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foreldra. Það er
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Við lok skólaársins

Okkur barst höfðingleg gjöf nýlega. Velunnari skólans hefur lagt fram fjármuni til kaupa á leiktækjum á skólalóðina og mun bærinn sjá um að koma
þeim fyrir með myndarlegum hætti í sumar. Þetta eru leiktæki sem eru
einkum hugsuð fyrir stálpaða krakka til að klifra í og iðka jafnvægislistir.
Þessa gerð af leiktækjum hefur okkur vantað en nemendur hafa oft bent
okkur á að það sé lítið við að vera í frímínútum fyrir utan boltaleiki. Nú er úr
 Skrifstofa skólans er opin
því bætt og erum við afar þakklát fyrir. Þessi gjöf er okkur afar dýmæt.
kl. 7:30 til 15 alla
Skólasafninu áskotnaðist einnig fjármagn til bókakaupa, en skólinn var valinn
skóladaga.
einn af mörgum á landinu sem fékk styrk frá Félagi bókaútgefenda.
 Skrifstofan verður
Peningunum hefur verið varið til kaupa á bókum til yndislestrar fyrir börnin.
lokuð 18. júní til 7.
ágúst.
Nokkrir kennarar hverfa frá störfum þetta vor. Helga Kristín Halldórsdóttir og
Margrét Árnadóttir fara í ársleyfi og Edda Snorradóttir lætur af störfum. Við
 Heimasíða skólans er:
www.oldutunsskoli.is óskum við þeim alls hins besta og þökkum samfylgdina. Ráðningar standa
nú yfir og verða nýir umsjónarkennarar kynntir fyrir foreldrum með tölvupósti
á næstunni.
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SMT nemendarýnihópar
Undanfarin ár hafa nemendarýnihópar starfað með SMT- teymi skólans.
Markmið með starfi rýnihópanna er að auka nemendalýðræði, gefa
nemendum færi á því að tjá sig um SMT kerfið og um leið er það upplýsingaöflun fyrir starfsmenn um það hvernig gengur að framfylgja verkefninu.
Nemendarýnihópar eru starfandi á öllum stigum og hittist hver hópur þrisvar á
önn ásamt hópstjóra sem er fulltrúi í SMT- teymi skólans. Meðal verkefna
rýnihópanna er að ganga um skólann og kanna sýnileika reglna á göngum, í
skólastofum og á opnum svæðum, athuga hvort starfsmenn eru með sýnilega
hrósmiða. Hóparnir ræða um reglukennslu, stjörnustundir, hvatningu og
skráningar. Nemendur hafa staðið sig einstaklega vel í þessum rýnihópum og
eru ófeimnir við að tjá sig. Niðurstöður nemendarýnihópa fara svo til umræðu
og afgreiðslu hjá SMT- teyminu.
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Grænfánaskóli – hvað getum við lagt af mörkum til að vernda umhverfið?
Við matsúttekt fulltrúa frá Landvernd á haustönn 2011 á því hvort uppfylltum þau skilyrði sem þarf til að
fá Grænfánann í þriðja skipti kom í ljós að við erum að gera góða hluti. Við erum einkum stolt af því að
við matið kom í ljóst að nemendur eru sérstaklega meðvitaðir og áhugasamir. Það var svo 14. nóvember sem við fengum Grænfánann í þriðja skipti við hátíðlega athöfn á sal. Núna á vorönn 2012 fórum
við að flokka plast til viðbótar þeirri flokkun sem fyrir er. Það er alveg ótrúlegt hversu mikið fellur til af
plastinu og mikið kappsmál að koma því í endurvinnslu til að gera verðmæti úr því á ný, því það er afar
lengi að eyðast upp í náttúrunni.
Það verður aldrei of mikið gert af því að gera börnin okkar meðvituð um umhverfismál og þá staðreynd
að við eigum aðeins eina jörð. Hjálpumst öll að við þetta verkefni – heimili og skóli. Hvað hver og einn
gerir skiptir máli og við megum ekki gleyma því að við erum hluti af stærri heild. Allt sem við gerum
hefur áhrif og þá er um að gera að láta verkin okkar hafa jákvæð áhrif.

Umhverfisdagur
Það er orðin árleg hefð að hafa umhverfisdag í Öldutúnsskóla og var hann að þessu sinni 16. maí sl. í
blíðskaparveðri. Allir nemendur og starfsfólk skólans fóru í hópum um skólahverfið og hreinsuðu rusl af
götum, gangstéttum og opnum svæðum. Vinaárgangar fóru saman þannig að nemendur úr 1. og 7.
bekk voru saman, 2. og 8. bekk og svo framvegis. Eldri nemendurnir sáu um að passa upp á þá yngri
og allir hjálpuðust að. Í hverjum hópi voru um 20 nemendur og fylgdu starfsmenn hverjum hópi. Á
umhverfisdaginn var einnig tekið til á skólalóðinni, beð hreinsuð og stéttar sópaðar. Deginum lauk með
grillveislu og allir fengu safa og pylsu. Starfsmenn Þjónustumiðstöðvar Hafnarfjarðar voru í samstarfi
við okkur, útveguðu poka og verkfæri og tóku ruslapokana þegar þeir höfðu verið fylltir.
Markmiðið með þessum degi er meðal annars að auka tilfinningu krakkanna fyrir snyrtimennsku í
umhverfinu og hversu miklu máli það skiptir að ganga vel um.

Heimanám – til hvers?
Á undanförnum tveimur skólaárum hafa kennarar ásamt nemendum og foreldrum rýnt sérstaklega í eðli,
tilgang og umfang heimanáms með það fyrir augum að endurskoða heimanámsstefnu skólans. Við
vildum virkja alla til aukinnar vitundar um hvað í heimanámsstefnunni felst og að hún sé lifandi lýsing á
því sem við viljum að gert sé. Byrjað var á að kafa í fræðin og skoða hvað rannsóknir sýna um gildi
heimanáms og ber þar mjög margt að sama brunni; til að heimanám sé skilvirkt þarf það að vera mjög
markvisst, allir séu meðvitaðir um tilgang þess og að það sé fjölbreytt og krefjandi fyrir nemendur.
Kennarar sátu fyrirlestra um eðli og gildi heimanáms auk þess sem þeir fóru yfir stefnu skólans og gerðu
tillögur um breytingar á henni.
Rýnihópar foreldra voru boðaðir til fundar á haustönn 2011 og helstu niðurstöður þeirra umræðna voru
að foreldrar telja nauðsynlegt að það sé heimanám, það þarf að vera fjölbreytt og krefjandi og tilgangur
þess skýr. Mikilvægt væri að skrá heimanám, hvort sem það er í dagbók, vikuáætlun eða í Mentor. Það
skipti mjög miklu máli að nemendur fái endurgjöf á heimanámsverkefnin sín, það auki metnað ef
nemendur fá umsögn/einkunn og það gildi til einkunnar. Enn fremur telja foreldrarnir að þeim tíma sem
fer í heimanám sé vel varið. Heimanám á að hluta að snúast um að kenna nemendum að læra.
Nemendur þurfa að bera ábyrgð á námi sínu og smátt og smátt á að styrkja þær undirstöður, þ.e.
nemandinn skipuleggi vinnu sína og vinni verkefnin sín sjálfur.
Kallaður var saman rýnihópur nemenda úr 5. – 10. bekk á vorönn 2012. Dregið var um það hvaða
nemendur völdust í hópinn. Helstu niðurstöður úr rýnihópunum voru að nemendur telja að heimanám sé
mikilvægt til að festa í sessi ákveðna þekkingu og þjálfa það sem þeir eru að læra í skólanum. Heimanámsverkefnin þurfi að vera fjölbreytt og áhugaverð. Verkefni sem kalla á túlkun nemendanna sjálfra og
upplýsingaöflun voru þau verkefni sem nemendur muna helst eftir. Nemendur kalla eftir fjölbreytileika og
tala um að sama heimanám aftur og aftur stuðli að leiða og pirringi gagnvart skólanum eða eins og einn
nemandinn orðaði það: „Við erum ekki öll eins.“
Niðurstöður úr vinnu kennara, nemenda og foreldra verða nýttar til þess að uppfæra heimanámsstefnuna. Hún verður kynnt á haustdögum fyrir foreldrum og nemendum. Fyrir skólasetningu haustið
2012 verður uppfærð heimanámsstefna höfð að leiðarljósi við endurskoðun á heimanámshluta skólanámskrár.
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Tónlistin blómstrar

Hinir árlegu vortónleikar kóra Öldutúnsskóla voru föstudaginn 12. maí sl. í Víðistaðakirkju. Kór Öldutúnsskóla er á leið
í söngferð til Ítalíu nú í vor og flutti hluta af tónleikadagskrá ferðarinnar. Einnig kom þýskur kór frá Obersberg fram og
söng m.a. Vísur Vatnsenda Rósu. Skólahljómsveit Grafarvogs spilaði nokkur verk og í lokin sungu allir kórarnir við
undirleik hennar.
Við erum ánægð með tónlistarstarfið sem blómstrar hjá okkur í skólanum undir leiðsögn tónmenntakennaranna. Það
eru ekki einungis kórarnir sem láta til sín taka, heldur koma nemendur fram og syngja og spila við margvísleg tækifæri
og samkomur sem efnt er til í skólanum.

Vorhátíð foreldrafélagsins
Það var fallegt veður þegar við héldum okkar árlegu vorhátíð þann 4. maí
sl. Dagskráin var með hefðbundnu sniði; byrjað á víðavangshlaupi og
síðan ráku dagskrárliðir hver annan bæði innan húss og utan, en
miðgarðurinn er mjög ákjósanlegur á samkomum sem þessum. Þar
spiluðu tvær hljómsveitir.
Önnur skipuð drengjum úr
5. bekk og hin drengjum
úr 10. bekk. Foreldrar
grilluðu pylsur, nemendur
seldu veitingar í fjáröflunarskyni fyrir skólaferðalög, eldri nemendur
voru með listilega andlitsmálun, útileikir voru á
gervigrasvellinum
og
myndasýning á vegum
umhverfisnefndar. Bestu
þakkir öll sem lögðu hönd
á plóg við að gera hátíðina svona vel úr garði.

Ný aðalnámskrá fyrir grunnskóla
Í vetur byrjuðum við á því að kynna okkur hvaða nýjungar felast í aðalnámskrá grunnskóla sem var samþykkt 2011. Þar
er margt nýtt sem við þurfum að tileinka okkur og hafa skólarnir þrjú ár til að laga eigin skólanámskrá að henni.
Skólarnir í bænum vinna þetta verkefni samhliða undir leiðsögn og handleiðslu fólks á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar. Eitt
af því sem við skoðuðum í vinnuhópum í vetur voru skilgreiningar á læsi enda eru afar margar hliðar á því, allt frá því
að ná tökum á tækninni við lesturinn til þess að geta greint, metið og túlkað texta og annað efni sem okkur birtist með
ólíkum hætti. Við þurfum að taka höndum saman með heimilunum til að efla læsi í víðasta skilningi þess orðs og vera
æ meira vakandi yfir hæfni barnanna til að lesa úr og vega og meta það sem þeim birtist ekki síður en að þau geti tileinkað sér það námsefni sem þau glíma við á skólagöngu sinni. Við áformum að vinna sérstaka læsisstefnu Öldutúnsskóla á næsta skólaári þar sem aukin verður áhersla á lestrarkennslu og læsi í öllum árgöngum.

Skólaslit og útskrift 7. júní
Nemendur eru beðnir að mæta við
kennslustofur sínar á eftirfarandi
tímum:
Klukkan 8.15, 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.

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.

Útskrift 10. bekkinga
Útskrift 10. bekkinga er klukkan 16.30 í
Hafnarfjarðarkirkju. Foreldrar og aðrir
aðstandendur útskriftarnema eru að
sjálfsögðu velkomnir. Eftir útskriftina í
kirkjunni er kaffisamsæti í
Öldutúnsskóla.

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.

Fréttir og tilkynningar


Skrifstofa skólans verður lokuð vegna sumarleyfa frá 18. júní til 7.
ágúst.



Skólasetning verður 23. ágúst.



Dagatal skólans fyrir næsta skólaár er á vefsíðu skólans
www.oldutunsskoli.is



Biðjum foreldra að huga að óskilafatnaði sem er í skólanum fyrir skólalok.

Stjórnendur og annað starfsfólk
Öldutúnsskóla þakkar nemendum sínum og
foreldrum þeirra fyrir ánægjulegt samstarf í
vetur

