
28. árgangur, 3. 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 Desember 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. 

Kór Öldutúnsskóla 
Í Öldutúnsskóla er öflugt sönglíf enda löng hefð fyrir kórastarfi.  Kór Öldutúnsskóla 
var stofnaður 1965. Fyrir tilviljun bar fyrsta kóræfingin upp á degi heilagrar 
Sesselíu sem er verndardýrðlingur tónlistarinnar. Þetta þýðir að 22. nóvember 
næstkomandi heldur kórinn upp á hálfraraldar afmælið. Okkur telst svo til að þetta 
sé elsti samfellt starfandi grunnskólakór landsins. Fyrsti stjórnandi kórsins og 
stofnandi er Egill Rúnar Friðleifsson og sýndi hann mikinn dug og frumkvæði í 
sínu starfi og hóf barnakórasöng á Íslandi upp í nýjar hæðir. Undirrituð var 
kórstúlka hjá Agli í fjölda ára og hafði oft áhyggjur af því hvað yrði eiginlega um 
kórinn þegar Egill hætti. Hún hafði ekki ímyndunarafl til að geta séð það fyrir að 
hún tæki við stjórn kórsins þegar Egill hætti. En það gerðist formlega 22. 
nóvember 2005 á 40 ára afmæli kórsins. 

Kórinn hefur ferðast um allan heim og sungið og kynnt íslenska tónlist við góðan 
fögnuð. Hann hefur gefið út eina hljómplötu og tvo geisladiska ásamt því að 
syngja inn á geisladiska með öðrum listamönnum. Einnig hefur hann sungið í 
útvarpi og sjónvarpi bæði heima og erlendis. 

Kórinn söng inn á geisladisk (Maxímús músíkús kætist í kór)  með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands síðastliðið haust og mun sá diskur koma út í apríl. Við 
það tækifæri  mun kórinn syngja á mörgum útgáfutónleikum með 
sinfóníuhljómsveitinni.   

Desember er allaf mikilvægur mánuður í kórsöng. Krakkarnir sungu á „Syngjandi 

jólum“ í Hafnarborg 7. desember og héldu svo síðan sína árlegu jólatónleika í 
Hafnarfjarðarkirkju. Að þessu sinni hélt kórinn tónleika með vinakórnum sínum 

Karlakórnum Þröstum. Einnig fékk hann til liðs við sig Jóhönnu Guðrúnu 

söngkonu. Þetta voru yndislegir tónleikar og kórnum til mikils sóma. „Mamma og 
pabbi fengu tár í augun þegar ég var að syngja“ hafa nokkur lítil börn sagt við 

mig. Öllu þessu fylgja miklar æfingar og hafa krakkarnir staðið sig frábærlega og 
einnig foreldrarnir sem styðja vel við kórstarfið. Það gera stjórnendur skólans líka 

og er það ómetanlegt. Kveðja, Brynhildur Auðbjargardóttir. 

Ánægjuleg aðventa í Öldutúnsskóla 
Nú í desember, þegar dregur að jólum, er margt sem nemendur, starfsmenn og 
foreldrar gera til að lífga upp á skammdegið, undirbúa jólahald og læra um það 
hvers vegna við höldum jól. 

Foreldrar hafa komið í skólann og verið með börnum sínum að skreyta jólatré til 
að hafa í kennslustofum og þá er gjarnan heitt súkkulaði og piparkökur í boði. 
Vinabekkir hittast, lesa saman og spila. Stofur eru skreyttar og jólasöngvar 
sungnir og margt, margt fleira. 

Nokkrir bekkir fara í kirkjuheimsókn og eiga þar notalega stund á aðventunni. 

Að venju var kór Öldutúnsskóla með jólatónleika sem voru í Hafnarfjarðarkirkju. 
Góðir gestir tóku þátt í þessum tónleikum og má þar nefna Karlakórinn Þresti og 
Jóhönnu Guðrúnu. Uppselt var á þessa tónleika og nemendur stóðu sig 
frábærlega.  

Jólaskemmtanir eru í undirbúningi þar sem allir bekkir koma með skemmtiatriði á 
sal og það er venja hjá okkur að 5. bekkur undirbúi helgileik og flytji 
jólaguðspjallið fyrir alla hópa. Þetta er mikið hlutverk og alltaf jafn hátíðlegt. Egill 
Friðleifsson kemur til okkar og spilar undir söngnum þegar við dönsum í kringum 
jólatréð og kórfélagar eru alltaf til aðstoðar. Þetta eru ánægjulegar hefðir sem við 
höldum í og skapa aukinn hátíðarblæ.  
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Öldutúnsskóli varð sjálfstæður SMT skóli á seinasta skólaári en innleiðing á SMT-skólafærni hófst árið 

2006 með starfsfólki skólans og ári seinna með nemendum. Strax í upphafi var ákveðið að aðlaga SMT 

kerfið við það góða starf sem fram fór í skólanum. Við endurskoðuðum agaferilinn og efldum hrós 

markvisst til þess að bæta skólabraginn. Við kennum nemendum okkar hvers konar hegðun er æskileg 

og fá þeir hrós fyrir að sýna það í verki en einnig látum við þá og foreldra þeirra vita þegar ekki er farið 

eftir reglum. 

  

Eitt af þeim frábæru verkfærum sem urðu til hér í Öldutúnsskóla með tilkomu SMT-skólafærni eru 

nemendarýnihópar. Þrisvar sinnum á hvorri önn hittast fulltrúar nemenda úr öllum bekkjum á 

deildaskiptum fundum og fara yfir hvernig starfsfólki og nemendum gengur að fara eftir SMT og Olweus. 

Á þessum fundum fá nemendur tækifæri til þess að deila með fulltrúum SMT teymisins hvað gengur vel 

og hvað má bæta. Niðurstöður nemendarýnihópa eru síðan kunngjörðar á SMT teymisfundum og einnig 

með öllu starfsfólki skólans. 

SMT í Öldutúnsskóla 
 

Heimalestur var með óhefðbundnu sniði í eina viku hjá nemendum í 6. bekk. Þeir áttu að velja sér sex 
óvenjulegar lestrarstundir og foreldrar tóku myndir og sendu með nemendum í skólann. Lestrarstundir 
voru fjölbreyttar og skemmtilegar, nemendur lásu t.d. í baði, uppi á frystikistu, með varalit, úti á svölum, í 
strætó og margt fleira. Markmið þessa verkefnis var að hvetja nemendur til að lesa og tókst það vonum 
framar. 

Aðrir árgangar fylgdu í kjölfarið og voru nemendur að lesa á hinum ýmsu stöðum. 

 

„Lestur er bestur“ 
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Frá stjórn foreldrafélagsins 
 
Kæru foreldrar og forráðamenn 
 
Nú nálgast jólin með öllum sínum hamagangi og yndislegu stundum, ekkert sem segir að þetta tvennt 
geti ekki farið saman. Jólahátíðin er samt fyrst og fremst hátíð þar sem við sækjumst eftir því að rækta 
tengsl við okkar nánustu, fjölskylduna, stjórfjölskylduna og vinina. Í þeim anda er ánægjulegt að minnast 
á það að jólaföndur foreldrafélags Öldutúnsskóla er einmitt nýafstaðið. En þar áttu börn, foreldrar, afar, 
ömmur, systkini og aðrir aðstandendur notalega stund með kakó og jólatónlist þar sem hvert listaverkið 
á fætur öðru leit dagsins ljós.  
 
Foreldrafélagið hefur einnig komið að ýmsum öðrum verkefnum frá byrjun þessa skólaárs og veturinn 
hefur farið vel af stað. Aðalfundur félagsins var haldinn þann 3. september, á fundinum var auk 
hefðbundinna aðalfundarstarfa kynning á SMT verkefni skólans. Elísa Ragnheiður Ingólfsdóttir 
verkefnastjóri SMT og PMT á fræðslusviði Hafnarfjarðar kynnti fyrir okkur hugmyndafræðina og 
rannsóknir að baki SMT kerfinu og hvaða tæki og tól má finna í verkefnakistu SMT. Kynningin var 
einstaklega áhugaverð og gagnleg. Stuttu eftir aðalfund hófst svo foreldraröltið og kunnum við öllum 
foreldrum bestu þakkir fyrir framlag sitt á þeim vettvangi. Foreldraröltið verður í gangi í allan vetur og 
biðjum við ykkur að taka vel í ósk bekkjartengla þegar kemur að ykkar bekk að rölta. 
Fyrri bekkjartenglafundur vetrarins var haldinn þann 15. október og var hann vel sóttur. Á þessum 
fundum hittast bekkjartenglar, fá fræðslu um það hvað felst í því að vera bekkjartengill og skipuleggja 
starf vetrarins. Starf bekkjartengla hefur farið afskaplega vel af stað, haldin hafa verið bekkjarkvöld, 
kaffihúsakvöld, jólaskreytingakvöld og svo mætti lengi telja. Slíkir bekkjarhittingar eru ekki einungis 
ánægjulegir og gagnlegir fyrir nemendur bekkjarins heldur einnig og alls ekki síður, fyrir foreldra. En á 
bekkjarkvöldum og öðrum viðburðum bekkjanna fá foreldrar tækifæri til að hittast, ræða málin og 
kynnast hverjir öðrum. Slík samvera og viðkynning ýtir undir samstöðu og samheldni.  
 
Veturinn er þó hvergi nærri búinn og heilmargt framundan. Stjórn foreldrafélagsins mun líkt og fyrri ár 
standa fyrir fræðslu til nemenda af ýmsum toga og reynum við að hafa fræðsluna sem fjölbreyttasta þar 
sem tekið er á ýmsum forvarnarmálum á öllum stigum sem og fjármálafræðslu til eldri bekkja. Þá verða 
árvissir viðburðir líkt og vorhátíð foreldrafélagsins á sínum stað og að sjálfsögðu verður áfram stutt við 
starf bekkjartengla og annað starf innan skólans. Virk þátttaka foreldra og foreldrasamstarf stuðlar að 
vellíðan og árangri barna okkar í skólanum. Það er því einstaklega ánægjulegt að sjá hve vel 
bekkjartenglastarfið fer af stað og í hve góðan farveg þeirra starf fellur.  
 
Jólin eru hátíð tengsla, samfélagshátíð ef svo má að orði komast. Það er og verður alltaf markmið 
foreldrafélagsins að stuðla að samstarfi og samfélagi foreldra, nemenda og skóla. Að skapa tengsl. 
Með ósk um gleðileg jól og farsælt komandi ár og bestu þakkir fyrir samstarfið á árinu sem er að líða. 
 
Fyrir hönd foreldrafélagsins, 
Snædís Ögn Flosadóttir 



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. 

Jólaskemmtanir 

Skemmtanir og stofujól hjá yngri og 

miðdeild eru föstudaginn 20. 

desember á eftirfarandi tímum: 

 1. bekkur er frá 08:10 til 10:30 

 2. bekkur er frá 08:10 til 10:50 

 3. og 4. bekkur er frá 09:50 til 12:30 

 5., 6. og 7. bekkur er frá 11:30 til   

14:10 

————————————————— 

Jólaskemmtun hjá 8., 9. og 10. bekk 

er frá 19:30 til 22:00 fimmtudaginn 19. 

desember og er unglingadeildin þar 

með komin í jólaleyfi.  

Fréttir og tilkynningar 

 Kennsla hefst að nýju eftir jólaleyfi mánudaginn 6. janúar 2014. 

 Við biðjum foreldra að koma við og huga að óskilafatnaði sem er í skólanum. 

 

Jólakveðja 

Starfsfólk Öldutúnsskóla sendir öllum nemendum 

og foreldrum þeirra bestu jólakveðjur með óskum 

um farsæld og frið á komandi ári. 

Við þökkum ykkur öllum fyrir gott og gefandi 

samstarf á liðnum árum. 

 

Hittumst heil á nýju ári. 


