsjónarkennari í 2. K og Helga H. Reynaldsdóttir, 
þroskaþjálfi, sneri aftur eftir fæðingaorlof. Halla Birgisdóttir er nýr 
deildarstjóri á yngsta stigi, Valdimar Víðisson tók við sem skólastjóri og 
Margrét Sverrisdóttir, deildarstjóri miðdeildar, er staðgengill skólastjóra. 

Við bjóðum þetta góða fólk velkomið til starfa.  

Við óskum nemendum og foreldrum velfarnaðar á því skólaári sem nú er 
farið af stað.  

Gott er að hafa einkunnarorð skólans, virðing - virkni - vellíðan, að 
leiðarljósi. 

Hjálpumst að við að gera góðan skóla enn betri. 
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Haustið 2004 hóf Öldutúnsskóli innleiðingu á eineltisáætlun Olweusar. Margar breytingar hafa átt sér 

stað í skólaumhverfinu frá því að innleiðingin hófst. Að starfa í anda Olweusar er mikilvægasti 

hlekkurinn, þ.e. samræmdar vinnureglur og sömu viðbrögð allra þegar grunur um einelti á sér stað og 

sameiginlegur skilningur og viðhorf hjá starfsmönnum. Eins höfum við mörg verkfæri til þess að fylgja 

eftir meginmarkmiðum áætlunarinnar. Þau verkfæri sem við notumst við í okkar daglega starfi með 

nemendum eru: 

 Vinavika í byrjun nóvember 

 Fastir tímar fyrir bekkjarfundi á stundatöflu nemenda 

 Nemendaviðtöl á stundatöflu kennara 

 Olweusarkönnunin er lögð fyrir nemendur í 4.-10. bekk í nóv./des. 

 Reglulega er farið yfir eineltishringinn. 

 Reglulega er farið yfir flæðirit um meðferð eineltismála. 

 Bekkjarreglur samdar. Reglan; Við leggjum ekki í einelti er sú regla sem allir bekkir skólans hafa 

 Félagsfærnisögur 

 Hlutverkaleikir þar sem nemendur læra að setja sig í spor annarra 

 Kennarar ásamt skólaliðum sinna gæslu í bæði matartímum og frímínútum 

 Vinabekkir þar sem eldri nemendur skólans eiga vinabekk á yngsta stigi 

Samhliða þessum verkfærum sem við notum í okkar daglega starfi með nemendum eru umræðufundir 

einu sinni í mánuði með öllu starfsfólki skólans þar sem aðalumræðuefni eru tengd eineltisáætluninni og 

að auki er eineltisráð starfandi við skólann en það kemur saman tvisvar í mánuði. 

Olweusaráætlunin í Öldutúnsskóla 
 

Skólasafn Öldutúnsskóla er upplýsingamiðstöð skólans. Þar er hægt að finna fjölbreytt úrval af hvers 

kyns náms- og kennslugögnum. Í yngri- og miðdeild hefur sú skemmtilega hefð skapast að byrja hvern 

morgun á yndislestrarstund og þess vegna oft líf og fjör á safninu í upphafi dags þegar nemendur koma 

og taka bækur að láni. 1. bekkur kemur í sögustund í hverri viku og eru það miklar gæðastundir. 

Nemendur í miðdeild koma svo í safnkennslu, þar sem þau læra að nýta sér gögn safnsins í 

upplýsingaöflun. Nemendur unglingadeildar nýta safnið við ýmis konar verkefnavinnu og líka til að ná sér 

í yndislestrarbók. Þeir geta komið á safnið í frímínútum og matartíma þar sem þeir geta átt rólega stund 

og spjall með vinum sínum og jafnvel tekið eina skák.   

 

Skólasafn Öldutúnsskóla 
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Ferð á Laugar - 9. bekkur 

Þann 9. september fóru nemendur í 9. bekk í 

skólaferðalag að Laugum í Sælingsdal.  

Tilhlökkunin hafði verið mikil og það er skemmst frá 

því að segja að ferðin gekk glimrandi vel og allir 

komu heim ánægðir, þreyttir og reynslunni ríkari. 

Með Öldutúnsskóla voru nemendur úr Vogaskóla í 

Reykjavík og náðu hóparnir svo vel saman að mörg 

vinasambönd hafa myndast eftir ferðina og eigum 

við von á heimsókn frá Vogaskóla í Ölduna 23. 

október.   

Nemendur sóttu mörg og fjölbreytt námskeið, m.a. í 

traustagöngu, jöklaleikum, þrautabraut, siðfræði, 

gögli, kjarki og þor, félagsvist og síðast en ekki síst hinum margrómuðu Laugaleikum.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferð á Reyki - 7. bekkur 

Mánudaginn 2. september hélt kátur hópur 7. bekkinga ásamt kennurum af stað í skólabúðirnar að 
Reykjum í Hrútafirði. Ferðin þangað tók um það bil þrjár klukkustundir og komum við að Reykjum rétt 
fyrir hádegi og byrjuðum á  að fá hádegismat. Eftir matinn komu nemendur sér fyrir í herbergjum sínum 
á Grund. Að því loknu var mæting í íþróttahúsið þar sem farið var í leiki og nemendum skipt upp í hópa 
fyrir hópastarf næstu viku. Á meðan á dvölinni stóð fóru nemendur í fjölbreytt hópastarf sem fólst meðal 
annars í stöðvaleikjum, ferð á byggðasafnið, náttúrufræðikennslu í fjörunni, fræðslu um undraheim 
auranna og íþróttum og sundi. 

Fyrstu þrjú kvöldin voru kvöldvökur, sem nemendur og kennarar sáu um, en síðasta kvöldið var diskótek 
fyrir nemendur. Að diskótekinu loknu voru nemendur svo verðlaunaðir fyrir fyrirmyndar framkomu með 
sundlaugarpartýi, þeim til mikillar gleði.  
Í frítímum sínum gátu nemendur farið í sund, borðtennis, spilað fótboltaspil, pool, þythokkí og fleira. 
Hin fræga hárgreiðslukeppni sem haldin er að Reykjum, 
þar sem stelpurnar greiða strákunum, var á sínum stað. 
Það voru ansi glæsilegir drengir sem mættu í matsalinn á 
fimmtudeginum með uppsett hár, förðun og margir í 
kvenmannsfötum. Það voru svo nemendur úr 
Öldutúnsskóla sem báru sigur úr býtum. Þessa viku var 
lýsismet skólabúðanna slegið ítrekað. Einn daginn tóku 
þeir 77 nemendur sem þar voru yfir 150 skeiðar af lýsi.   
Það voru þreyttir en afar ánægðir nemendur og kennarar 
sem komu í  skólann föstudaginn 6. september eftir 
einstaklega vel heppnaða ferð. Nemendur voru til 
fyrirmyndar í alla staði og hrósuðu starfsmenn 
skólabúðanna hópnum sérstaklega fyrir umgengni og 
hegðun þessa viku.  
 



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. 

Tilkynningar 

Að hjóla í skóla 

Á haustin sem og vorin er eðlilegt að 
börnin komi á hjólum í skólann og eru 
foreldrar minntir á að brýna fyrir þeim að 
nota hjálma. Eins er mikilvægt að læsa 
hjólunum. 

Ekki er heimilt að hjóla á skólalóðinni á 
skólatíma.  

Vetrarfrí 

Fimmtudaginn 24. og föstudaginn 25. 
október er vetrarfrí í Öldutúnsskóla.  

Ný heimasíða 

Ný heimasíða Öldutúnsskóla var opnuð 

síðasta vor. Foreldrar og nemendur eru 

hvattir til að kynna sér efni síðunnar og 

endilega senda ábendingar eða 

athugasemdir ef einhverjar eru 

 

Bílaumferð við skólann 

Tafir á umferð verða óhjákvæmilega við upphaf skóladags þar sem yngri börnum skólans er hleypt út 

úr bílum á hringakstursleið við Víðihvamm.  Foreldrar þurfa oft á tíðum að fara út úr bílum sínum til að 

hleypa börnunum út m.a. vegna barnalæsinga við aftursætin og telst sú athöfn eðlileg umgengni við 

hringakstursleiðina. Mikilvægt er að gera greinarmun á slíkri tímabundinni stöðvun bifreiðarinnar og  

lagningu hennar á þessum stað.   

Við hvetjum foreldra til að gefa sér rúman tíma ef þeir  keyra börn sín í skólann og þannig lágmarka 

streitu sem fylgir því þegar menn eru að flýta sér til vinnu á morgnana og hafa nauman tíma.   

Þeir foreldrar sem fylgja barni sínu inn í skólann eru beðnir um að leggja bílnum í bílastæði og drepa á 

honum. 

Með þetta að leiðarljósi stuðlum við að öryggi og vellíðan barnanna okkar í upphafi skóladags. 

Veikindi og leyfi nemenda – tilkynningar og öryggisráðstafanir 

Veikindatilkynningar og beiðni um leyfi nemenda skulu hafa borist skrifstofu skólans fyrir klukkan 8:30 

á morgnana. Ef misbrestur verður þar á er litið svo á að um óheimila fjarvist sé að ræða. Við byrjum 

strax upp úr 8:30 að hringja í foreldra barna í yngstu bekkjunum ef þau hafa ekki skilað sér í skólann 

og engin tilkynning borist, og vinnum okkur áfram upp aldursstigann þar til skýringar hafa fengist á 

öllum fjarvistum. Kennarar viðhafa manntal í upphafi kennslustunda og hafi nemandi ekki skilað sér 

og skýring á því liggur ekki fyrir, gera þeir skrifstofu strax viðvart og hringt er til foreldra og leitað 

skýringa á fjarverunni. Þegar um veikindi er að ræða biðjum við um að það sé tilkynnt daglega 

meðan veikindin standa yfir. Ofangreindar vinnureglur eru fyrst og fremst af öryggisástæðum og með 

hag barnsins að leiðarljósi. 


