
 

 

Grænfáninn og fræðslufundur á vegum Land-

verndar 
Í haust fékk Öldutúnsskóli í þriðja sinn 

leyfi til að flagga Grænfánanum, en 

endurnýja þarf umsókn um hann á 

tveggja ára fresti. Fulltrúar Landverndar 

koma í skólann og leggja mat á það 

hvernig gengur og taka nemendur tali. 

Höfðu þeir það á orði í haust hversu 

meðvitaðir nemendur okkar væru um 

umhverfisstefnuna og duglegir að fram-

fylgja henni. 

 

Árlega stendur Landvernd fyrir fundum 

fyrir starfsfólk leik- og grunnskóla á grænni grein og var hann haldinn 

hér í Öldutúnsskóla 29. nóvember sl. Tilgangurinn er að skapa vettvang 

fyrir fulltrúa skóla af sama svæði til að hittast, skiptast á skoðunum og 

hlusta um leið á erindi sérfræðinga. Á dagskránni var m.a. fræðsla frá 

leikskólanum Gimli í Reykjanesbæ sem er nýbúinn að fá Grænfánann og 

sýnir frábæran árangur í flokkun sorps og endurnýtingu. Börn allt niður 

í tveggja ára taka fullan þátt í verkefninu.  

Okkar erindi fjallaði um starfsemi umhverfisnefndarinnar og hlutverk 

nemenda í nefndinni. Anna Ólafsdóttir og Eva Egilsdóttir umsjónar-

kennarar í 1. bekk sýndu myndir af náttúruperlum í umhverfi skólans og 

sögðu frá því hvernig þær nýta þær í náminu. Anna Lára Pálsdóttir um-

sjónarkennari í 7. bekk sagði frá verkefnum sem hún hefur unnið með 

sínum nemendum, m.a. þátttöku í myndasamkeppni á norræna loftslags-

deginum og verðlaunum sem bekkurinn fékk. 

Verk nemenda Öldutúnsskóla voru á veggjum salarins til sýnis fyrir 

fundargesti.  

26. árgangur, 2. tölublað 

 Skrifstofa skólans verður 

lokuð 21. desember til  

4. janúar 2012. 

 Heimasíða skólans er: 

www.oldutunsskoli.is 

 Heimasíða félagsmið-

stöðvarinnar er: 

www.aldan.is 

 Sími skólans er 555 1546  
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Fréttabréfið er sent í 
tölvupósti til allra 
foreldra. Það er 
einnig á vefsíðu 

skólans. 

Íþróttamót grunnskóla  

 

Níundu bekkir Öldutúns-

skóla báru sigur úr bítum 

á íþróttamóti grunnskóla 

í september 2011. Það 

voru stoltir nemendur  

sem  tóku við sigur-

bikarnum. 
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Gegn einelti og andfélagslegri hegðun 

Nýlega var lögð hin árlega könnun fyrir nemendur um einelti og líðan þeirra í skólanum. 

Við fáum niðurstöður væntanlega í byrjun janúar og munum þá rýna saman í þær. Við 

fengum nemendur á sal í haust og rifjuðum upp niðurstöður frá síðasta ári og í framhaldi 

af því ræddu nemendur á bekkjarfundum hvað þeir gera til að koma í veg fyrir og stöðva 

áreiti og einelti. Eftirfarandi er dæmi um það sem nemendur skráðu: 

Ekki leggja í einelti, standa saman, passa hvað við segjum, tala við þá sem leggja 

í einelti, passa að krakkarnir séu ekki einir, standa með þolendum, fylgjast vel 

með, temja sér kurteisi og góðsemi, bera virðingu fyrir hvert öðru, sýna öllum 

stuðning, hvetja alla til að vera græni karlinn. 

Við höfum verið samtaka og átt góðan stuðning foreldra um virðingu í samskiptum allra 

sem í skólanum nema og starfa. Við hvetjum nemendur til að láta fullorðna vita ef þeim er 

misboðið á einhvern hátt og muna að það er réttur allra að njóta virðingar. Eitt áhyggju-

efni sem við erum að glíma við þessa dagana eru fordómar gagnvart erlendum nemendum 

og áreiti sem sumir þeirra verða fyrir. Haldinn var fundur með foreldrum sem tóku undir 

það með okkur að þetta sé alvarlegt, eigi ekki að viðgangast og ætla að gefa börnum sínum 

ákveðin skilaboð um að slíku verði að linna. Við heitum sem fyrr á liðsinni allra foreldra. 

Gefum börnum okkar skýr skilaboð um hvaða framkoma er ásættanleg við 

náungann og hvernig við sýnum virðingu. 

 

 

Nemendur úr 

unglingadeild að 

kenna breikdans 

í danstíma hjá 

yngri. 

Vináttublóm mynduð í lok vinaviku í október 

Einkunnarorð 

áætlunar gegn einelti 

og andfélagslegri 

hegðun eru: 

 

HLÝJA  

UMHYGGJA   

FESTA 



 

 

Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum 

Ný reglugerð var samþykkt og gefin út í október sl. sem leysir af hólmi reglugerð nr. 

270/2000 um skólareglur í grunnskóla. Heiti hennar er lýsandi þar sem nú er kveðið 

nánar á um ábyrgð og skyldur allra; nemenda, foreldra og starfsfólks. Við munum á 

næstunni bera reglur skólans og úrlausnir við brotum á þeim saman við ákvæði 

reglugerðarinnar, bæta við og lagfæra í samræmi við hana. Í þeirri vinnu verður haft 

samráð við stjórn foreldrafélagsins og skólaráð. Í reglugerðinni er kveðið á um réttindi og 

skyldur, skólabrag, samskipti í skólanum, skólareglur og málsmeðferð vegna brota á 

þeim, samskipti milli nemenda og samskipti við starfsfólk skóla í allri starfsemi á vegum 

skóla. Það eru skýrari ákvæði en áður um heimildir skóla til viðurlaga og sama á við um 

málsmeðferðarreglur vegna brota á skólareglum. Ákvæði er um að allir skólar skuli hafa 

aðgerðaáætlun til að takast á við einelti. Einnig að stofnað skuli 

fagráð á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins sem 

hægt er að leita til við úrlausn á flóknum málum sem ekki hefur 

tekist að leysa á vettvangi skólans né í héraði. Foreldrar eru 

hvattir til  að fara á heimasíðu mennta - og 

menningarmálaráðuneytisins og kynna sér þessa reglugerð. 
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Skólaráð 

Skólaráð kemur saman að jafnaði þrisvar á hvorri önn. Í ráðinu sitja: Erla Mist Magnús-

dóttir og Hanna Þráinsdóttir fulltrúar nemenda. Þóra Lóa Pálsdóttir er varamaður þeirra. 

Þóra Jónsdóttir fulltrúi annarra starfsmanna, Halldóra Pálmarsdóttir og Lena Karen 

Sveinsdóttir fulltrúar kennara, Friðrik A. Brekkan og Halldóra Hinriksdóttir fulltrúar 

foreldra, Jón Guðmar Jónsson fulltrúi grenndarsamfélags, Erla Guðjónsdóttir skólastjóri 

og Valdimar Víðisson aðstoðarskólastjóri. 

Skólaráð sendi nýlega erindi til fræðsluráðs þar sem óskað er eftir að settur verði á fót 

vinnuhópur sem hafi úr fjármunum að spila til að gera endurbætur á skólalóðinni, einkum 

leiktækjum. Erindinu var vísað til umhverfis- og framkvæmdaráðs og vonumst við til að 

heyra frá þeim áður en langt um líður. Fundargerðir skólaráðs eru settar jafnóðum inn á 

heimasíðu skólans og þar er einnig hægt að sjá starfsáætlun þess og dagskrá funda fyrir 

skólaárið.  

Einbeittir nemendur  við nám 
Tónlistarflutningur af innlifun 

Myndlist,  

sumarmynd 



 

 

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. 

 

 

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

Hittumst heil á nýju ári! 

 

 Jólaskemmtanir 

Jólaskemmtun er mánudaginn 

19. desember hjá 8. til 10. bekk 

klukkan 19:30 til 22 og er 

unglingadeildin þar með komin 

í jólaleyfi.   

  

Skemmtanir og stofujól eru  

þriðjudaginn 20. desember  á 

eftirfarandi tímum: 

1. og 2. bekkur, kl. 8:10 – 10:50. 

3. og 4. bekkur, kl. 9:50 – 12:30. 

5., 6. og 7. bekkur, kl. 11:30 – 14:10. 

Foreldrar eru velkomnir með 

börnum sínum á skemmtanirnar. 

 

 Kennsla hefst að nýju samkvæmt stundaskrá þann 4. janúar 2012.  

 Munið heimasíðuna okkar www.oldutunsskoli.is  Hún er okkar helsti 

upplýsingamiðill um skólastarfið. 

 Í tilefni 50 ára afmælis skólans í ár komu fræðslustjóri, Magnús 

Baldursson og formaður  fræðsluráðs, Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir á 

starfsmannafund fyrir skemmstu og  færðu okkur heillaóskir, blómvönd 

og gjafabréf.  

 Veglegt afmælisblað er í vinnslu og mun væntanlega koma út í byrjun 

næsta árs. 


