30. árgangur, 1. tölublað
Fréttabréfið er sent í
tölvupósti til allra
foreldra. Það er
einnig á vefsíðu
skólans.
 Skrifstofa skólans er
opin frá kl. 07:30 til
15:00 alla skóladaga.
 Heimasíða skólans er
www.oldutunsskoli.is
 Sími skólans er 555
1546
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Skólinn er opnaður
klukkan 8 á morgnana.
A- og E-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.

Að safnast saman er
upphafið. Að halda
saman er framför. Að
vinna saman er sigur.
Henry Ford

Mars 2015

Ábm.: Valdimar Víðisson skólastjóri

Frá skólastjóra
Undanfarnar vikur hefur verið mikið um að vera í Öldutúnsskóla. Nemendur
hafa unnið að fjölbreyttum og skemmtilegum verkefnum.
Þemadagarnir tókust einstaklega vel. Unnið var með ævintýri, þjóðsögur og
kvikmyndir. Nemendur í 2. bekk hafa verið að vinna að risaeðluþema
síðustu vikur. Lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar í 7. bekk var í mars og
lokahátíð Litlu upplestrarkeppninnar í 4. bekk verður í apríl. Foreldrar
nemenda í 7. bekk mættu á glæsilega kynningu um Evrópu. Liðið okkar í
spurningakeppni grunnskólanna, Veistu svarið?, stóð sig vel. Eins stóð liðið
okkar í Skólahreysti sig mjög vel.
Þessi upptalning er bara brot af því frábæra starfi sem fram fer í skólanum
og geta foreldrar verið stoltir af börnunum sínum.
Í skólanum er unnið að því að efla samstarf heimilis og skóla. Liður í því er
að í vor verða foreldrar boðaðir til fundar til að fá kynningu á niðurstöðum
nemenda- og foreldrakönnunar. Unnið verður með niðurstöðurnar í hópum
og foreldrar geta þá með beinum hætti haft áhrif á innra starf skólans.
Samstarf heimilis og skóla þarf að vera gott. Mikilvægt er að foreldrar gefi
sér tíma til að taka þátt í skólastarfinu, aðstoði börnin við heimanám og ræði
skólastarfið á jákvæðum nótum.
Ég óska ykkur gleðilegra páska.
Valdimar Víðisson, skólastjóri.
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Laugar
Vikuna 12.-16. janúar fóru nemendur 9. bekkja í Ungmenna- og tómstundabúðir Ungmennafélags
Íslands að Laugum í Sælingsdal. Nemendur heimsóttu kúabúið Erpsstaði og fæðingarstað Leifs heppna,
Eiríksstaði í Haukadal og tóku þátt í mörgum námskeiðum eins og gögli, samhristingi, kjarki og þor og
Laugaleikunum. Markmið ferðarinnar var m.a. að hrista saman nemendahópinn og gefa nemendum
tækifæri á að kynnast betur í gegnum leiki, samvinnu og fjölbreytta afþreyingu.
Hér eru svör nokkurra nemenda þegar þeir voru spurðir út í ferðina að Laugum:
„Ein besta ferð sem ég hef farið í. Allir voru vinir, unnu
saman og skemmtu sér.“
„Mjög skemmtileg ferð og gerði mjög mikið fyrir bekkinn.“
„Mjög góð ferð. Gaman að kynnast öllum betur. Gaman
að hafa ekki símana og svoleiðis.“
„Ógeðslega skemmtilegt.“

Olweus - Niðurstöður eineltiskönnunar
Hin árlega Olweusarkönnun var lögð fyrir nemendur í 4.-10. bekk í byrjun desember 2014. Niðurstöður
könnunarinnar komu í hús núna í janúar og eru niðurstöður úr 5.-10. bekk birtar en unnið er sérstaklega
með niðurstöðurnar úr 4. bekk. Helstu niðurstöður eru þær að einelti mælist 5,9%. Meira einelti mælist í 5.
-7. bekk en í 8.-10. bekk. Þeim nemendum fjölgar á milli ára sem óttast að vera lagðir í einelti en á móti þá
fjölgar þeim nemendum sem upplifa það að samnemendur geri eitthvað til þess að stöðva það að nemandi
sé lagður í einelti. Þá fjölgar þeim nemendum á milli ára sem upplifa það að fullorðna fólkið í skólanum
geri eitthvað til þess að stöðva einelti gegn nemanda og þeim fækkar á milli ára sem segja
umsjónarkennarann sinn „gera lítið eða ekkert“ eða „fremur lítið“. Í ljósi þessara niðurstaða þá höfum við
ákveðið að vinna enn harðari höndum að því að finna og uppræta einelti í skólanum með því að vera meira
vakandi og nýta nemendaviðtöl enn betur. Einnig komum við til með að kynna niðurstöður og hafa umræður um líðan og samskipti nemenda fyrir foreldra á bekkjargrundvelli. Þannig vinnum við saman,
skólinn, nemendur og foreldrar, að því að hafa skólann á þeim stað þar sem virðing og vellíðan er í
fyrirrúmi.
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Þemadagar
Þemadagar Öldutúnsskóla voru 11.-13. mars. Þemað að þessu sinni var ævintýri, þjóðsögur og
kvikmyndir. Nemendur unnu fjölbreytt og skemmtileg verkefni tengd þemanu. Meðal þess sem
nemendur unnu með var Star Wars, Djákninn á Myrká, leikritagerð, stuttmyndagerð, Grimmsævintýri,
Disney og margt, margt fleira.
Tveir og tveir árgangar unnu saman og samvinnan einkenndist af gleði og virðingu. Virkilega vel
heppnaðir þemadagar og nemendur eiga mikið hrós skilið.

Páskaleyfi

VIRÐING VELLÍÐAN VIRKNI

Stefna Öldutúnsskóla
Nemendur eru komnir í páskaleyfi eftir að
kennslu lýkur föstudaginn 27. mars. Þeir
mæta aftur í skólann samkvæmt
stundaskrá þriðjudaginn 7. apríl.
Starfsfólk Öldutúnsskóla óskar ykkur
öllum gleðilegra páska.

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.

Læsi
Hafnarfjarðarbær setti á laggirnar læsisverkefni í haust og verður því framhaldið næstu misserin. Við í
Öldutúnsskóla höfum, líkt og aðrir skólar, tekið fullan þátt í því og sett lestur og lesskilning á oddinn. Nú
á vordögum höfum við haft sérstakt lestrarátak, eitt fyrir yngri nemendur og annað fyrir þá eldri.
Yngri nemendur hafa lesið heima og verið með svokallað lestrarbingó og því lestrarátaki lauk fyrir
páska. Eldri nemendur lásu daglega í skólanum í 20 mínútur í senn og það verkefni teygir sig fram yfir
páska.
Við viljum hvetja foreldra til að halda lestri að börnum sínum, sama á hvað aldri þau eru. Forsenda þess
að verða læs og ná góðum lestrarhraða er daglegur lestur. Það eykur um leið orðaforða, lesskilning og
gerir alla hæfari til að taka þátt í umræðum og samfélaginu.
Skólabókasafnið býður upp á ágætt úrval bóka og öll börn geta fengið
ókeypis bókasafnsskírteini á Bókasafni Hafnarfjarðar. Það er mikilvægt að
börn velji sér lesefni sem þau ráða við og hafa áhuga á. Það eykur líkurnar á
lestraráhuga og um að þau læri að lesa sér til gagns og gamans.

