
Ánægjulegt starf á aðventunni 
Það hefur verið ánægjulegur tími hjá okkur á aðventunni sem hófst með föndurdegi foreldra-
félagsins þann 29. nóvember. Fjöldi foreldra ásamt börnum lögðu leið sína í skólann til að 
eiga góða stund saman við jólaföndur. Nemendur og kennarar hafa boðið foreldrum í skólann 
til að hlýða á tónlist, skoða verk nemenda, föndra og spila. Einnig hafa nemendur farið úr 
húsi í ýmsum erindum tengdum náminu og jólum og 
jólaundirbúningi.  
Í upphafi mánaðarins buðu 3. bekkirnir  foreldrum 
að koma í heimsókn. Börnin sýndu verkefni um 
Stein Steinarr sem þau unnu í tengslum við dag 
íslenskrar tungu og verkefnið ,,Komdu og skoðaðu 
land og þjóð.” Tíundi bekkur fór í Þjóðmenningar-
húsið til að fræðast um handritin og kynjaskepnur. 
Krakkarnir fengu góða leiðsögn um safnið og gafst 
kostur á að spreyta sig við skriftir á kálfskinnsbókfell 
með bleki soðnu af sortulyngi, mó og víðileggjum.  
Margir bekkir hafa heimsótt kirkju í samvinnu við 
sóknarpresta. Nemendur í áttunda bekk fóru á 
Hrafnistu til að spila við íbúa og síðan lá leiðin  í 
bæinn að kaupa jólagjafir sem fara til Mæðrastyrksnefndar. Föstudaginn 12. desember voru 
pólskir nemendur skólans með jólaskemmtun fyrir fjölskyldur sínar. Foreldrar hafa komið í 
skólann og föndrað með krökkunum á skólatíma og sumir hafa komið með grenitré með sér 
til að hafa skreytt í skólastofu bekkjarins.  
 

Blómlegt kórastarf – foreldrum boðið á tónleika 
Föstudaginn 12. desember var foreldrum boðið á kórtónleika hjá nemendum í 2. og 3. bekk. 
Salurinn var fullur af fólki og hrifning gesta leyndi sér ekki. Í upphafi sungu þau öll saman 
sem eitt fallegt lag sem bauð tónleikagesti velkomna. Árgangarnir sungu saman af innlifun og 
einbeitni. Síðan sungu drengjakórarnir og stúlknakórarnir, hver í sínu lagi.  

Í vetur er sú nýlunda viðhöfð, að hafa kór í stundatöflu.  Nemendur í 2. og 3. bekk eru einu 
sinni í viku á kóræfingum og þeim skipt í drengja- og stúlknahópa.  Þannig að við höfum þar 
fjóra kóra. Takmarkið með þessu er að efla sönglíf og 
söngkunnáttu í skólanum og sérstaklega hvetja drengi 
til söngs. Sérstök áhersla er lögð á sönggleði og tón-
heyrn, þ.e. að syngja hreint og hlusta vel.  Krakkarnir 
æfa sig í að syngja létt tveggja radda lög og keðju-
söngva. Þessir tónleikar eru afrakstur af starfi Bryn-
hildar Auðbjargardóttur sem er kórstjórinn okkar og 
tónmenntakennari. Öldutúnsskóli er forystuskóli í tón-
mennt og söng og er þetta starf liður í því að gera 

skólann að syngjandi skóla. 

Það sem hér hefur verið talið, er 
hluti af því sem við höfum verið 
að gera nú í jólamánuðinum. Það 
er okkur  mikils virði að fá tæki-
færi til að bjóða foreldrum til okkar 
á ýmsa viðburði og þeir eru svo 
sannarlega duglegir að sækja 
okkur heim. 

 

23. árgangur, 3. tölublað 

• Skrifstofa skólans verður 
lokuð í jólaleyfinu frá 22. 
desember til 5. janúar 
2009. 

• Heimasíða skólans er: 
www.oldutunsskoli.is 

• Heimasíða félagsmið-
stöðvarinnar er: 
www.aldan.is 

• Sími skólans er 555 1546  

Ábm.: Erla Guðjónsdóttir, skólastjóri Desember 2008 

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

skólans. 

  

Selið verður opið virka 
daga í jólaleyfinu frá 
klukkan 8 til 16. 

Sérstakt eyðublað til 
skráningar var sent 
heim til barna í 1. til 3. 
bekk. 

Föndrað af kappi — foreldrar  
og börn saman 

Strákakór að syngja undir 

stjórn Brynhildar 

Sungið af mikilli innlifun 

fyrir foreldra 



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 mó-
tist af virðingu og víðsýni gagnvart samferðafólki.  

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

Samstaða  um hátíðarnar 

Samverustundir fjölskyldna er miðpunktur jóla- og áramóta. Fleiri stundir með fjölskyldu auka 
líkur á heilbrigðu líferni ungs fólks. 

Foreldrar: Stöndum saman og virðum útivistarreglur, gerum gamlárskvöld að jákvæðu fjöl-
skyldukvöldi þar sem allir aldurshópar fá notið sín. Gefum börnum og unglingum kost á að 
eignast hlýjar og góðar minningar á slíkum tímamótum. 

Stöndum saman gegn eftirlitslausum unglingasamkvæmum. Ýmsar kannanir sýna að börn og 
unglingar vilja verja meiri tíma með foreldrum sínum heldur en þau eiga kost á í dag. 

Samstillt átak foreldra undanfarin ár hafa skilað okkur góðum árangri og gert aðventu, jól og 
áramót að einstaklega friðsælli fjölskylduhátíð í Hafnarfirði. 

Við vekjum athygli á því að stjórn Foreldrafélagsins hringir til foreldra barna í 8. til 10. bekk 
mánudaginn 29. desember  til að minn á samstöðu okkar allra um gamlárskvöld. 

 Jólaskemmtanir 

Jólaskemmtun er fimmtudaginn 18. de-
sember hjá 8. til 10. bekk klukkan 19:30 
til 22:00 og er unglingadeildin þar með 
komin í jólaleyfi.  Sjöundi bekkur verður 
með jólaskemmtun klukkan 16:00 til 
18:00 sama dag. 

Jólaskemmtanir og stofujól eru  
föstudaginn 19. desember  á eftirfarandi 
tímum hjá yngri– og miðdeild: 

1. og 2. bekkur, klukkan 8:10 – 10:50. 

3. og 4. bekkur, klukkan 9:50 – 12:30. 

5. og 6. bekkur, klukkan 11:30 – 14:10. 

7. bekkur, stofujól klukkan 13:10 -14:10. 

Kennsla hefst að nýju samkvæmt 
stundaskrá þriðjudaginn 6. janúar 
2009. 

 
 

Skólastjórar og allt starfsfólk Öldutúnsskóla óskar 
nemendum sínum og forráðamönnum þeirra gleðilegra 
jóla með kæru þakklæti fyrir ánægjulegt samstarf á árinu 
sem er að líða.  

Hittumst heil á nýju ári 

 


