
Við lok skólaársins 
 

Enn eitt skólaárið hefur runnið sitt skeið. Það skapar sérstakan sess í mínum huga 
þar sem ég læt nú af störfum. Við starfslok mín nú er mér þakklæti efst í huga, 
þakklæti fyrir gott samstarfsfólk sem ég hef haft og þakklæti fyrir styðjandi og öfluga 
foreldra sem hafa verið boðnir og búnir til samvinnu um gott skólastarf. 
 

Í Öldutúnsskóla leggjum við okkur fram um að virkja sköpunkraft nemenda eins og 
dæmi sýna á miðopnu blaðsins. Það er gott veganesti sem við gefum börnum okkar 
til framtíðar að þau fái tækifæri til að mæta verkefnum sínum með skapandi hætti, 
hugsa út fyrir rammann, ræða saman og finna leiðir til lausnar á ýmsum 
viðfangsefnum sem mæta þeim bæði í skólastarfinu og öðru í daglega lífinu.  
 

Í vetur hafa kennarar skólans hlustað á fyrirlestra um grunnþætti menntunar sem 
eiga að vera kjarni alls þess sem við fáumst við í skólastarfinu; læsi, sjálbærni, 
heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Við höfum unnið 
saman í hópum, rætt og skoðað hvað það er sem við ástundum í daglegri vinnu með 
nemendum okkar og heyrir til þessara viðfangsefna. Við höfum safnað þeirri vinnu 
saman og skráð markmið og leiðir. Enn fremur hafa nýjar hugmyndir þróast sem 
kynntar verða í byrjun næsta skólaárs.  
 

Meðal þeirra sem komu og héldu fyrirlestra um grunnþætti menntunar var  Þorvaldur 
Þorsteinsson, rithöfundur og myndlistarmaður, sem  fjallaði um sköpun. Hann sagði 
m.a. að bestur árangur næðist ef við værum einlæg, nýttum styrkleika okkar og 
útvíkkuðum dagleg viðfangsefni. Við ættum ekki að vera bundin af því að ,,vera 
eitthvað“ heldur ættum að leggja okkur fram um að treysta á að við hefðum í alvöru 
eitthvað fram að færa - hvert og eitt okkar, hvert á sinn hátt.  
 

Daglega eru börnin að vinna að viðfangsefnum sem gera kröfur til þeirra um 
skapandi hugsun og skapandi útfærslu. Mörg þessara verkefna hafa ratað á svið og 
í sýningar sem við höfum boðið foreldum að koma og njóta með okkur. Þessar 
sýningar hafa verið bæði stórar og smáar þar sem tónlist, leikur, myndlist og 
hönnunarvinna nemenda hefur notið sín.  
Það að vera skapandi í hugsun takmarkast ekki við viðfangsefni í skólanum, 
sýningar eða úrlausnir á þrautum. Þeir einstaklingar sem temja sér skapandi hugsun 
eru alltaf að leita leiða til að finna lausnir, finna lausnir á öllu því sem mætir þeim í 
daglegu starfi og samskiptum við aðra. Þeim sem temja sér skapandi lausnaleit 
farnast vel. Og er það ekki kappsmál okkar allra að eiga góða daga, eiga góð 
samskipti við samferðamenn okkar hvort sem það er í skólanum, heima eða annars 
staðar sem við erum við leik og störf? 
 

Um leið og ég óska öllum sem koma að starfi Öldutúnsskóla velfarnaðar, færi ég 
starfsmönnum, foreldrum og nemendum bestu þakkir fyrir samstarfið. Ég hverf úr 
skólastjórastarfinu með afar góðar minningar um árin í Öldutúnsskóla.  

Erla Guðjónsdóttir, skólastjóri 
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Meðal efnis  

Ábm.: Erla Guðjónsdóttir, skólastjóri Júní 2013 

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

skólans. 

Ný heimasíða skólans 

Um miðjan maí fór ný gerð 
heimasíðu í loftið. 

Hún er með sama sniði og 
síða Hafnarfjarðarbæjar 
en ekki ólík þeirri sem við 
höfðum.  

Síðan er mikið notuð og 
við kappkostum að hafa 
þar góðar upplýsingar um 
skólastarfið. Okkur þætti 
vænt um að fá 
ábendingnar um það sem 
notendum finnst betur 
megi fara. 

Endurskinsvesti að gjöf 
Fulltrúar frá Slysavarnarfélaginu Landsbjörgu gáfu endurskinsvesti sem notuð 
verða fyrir nemendur í 1. bekk.  Vestin notum við allt skólaárið þegar börnin fara út 
úr húsi í útikennslu og alls kyns vettvangsferðir.  
Við sendum fyrirtækjum sem styrktu málefnið,  
Landsbjörgu sem og öllum þeim sem sýna börnum  
okkar og skólastarfinu umhyggju og ræktarsemi  
með svo mörgum hætti, kærar þakkir. 
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Ný aðalnámskrá leggur aukna áherslu á að virkja sköpun hjá nemendum. Í vetur hafa kennarar skólans rýnt í 
hugmyndafræði, markmið og leiðir sem einkenna námskrána, borið saman við það sem gert er og bætt við nýjum 
markmiðum sem eru eftirsóknarverð að vinna eftir.  
Í Öldutúnsskóla er mikil áhersla lögð á skapandi vinnu og viljum við deila nokkrum verkefnum með lesendum. 
 
 
 

 

Skapandi skólastarf í Öldutúnsskóla 

Hvað skyldi nú koma út úr þessu?  
Efnafræðitilraun í náttúrufræði. 

Nemendur í 4. bekk vinna verkefni um fjöll á Íslandi samkvæmt 
Söguaðferðinni. Í lok verkefnisins er foreldrum og öðrum 
aðstandendum boðið að koma og hlusta á börnin segja frá og 
sýna myndverk sín. Foreldrar meta síðan verkefnið og framgang 
barna sinna með formlegum hætti með því að gefa þeim umsögn 
aftast í verkefnabókina þeirra. 

Hvað er rúmmetri? 

Að taka sér tíma til að 
skapa og prófa sig áfram 
getur verið mjög 
eftirminnilegt.  

Er ekki nokkuð öruggt að 
þessir krakkar muni alltaf 
hvað rúmmetri er? 
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Skapandi skólastarf í Öldutúnsskóla 
Rómverjaverkefnið er árlegt verkefni í 5. bekk þar sem 
umsjónarkennarar og list– og verkgreinakennarar samþætta ólíkar 
námsgreinar og verkefni. M.a. eru gerðar handbrúður og sagan 
sögð í söng og leik.Verkinu er svo lokið með sýningu fyrir foreldra.  

Nemendur í 4. bekk vinna verkefni um fjöll á Íslandi samkvæmt 
Söguaðferðinni. Í lok verkefnisins er foreldrum og öðrum 
aðstandendum boðið að koma og hlusta á börnin segja frá og 
sýna myndverk sín. Foreldrar meta síðan verkefnið og framgang 
barna sinna með formlegum hætti með því að gefa þeim umsögn 
aftast í verkefnabókina þeirra. 

Fjársjóðurinn er söngleikur um 
samskipti og einelti. Það er orðin 
hefð að nemendur 3. bekkja setji upp 
söngleikinn og bjóði foreldrum. 
Sýningin í ár var sérstaklega vel 
heppnuð og foreldrar fjölmenntu á 
hana. 

Sjötti bekkur í paralestri (PALS 
lestrarþjálfun) einn sólskinsdag í maí sl. 

Hvað er PALS lestrarþjálfun? 
Nemendur vinna tveir og tveir 
saman. Sá sem les og þjálfarinn 
skiptast á hlutverkum. 
Þjálfari aðstoðar lesarann með  

uppbyggilegum hætti þegar 
hann rekur í vörðurnar.  

Þjálfari spyr tiltekinna spurninga og 
lesarinn dregur saman efni 
málsgreina eða kafla og spáir 
fyrir um framhaldið.  



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. 

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 kveðju-
athöfn. Nemendur fara svo í 
kennslustofur sínar með umsjónar-
kennurum og fá afhenta vitnisburði.  
 

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. 

Fréttir og tilkynningar 

 Skrifstofa skólans verður lokuð vegna sumarleyfa frá 18. júní til 6. 

ágúst. 

 Skólasetning verður 22. ágúst. 

 Dagatal skólans fyrir næsta skólaár er á vefsíðu skólans 

www.oldutunsskoli.is   

 Biðjum foreldra að huga að óskilafatnaði fyrir sumarleyfi. 

Stjórnendur og allt starfsfólk  

Öldutúnsskóla þakkar nemendum sínum og 

foreldrum þeirra fyrir ánægjulegt samstarf í 

vetur og óskar öllum ánægjulegs sumarleyfis. 


