
 

Skólalok 
Skólaárinu lýkur óvenju seint þetta vorið – skólaslit 9. júní. Við höfum lagt 
áherslu á að hafa innihaldsríka daga eftir að prófum lauk, tilbreytingaríka og 
skemmtilega fyrir alla. Það hefur svo sannarlega tekist. Við finnum fyrir því 

hvað börnin eru ánægð að fá tækifæri 
til að leika og nema utandyra. Og 
veðrið hefur leikið við okkur. Við förum 
ekki í nein lengri ferðalög þetta vorið. 
Farið í bæjarferðir til Reykjavíkur og 
um bæinn okkar, Hafnarfjörð. Hellis-
gerði, höfnin og söfn í bænum hafa 
verið heimsótt og skoðuð. Fjórði 
bekkur tók þátt í dagskrá Bjartra daga 
eins og 
v e n j a 
h e f u r 
v e r i ð 

undanfarin ár. Allir árgangar fóru að Hval-
eyrarvatni þar sem er frábær aðstaða og 
áttundu bekkingar gróðursettu tré í landi Skóg-
ræktarfélags Hafnarfjarðar.  Sérstakur íþrótta-
dagur verður 8. júní í Kaplakrika með 
skemmtilegum leikjum og þrautum. Við höfum 
svo sannarlega notið útivistarinnar og þeirrar 
frábæru náttúru sem við höfum í næsta 
umhverfi og förum full orku á vit sumarleyfa.  
 

Kórastarfið  
Vortónleikar Kórs Öldutúnsskóla og Kvennakórs Öldutúns voru í Hafnar-
fjarðarkirkju 25. maí sl. Kór skólans fór svo í söngferð til Akureyrar um 
hvítasunnuhelgina og var afar vel tekið á móti þeim. Þeim var fagnað og 
fengu mikið hrós fyrir söng sinn og prúðmannlega framkomu.  
Kórarnir sungu lög Friðriks Bjarnasonar inn á disk í október 2008 ásamt 
Kammerkór Hafnarfjarðar og Þröstum og nefnist hann Enn er oft í koti kátt. 
Útgáfutónleikar kóranna voru í Hafnarborg á Björtum dögum. Við erum  stolt 
af kórnum okkar og þökkum hjartanlega fyrir allar gleðistundir sem hann 
hefur veitt okkur með fallegum söng sínum.  

24. árgangur, 2. tölublað 

• Skrifstofa skólans verður 
lokuð vegna sumarleyfa 
frá 18. júní til 4. ágúst.  

• Heimasíða skólans er: 
www.oldutunsskoli.is 

• Heimasíða félagsmið-
stöðvarinnar er: 
www.aldan.is 
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Meðal efnis í blaðinu 

Ábm.: Erla Guðjónsdóttir, skólastjóri Júní 2009 

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

skólans. 

 

Heimsóknir foreldra í 9. bekkina  
Níundu bekkingar buðu foreldrum sérstaklega í heimsókn í skólann 
föstudaginn 29. maí sl. Foreldrum var sent bréf og þeir beðnir að koma í 
heimsókn og segja frá starfi sínu og/eða áhugamáli.  Fræðsla þeirra var 
aldeilis frábær og krakkarnir afar áhugasamir. Þessi dagur var okkur öllum 
mikils virði og til stakrar fyrirmyndar, enda á við bestu starfskynningu.  Við 
sendum þeim foreldrum sem komu til okkar bestu kveðjur og þakkir fyrir. 
Við vonumst  svo sannarlega til að fá fleiri foreldra í fleiri árgöngum til að 
halda þessu áfram næsta vetur. 

Mat á skólastarfinu 
Í Öldutúnsskóla er lögð 
áhersla skólastefnan sé 
lifandi og virkur leiðarvísir 
daglegs  starfs í skólanum. 
Árlega leggjum mat á marga 
þætti í framkvæmd hennar 
og birtum niðurstöður þess 
mats í matsskýrslu sem er í  
árlegri starfsáætlun skólans.  

Matsskýrslan ásamt starfsá-
ætlun 2009 verður gefin út 
um miðjan júní. Hún er kynnt 
skólaráði, send fræðsluráði 
og birtist á heimasíðu 
skólans. 

Lífríki í  Hvaleyrarvatni rannsakað 

        Í skrúðgöngu á Thorsplani  



Baráttan gegn eineltinu heldur áfram 
Við höfum nú verið Olweusarskóli í fimm ár.  Við leggjum  könnun fyrir  nemendur í 4. til 10. bekk um líðan 
þeirra í skólanum á hverju ári og höfum til þess staðlaðan spurningalista sem við fáum frá höfuðstöðvum  
verkefnisins. Sami listinn er lagður fyrir ár frá ári í öllum Olweusarskólunum  og þannig fáum við mikilvægan 
samanburð á landsvísu. 

Í ár sýndi könnunin að einelti var alltof algengt í tilteknum tveimur árgöngum og var strax hafist handa við að 
vinna á því sem þar kom fram með afar góðum stuðningi foreldra sem er ómetanlegur í svona vinnu. Án 
foreldrasamvinnu verður okkur lítið ágengt. Við hugsum með þakklæti til þeirra foreldra sem tóku á með okkur 

þarna.    

Við finnum fyrir því hvernig um-
ræðan um mörk í samskiptum 
verður æ heilbrigðari í þeim skilningi 
að krakkarnir eru fúsari að segja frá 
ef þeim finnst einhver ganga of langt 
og misbýður þeim. Það sem er svo 
mikilvægt fyrir okkur fullorðna fólkið 
er að krakkarnir finni að það er 
hlustað og við grípum inn í og 
hjálpumst að við að stöðva  fram-
komu sem misbýður.  Það sem 
veldur sívaxandi áhyggjum er 
hvernig allt of margir nota tæknina til 
að þjóna þeirri ömurlegu hvöt sem 
sumir virðast hafa, til að meiða með 
illmælgi og óhróðri. Við brýnum 
foreldra til að vera vakandi yfir 
notkun barnanna á símsendingum 
og tölvutækninni og grípa strax inn í 
ef þeir verða varir við eitthvað óeðli-
legt. 
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Ævistarf kennara í Öldutúnsskóla 
Tveir kennarar sem hafa helgað skólanum allt sitt ævistarf láta nú af störfum. Það eru Gunnar Bjart-
marsson og Anna María Pálsdóttir. Við kveðjum þau með kæru þakklæti fyrir þeirra góðu störf í 
þágu barna í Hafnarfirði og óskum þeim velfarnaðar við það sem þau taka sér nú fyrir hendur.  

 

Öldutúnsskóli SMT – skóli 
Sérstakur vinnudagur helgaður verkefninu  
Við erum nú að ljúka fyrsta ári okkar í SMT – skólafærni. Okkur 
hefur farnast það ágætlega og margt lært. Sumt þurfum við að 
endurskoða fyrir næsta vetur en þá ætlum við að gera enn 
betur.  Fimmtudagurinn 28. maí sl. var sérstakur SMT dagur. Þá 
var sköpunargleðin efst á baugi. Börnin voru í blönduðum 

hópum, eldri og yngri, við að 
ræða og vinna listaverk með 
einkunnarorðunum  virðing, 
vellíðan, virkni og aðrar 
áherslur í skólastefnunni, 
Olweusaráætluninni  gegn 
einelti og skólareglum okkar. 
Listaverk krakkanna verða 
geymd til haustsins og þá 
munu þau prýða veggi 
skólans. 

Nokkrir hópar ræddu hvaða skólareglur væru mikilvægastar og 
skráðu á blað. Þar voru fjörugar umræður um hvers vegna 
þessi eða hin reglan þyrfti að vera. 

Góð skýringarmynd til að nota í samræðum við börnin 

Listræn útfærsla á reglum í skólabílnum 



Við skólann starfar umhverfisnefnd sem skipuð er hópi nemenda og starfsmanna. Það er Jóhanna Elín 
Stefánsdóttir, kennari sem er verkefnisstjóri skólans í umhverfismálum. Nefndin hittist reglulega og 
skipuleggur framkvæmd umhverfisstefnu skólans. Nefndin átti sinn stóra þátt í skipulagi umhverfis-
dagsins sem við höfðum 26. maí, þar sem allir lögðust á eitt við að fegra hverfið okkar og skólalóðina. 

Fulltrúar frá Landvernd koma og fylgjast með hvernig okkur tekst að vinna eftir stefnumiðum okkar. Ný-
lega áttu þeir fund með fulltrúum úr umhverfisnefndinni og lögðu mat á framkvæmd markmiða vetr-
arins. Í haust munum við síðan draga Grænfánann aftur að húni.  

Umhverfisstefna skólans leggur m.a. áherslu á að nemendur og allt starfsfólk leitist við að: 
• Þroska með sér virðingu og samkennd með lífi, náttúru og umhverfi. 

• Fá tækifæri til að njóta útiveru og skynja náttúrufegurð. 

• Fara vel með alla hluti innan sem utan skólans. 

• Minnka sorp sem fer frá skólanum með því að flokka það og endurnýta eins og mögulegt er. 

• Ganga vel um og halda skólalóðinni hreinni. 

• Leggja rækt við umhverfismennt og fylgjast með því sem er að gerast í umhverfismálum jafnt í nær- 

sem fjærumhverfi. 
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Umhverfisdagurinn var 26. maí sl. og þá fóru allir í samstarfi 
við Hafnarfjarðarbæ og snyrtu hverfið og skólalóðina. Markmiðið með 

umhverfisdeginum var að 
auka tilfinningu fyrir snyrti-
mennsku í umhverfinu og 
kenna ákveðin vinnubrögð 
við umhirðu. Vinabekkir 
unnu saman, stórir og smáir 
hjálpuðust að. Dagurinn var 
mjög vel heppnaður og 
fengu börnin mikið hrós frá 
íbúum hverfisins fyrir fram-
takið. Að góðu verki loknu 
voru grillaðar pylsur heima 
við skóla. 

  
  

Umhverfisstefna Öldutúnsskóla 

Við grillið eftir gott dagsverk 

Allir tóku þátt í að prýða umhverfið 

Skólalóðin var svo 
sannarlega ekki 
útundan þennan 
fallega vordag. 

Það voru margar 
hendur sem lögðu 
hönd á plóg við að 
gera lóðina okkar 
fallega og snyrtilega 



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. 

 

• Næsta skólaár hefst með setningu skólans þann 21. ágúst. Sjá nánar á 
heimasíðu skólans þegar nær dregur. 

• Dagatal skólans fyrir næsta skólaár er á heimasíðunni 
www.oldutunsskoli.is 

• Skólastjóri hélt árlegan kynningarfund þann 25. maí sl. fyrir foreldra 
barna sem hefja skólagöngu í 1. bekk í haust.  Áður hafa börnin komið 
í heimsóknir í skólann. 

• Ef einhverjir eru að flytja úr hverfinu biðjum við um að það sé tilkynnt á 
skrifstofu sem fyrst. 

• Óskilafatnaður liggur frammi á skólaslitadaginn á göngum við 
heimastofur nemenda. Við biðjum foreldra að koma við og skoða hvort 
þar leynist eitthvað sem börnin hafa glatað. 

 

Skólastjórar og starfsfólk Öldutúnsskóla senda öllum 
nemendum og foreldrum þeirra bestu kveðjur með kæru  

þakklæti fyrir samstarfið í vetur  
 

 

Tilkynningar og fréttaskot 

Skólaslit og útskrift 9. júní  
Nemendur eru beðnir að mæta í 
kennslustofur sínar á eftirfarandi tímum: 

Klukkan 8.30, 2. og 3. bekkur. 

Klukkan 9.00, 1. bekkur. 

Klukkan 9.30, 4. og 5. bekkur. 

Klukkan 10.30, 6. og 7. bekkur. 

Klukkan 11.30, 8. og 9. bekkur. 

Hver hópur gengur síðan saman í sal 
skólans þar sem verður stutt kveðjuathöfn. 
Nemendur fara svo í kennslustofur sínar 
með umsjónarkennurum og  fá afhenta 
vitnisburði. 

Útskrift 10. bekkinga 
Útskrift 10. bekkinga er klukkan 16.30   í 
sal safnaðarheimilis Hafnarfjarðarkirkju. 
Foreldrar og aðrir aðstandendur 
útskriftarnema eru að sjálfsögðu 
velkomnir. Gestum eru boðnar 
kaffiveitingar við athöfnina. 


