
22. árgangur, 2. tölublað 

• Skrifstofa skólans verður 
lokið vegan sumarleyfa 
frá 18. júní til og með 6. 
ágúst.  

• Heimasíða skólans er: 
www.oldutunsskoli.is 

• Heimasíða félagsmið-
stöðvarinnar er: 
www.aldan.is 

• Sími skólans er 555 1546  
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Frá skólastjóra 
Enn eitt skólaárið hefur runnið sitt skeið. Um leið og við stöldrum við og 
kveðjumst á skólaslitum þökkum við fyrir góðan vetur og horfum með tilhlökkun 
til sumarleyfisins. 

Við leggjum okkur fram um að stunda metnaðarfullt skólastarf og það þarf að 
vera í sífelldri þróun. Undanfarin tvö skólaár höfum við unnið verkefni sem stuðla 
að fjölbreyttum kennsluháttum og í vetur höfum við lagt sérstaka áherslu á 
kennsluaðferð sem kölluð er samvinnunám einkum í yngri- og miðdeild. Enn-
fremur höfum við í vetur unnið að endurskoðun á tilhögun námsmats og margir 
kennarar hafa reynt nýstárlegar aðferðir í námsmati með nemendum sínum. Við 
höldum áfram með þessi verkefni næsta skólaár og mun skólanámskránni verða 
breytt í samræmi við þróun þessara mikilvægu þátta í námi og kennslu.   

Vinnan í skólanum gegn einelti og andfélagslegri hegðun samkvæmt kenningum 
Dans Olweusar heldur áfram, enda er þar um að ræða viðvarandi verkefni sem 
ekki má slá slöku við. Það er því miður þannig að það eru alltaf einstaklingar 
sem ekki sýna samferðafólki sínu nærgætni og virðingu og því þurfum við 
stöðugt að vera á varðbergi. Það gerum við með markvissum hætti með því að 
stunda aðferðir Olweusar. Næsta skólaár hefjum við undirbúning að því að taka 
upp svokallaða SMT skólafærni og mun það styrkja okkur enn frekar í vinnu 
okkar um bætt samskipti. Í því viðfangsefni er áhersla lögð á að koma í veg fyrir 
og draga úr óæskilegri hegðun nemenda með því að kenna og þjálfa félags-
færni, gefa jákvæðri hegðun gaum með markvissum hætti og samræma við-
brögð starfsfólks gagnvart nemendum sem sýna óæskilega hegðun. Þess skal 
getið að allir aðrir grunnskólar bæjarins hafa tekið upp þessa vinnuaðferð og 
reynslan hefur verið afar góð. 

Eitt af mikilvægustu verkefnum okkar er að rækta gott samstarf við ykkur 
foreldra. Gott samband við heimilin eru hornsteinar farsællar skólagöngu 
barnanna. Við þurfum oft að glíma við flókin mál sem upp koma og reyna á fimi 
okkar í samskiptum. Þegar erfiðleikar steðja að, hjálpumst að við að að leysa 
málin, horfum fram á veginn og leitumst við að draga lærdóm af því sem aflaga 
hefur farið. 

Við höfum átt afar gott samstarf við stjórn Foreldrafélagsins og foreldraráð sem 
er hvetjandi og uppbyggilegt. Ég sendi þeim öllum kærar þakkir fyrir óeigingjarnt 
vinnuframlag þeirra í þágu skólastarfsins. 

Erla Guðjónsdóttir, skólastjóri 

Ábm.: Erla Guðjónsdóttir, skólastjóri 

Húsnæðismál skólans 

Nú í sumar verða gerðar  lagfæringar á gangi og kennslustofum í elstu álmu skólans þar sem 5. til 7. bekkur hafa 
kennslustofur sínar. Skipt verður um gólfdúka og innréttingar. Einnig verður málað. Eins og fram hefur komið í 
Öldubroti áður, er nú verið að endurskoða húsnæðisþörf skólans og hefur arkitekt á vegum Fasteignafélags 
Hafnarfjarðarbæjar unnið að því að gera tillögur um viðbætur við kennsluhúsnæði. Ennfremur er bygging íþrótta-
húss við skólann ákveðin, en ekki hefur vinnan náð svo langt að staðsetning sé í höfn. Starfandi er vinnuhópur 
um málefni skólans undir stjórn fræðslustjóra. Hópurinn hefur aðeins verið kallaður saman einu sinni á þessu 
skólaári og vonumst við til að hann verði kallaður til fundar nú í skólalok. Í framhaldi af þeim fundi verða fréttir af 
gangi mála settar á heimasíðuna. 

Maí 2007 

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

skólans. 



Niðurstöður könnunar um einelti í 4. til 10. bekk  
Hluti af Olweusaráætluninni er viðamikil könnun um einelti og líðan sem lögð er árlega fyrir nemendur í 4.- 10. 
bekk. Með þessum mælingum er hægt að fylgjast með hvernig gengur að ná meginmarkmiðum áætlunarinnar 
og hvar úrbóta er þörf. Við lögðum könnunina 
fyrir í þriðja sinn í desember 2006. Könnunin 
þar á undan var lögð fyrir í mars 2006, 
þannig að ekki leið heilt ár á milli kannana 
eins og gert er ráð fyrir.  

Í heildina hefur einelti minnkað í skólanum frá 
því fyrsta könnunin var gerð, en við sjáum að 
það virðist færast á milli hópa. Þannig hefur 
einelti aukist aðeins í miðdeild,sérstaklega 
meðal stúlkna. Þess má geta að einelti meðal 
drengja í miðdeild mældist hátt fyrsta árið 
sem könnunin var lögð fyrir og var mikil vinna 
lögð í þann hóp sem skilaði sér mjög greini-
lega á milli ára. Nánari útlistun á niðurstöðum 
er í matsskýrslu skólans sem birtist á 
heimasíðunni í byrjun júní. 
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Kór Öldutúnsskóla í Osló 

Dagana 11. til 18. maí var Kór Öldutúnsskóla í Osló. Kórinn hélt sameiginlega tónleika með barna-
kór Bölerskolen í Osló í Nordberkirkju. Söngur þeirra var afar vel heppnaður og unaðslegur á að 
hlýða. Auk tónleikanna var hápunktur ferðarinnar þátttaka í hátíðahöldum á þjóðhátíðardegi 
Norðmanna þann 17. maí. Okkar kór var boðið að verða með Bölerskole í skrúðgöngu þann 17. 
maí í miðbæ Oslóar og ganga í átt að konungshöllinni. En það er hefð að þeir skólar í Osló sem 
eiga stórafmæli fá að taka þátt í þessari skipulögðu göngu.  

Dagurinn var tekinn snemma og 
vorum við mætt í Bölerkolan kl. 
7:30. 

Þar var fánahylling, ávarp skóla-
stjórans og kórarnir sungu þjóð-
söng Norðmanna saman. Síðan 
var haldið í lest niður í miðbæ 
og þar var raðað í skrúð-
gönguna. Við vorum þriðji 
skólinn í göngunni með Böler-
skóla og fyrir hverjum skóla fer 
lúðrasveit þeirra.  Þessir þrír 
skólar sem voru fremst í 
göngunni voru síðan boðnir í 
veislu í Ráðhúsið að lokinni 
göngunni þar sem borgarsjórinn 
ávarpaði krakkana og síðan var 
skemmtidagskrá. Eftir ráðhús-
veisluna var haldið í tívoli þar 

sem kórinn hélt stutta tónleika og síðan skemmtu menn sér í leiktækjum fram að kvöldmat.  

Ferðin var í alla staði mjög gleðirík og prúðmannleg. Söngur kórsins er tær og fagur og einkennist 
af öryggi. Til marks um það var að kórinn brast í söng á ýmsum stöðum þar þær voru staddar og 
vöktu athygli vegfarenda, s.s. í miðbæ Osló, við Holmenkollen og í Frognerparken. 

Kórstjóra, Brynhildi Auðbjargardóttur og fararstjórum úr hópi foreldra eru færðar hjartans þakkir fyrir 
ómetanlegt vinnuframlag þeirra sem einkenndist af alúð og góðu skipulagi.  

Kæru kórstúlkur og Brynhildur! Hjartanlega til hamingju með þessa glæsilegu tónleikaferð. 

Að morgni 17. maí á lóðinni í Bölerskolen áður en haldið var í mið-
bæinn. 



• Okkur kemur það við: Ef við 
verðum vör við fíkniefna 

neyslu, ofbeldi, einelti eða lög-
brot einhvers eða einhverra, þá 
gerum við ráðstafanir og látum 
viðeigandi aðila vita. 
 
 

• Virðum reglur: Setjum sjálf-
sagðar reglur um hegðun og 
framkomu og fylgjum þeim 
eftir. Virðum útivistarreglur. 

 

Stöndum saman um að 
byggja upp heilbrigða og sterka 
einstaklinga. Leggjum áherslu á 
vellíðan, metnað, styrka sjálfs-
mynd, val um heilbrigðan lífs-
stíl, viðfangsefni við hæfi til að 
þroska einstaklinginn og að efla 
virðingu allra fyrir sjálfum sér 
og öðrum. 
 
 

 

• Jákvæð viðhorf: Njótum 
lífsins, gleðjumst saman, leitum 
lausna, gerum skynsamleg lífs-
viðhorf að sjálfsögðum hlut. 
Verum óspör á hrós. 

 

• Stöndum saman: Skiptumst á 
upplýsingum. Tölum saman, 
tökum strax á málum, höldum 
fundi, notum símann, skrifum 
bréf. 

 Til umhugsunar 

Guðmundur Ingi Jónsson, aðstoðarskólastjóri lætur af störfum 
Guðmundur hefur sagt starfi sínu lausu. Við þökkum honum hjartanlega fyrir samstarfið undanfarin þrjú 
ár og óskum honum alls hins besta.  

Starfsmenn í Öldutúnsskóla duglegir að fjölga mannkyninu 
Nú bregður svo skemmtilega við, að það eru hvorki meira né minna en tíu starfsmenn, þar af sjö 
kennarar, sem hafa eignast börn á árinu eða eiga það í vændum. Allir þessir starfsmenn taka sér 
lengra eða skemmra foreldraleyfi og sumir þeirra koma ekki aftur næsta vetur. Það er því í nokkurt 
skarð að fylla og erum við nú þessa daga að auglýsa eftir fólki og ganga frá ráðningum. 
 

Ferð 10. bekkinga á Laugarvatn 
Eftir samræmdu prófin fóru nemendur 10. bekkjanna, kennarar og starfsfólk frá Öldunni með 
nemendur í ferðalag á Laugarvatn. Það er skemmst frá því að segja að ferðin var vel heppnuð, fram-
koma nemenda var til fyrirmyndar. Það er ánægjulegt að geta treyst á það að börnin okkar komi vel 
fram og orðspor þeirra jákvætt í lok heimsókna sem þessarar. Við erum afar stolt af þeim. 
 

Kynningarfundur fyrir foreldra barna sem eru að byrja í 1. bekk í haust 
Foreldrar nýnemanna voru að venju boðaðir til kynningarfundar nú í vor. Fundurinn var að þessu sinni 
hinn 22. maí. Þar voru foreldrarnir fræddir um hvernig við hlúum að börnum þeirra. Hvaða þjónustu við 
veitum utan kennslunnar auk þess sem þeir fengu innsýn í kennsluaðstæður. 

Við höfum það einnig fyrir venju að bjóða foreldrum nýnemanna á fræðslufund í september ár hvert 
hvert um kennsluhætti og þroska barna sem eru á þessum aldri. Það er okkur metnaðarmál að taka vel 
á móti þessum nýju nemendum okkar og leggja góðan grunn að vellíðan þeirra í skólanum. 
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Þemadagar hjá 10. bekkingum 

Dagana, 14.  til 23. maí var þemavinna í 10. bekk þar sem fléttað var saman ensku, íslensku, dönsku, 
náttúrufræði, samfélagsfræði og stærðfræði. Nemendur unnu saman í hópum að ákveðnum verkefnum 
sem reyndi á sjálfstæð vinnubrögð, skipulagningu og samstarf. Hóparnir völdu eitt af eftirfarandi verk-
efnum: Skipuleggja brúðkaup, stofna menningar og/eða afþreyingarstað, stofna fyrirtæki eða verslun, 
stofna fjölmiðlafyrirtæki, skipuleggja útihátíð og/eða tónleika, stofna skemmtigarð og stofna íþróttafélag. 
Vinna við verkefnin fór fram bæði í skólanum og utan hans. Nemendur þurftu að afla upplýsinga víða, 
stunda útreikninga. Fóru í heimsóknir í ýmis fyrirtæki til að afla sér upplýsinga og var afar vel tekið á 
móti þeim.  

Sýning á verkum nemenda var 24.  og 29. maí og var öðrum nemendum, starfsfólki og foreldrum boðið. 
Það var áhugavert að skoða afrakstur vinnu þeirra. Þar gaf m.a. að líta vel útfærðar viðskiptaáætlanir 
auk þess sem þau gerðu líkön og auglýsingabæklinga.  



 

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 já-
kvæðni sé aðalsmerki nemenda og starfsmanna skólans, 
því með henni komumst við þangað sem við ætlum 
okkur. 

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

• Óskilafatnaður mun liggja frammi á skólaslitadaginn á göngum við heimastofur nemenda.  

• Næsta skólaár hefst með setningu skólans þann 22. ágúst. Sjá nánar á heimasíðu skólans 
þegar nær dregur. 

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

• Ritfangalistar fyrir hvern árgang næsta skólaárs verða settir á heimasíðuna bráðlega. Þar 
eru listuð upp nauðsynlegustu gögn sem nemendur þurfa að hafa til skólagöngunnar í 
haust.  

• Metnaðarfull stefna Öldutúnsskóla um samstarf og samábyrgð heimila og skóla var 
samþykkt á aðalfundi Foreldrafélags Öldutúnsskóla haustið 2006. Stefnuna er að finna á 
vefsíðu skólans og eru foreldrar hvattir til að kynna sér hana vel og hjálpa okkur að gera 
hana að öflugu verkfæri í samstarfi okkar. 

• Á sama stað er einnig stefna um heimanám sem unnin var úr efni skólaþings foreldra og 
starfsmanna í október 2005. 

 

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 
mánudaginn 4. júní  
Nemendur í 1. bekk eru boðaðir sér-
staklega með foreldrum sínum til viðtals 
við kennara sína í lok skólaársins. 

Aðrir nemendur eru beðnir að mæta í 
kennslustofur sínar á eftirfarandi tímum: 

Klukkan 9.00, 2. og 3. bekkur. 

Klukkan 10:00, 4. og 5. bekkur. 

Klukkan 11.00, 6. og 7. bekkur. 

Klukkan 12.00, 8. og 9. bekkur. 

Hver hópur kemur síðan saman í sal 
skólans þar sem verður stutt kveðjuathöfn 
áður en nemendur fá afhentar einkunnir 
sínar. 

Útskrift 10. bekkinga 
Útskrift 10. bekkinga er klukkan 16:30 
þann 4. júní  í sal safnaðarheimilis 
Hafnarfjarðarkirkju. Foreldrar 
útskriftarnema eru að sjálfsögðu 
velkomnir.Gestum eru boðnar 
kaffiveitingar í lok athafnarinnar. 

 


