
Vortónleikar Kórs Öldutúnsskóla, Kvennakórs 
Öldutúns og Litla kórs 
Tónleikar kóranna voru sunnudaginn 25. maí í  sal Flensborgarskóla. Þar sungu 
saman af hjartans list Kór Öldutúnsskóla og Kvennakór Öldutúns undir stjórn      
Brynhildar Auðbjargardóttur. Á efnisskránni var kvikmyndatónlist. Ívar Helgason og 
Hanna Björk Guðjónsdóttir, sem bæði eru fyrrverandi nemendur skólans, sungu 
með kórunum við undirleik Jónasar Þóris  Þórissonar og Hjörleifs Valssonar. Litli kór 
söng íslenska lagasyrpu undir stjórn Egils Friðleifssonar.  

Egill Friðleifsson lætur af störfum í vor og var hann og eiginkona hans Sigríður 
Björnsdóttir heiðruð sérstaklega í lok tónleikanna.  

Það voru glaðir tónleikagestir sem gengu út af þessum tónleikum. Það er mikill 
auður að eiga að fólk sem leggur svo mikið á sig til að auðga líf okkar hinna og 
gleðja okkur. Það verður seint fullþakkað.  

23. árgangur, 1. tölublað 

• Skrifstofa skólans verður 
lokuð vegna sumarleyfa 
frá 18. júní til og með 5. 
ágúst.  

• Heimasíða skólans er: 
www.oldutunsskoli.is 

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

• Sími skólans er 555 1546  
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Meðal efnis í blaðinu 

Ábm.: Erla Guðjónsdóttir, skólastjóri Maí 2008 

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

skólans. 



Góður árangur í baráttunni gegn einelti 
Við höfum nú verið Olweusarskóli í fjögur ár og hafa markviss vinnubrögð Dans Olweusar gegn einelti hjálpað 
okkur mjög við að berjast gegn þessum ósóma sem því miður virðist vera fylgifiskur samskipta. Baráttan gegn 
einelti verður því ekki háð í eitt skipti fyrir öll. Við höldum vöku okkar áfram með öflugu eftirliti, afskiptum og 
opinskárri umræðu meðal okkar allra um góð gildi í samskiptum og virðingu. Vellíðan skal vera í öndvegi - 
alltaf.  

Árlega leggjum við könnun fyrir  nemendur í 4. til 10. bekk um líðan þeirra í skólanum og höfum til þess 
staðlaðan spurningalista sem við fáum frá höfuðstöðvum  verkefnisins. Sami listinn er lagður fyrir í öllum 
Olweusarskólunum og þannig fáum við mikilvægan samanburð. 

Spurningarnar eru þannig að hægt er að greina hvers eðlis eineltið er og  er þar mest áberandi að gert sé grín 
eða gert lítið úr einstaklingi. Á landsvísu eru vísbendingar um að einelti sé að aukast en landsmeðaltalið er 
8,4%.  Í okkar skóla er meðaltalið kringum 6% og við 
sjáum að það sveiflast milli aldurshópa á þessum 
árum sem við höfum verið að mæla. Við greinum ár-
ganga þar sem einelti er mest áberandi við hverja 
mælingu og grípum til sérstakra aðgerða varðandi þá. 
Sem betur fer höfum við séð mjög góðan árangur við 
næstu mælingu, en þá kemur e.t.v. í ljós aukning í 
öðrum aldurshópi.  

Í niðurstöðum þessa árs sjáum við að það eru yngri 
árgangarnir sem  eru verst úti og minnkar eftir því sem 
börnin eru eldri. Það eru vísbendingar um að starf 
okkar er að bera mikinn árangur. Meðaltalið segir ekki 
alla söguna. Við getum því vel við unað og höldum 
áfram af krafti í samvinnu við ykkur foreldra – því það 
er lykillinn að góðum árangri í starfi okkar.  
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María Pálmadóttir, aðstoðarskólastjóri lætur af störfum 
María hefur verið ráðin skólastjóri við Setbergsskóla og mun hefja þar störf í byrjun næsta skólaárs. Í stað 
hennar hefur Valdimar Víðisson verið ráðinn, en hann hefur verið skólastjóri á Grenivík undanfarin ár. Áætlað 
er að Valdimar verði hjá okkur við skólaslitin þann 3. júní. Um leið og við bjóðum Valdimar velkominn, 
þökkum við Maríu hjartanlega fyrir samstarfið og óskum  henni velfarnaðar á nýjum vinnustað. 
 

Árangursstjórnun 
Á undanförnum árum hefur verið unnið markvisst að stefnumótun um skólastarfið og  mati á því og stóðst 
skólinn öll viðmið um sjálfsmat í úttekt menntamálaráðuneytisins á skólaárinu 2007 til 2008. 

Við tökum nú þátt í því að innleiða verkfæri árangursstjórnunar og var sú vinna hafin vorið 2007 með undir-
ritun samnings við bæjaryfirvöld um verkefnið og námskeið var haldið fyrir lykilmenn verkefnisins. Stýrihópur 
innan skólans hefur fengið frábæra ráðgjöf og leiðsögn á vegum bæjarins við að færa skólastefnuna  og 
vinnureglur okkar í búning árangursstjórnunar. Stefnukort hefur verið unnið og lykilmælikvarðar settir. Starfs-
áætlun skólans sem inniheldur sýn, markmið, leiðir, árangursmælikvarða ásamt matsskýrslu verður gefin út 
nú á vordögum, kynnt foreldraráði, send fræðslustjóra og sett á heimasíðu skólans. 

Við væntum þess að þetta skipulag verði til að efla okkur og styrkja við að framfylgja sýn okkar og mark-
miðum um leið og við eflum eftirlit og metum árangur miðað við stefnu.  

 

Öldutúnsskóli verður SMT – skóli 
Nú í vetur hóf teymi starfsmanna hér við skólann undirbúningsvinnu til að Öldutúnsskóli geti slegist í hóp 
þeirra skóla sem nýta sér SMT – skólafærni til að styðja við jákvæða hegðun nemenda. Elísa Ingólfsdóttir, 
SMT- ráðgjafi á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, hefur leitt þá vinnu innan skólans ásamt aðstoðarskólastjóra. 
Vinnan í vetur hefur falist í að búa til reglur um æskilega og jákvæða hegðun á ólíkum svæðum skólans, að 
útfæra aðferðir sem styðja almennt við alla nemendur skólans og finna leiðir til að setja nemendum mörk á 
skýran og sanngjarnan hátt. Þannig er fundinn formlegur farvegur til að gefa jákvæðri hegðun gaum og 
styrkja hana. Næsta haust hefst svo innleiðing meðal allra starfsmanna og nemenda á þeim aðferðum sem 
SMT – skólar beita.  Innleiðingin felst m.a. í fræðslu fyrir alla starfsmenn um hvernig æskilegri hegðun er sér-
stakur gaumur gefinn, hvernig við gefum skýr fyrirmæli og notum hrós og hvatningu til að setja nemendum 
mörk. Einnig verða reglur æfðar og gerðar sýnilegar nemendum.  Við skólabyrjun verða kynningafundir fyrir 
foreldra. Við vonumst til að sjá sem flesta á þeim fundum og að verkefnið verði okkur öllum til heilla. 



 

Tekin hefur verið sú ákvörðun að framvegis verði foreldrafélagið með pistla í fréttabréf skólans, Öldubroti, og 
munu fréttir af starfi félagsins birtast í þessu riti. Auk þess bendum við á efni frá okkur á  heimasíðu skólans á 
láréttu stikunni undir yfirskriftinni ,,Foreldrafélag/foreldrasamstarf.” 

Stjórn foreldrafélagsins er skipuð einum fulltrúa úr hverjum árgangi og einum fulltrúa frá sérdeild sem því miður 
náðist ekki að manna í vetur. Einnig sitja þrír fulltrúar úr stjórn í foreldraráði og funda með skólastjórnendum 
hálfsmánaðarlega. Stjórnarfundir hafa verið einu sinni í mánuði og skipti stjórnin á milli sín hinum ýmsu verk-
efnum. Í vetur hafa verið haldnir tveir fræðslufundir, Hlíf Böðvarsdóttir frá SAFT (Samfélag, fjölskylda og tækni) 
kom og var með erindi um örugga netnotkun og í febrúar kom Gylfi Jón Gylfason kennari og sálfræðingur og 
fjallaði ,,úlfatímann." Jólaföndur var 24. nóvember í samstarfi við skólann og haldnir voru tveir bekkjatenglafundir, 
sá fyrri í október og sá síðari í janúar. Þar fengu bekkjarfulltrúar fræðslu um það sem snýr að bekkjarstarfi.  

Nú fer fram lokaundirbúningur fyrir vor- og afmælishátíð 2. júní sem verður sérstaklega vegleg í tilefni af 100 ára 
afmæli Hafnarfjarðarbæjar. Allt sem talið er hér að ofan hefur verið gert í samstarfi við skólann og vil ég nota 
tækifærið fyrir hönd okkar í stjórn foreldrafélagsins og þakka fyrir þá góðu samvinnu. Einnig vil ég  nota tækifærið 
og þakka öllum sem hafa lagt hönd á plóginn við að halda uppi foreldrasamstarfi í vetur og er stjórn foreldra-
félagsins, bekkjarfulltrúum og ykkur foreldrum sem voruð þátttakendur, hér með færðar hinar bestu þakkir.  

Ég vil að lokum hvetja foreldra til virkrar þátttöku í foreldrasamstarfi og benda á að möguleikarnir eru margir.  

     Sigrún Edda Sigurðardóttir, formaður Foreldrafélags Öldutúnsskóla 

Foreldrafélag er ekkert án foreldra! 
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Viðburðir með foreldrum unglinganna í 9. bekk í vetur 
Fljótlega eftir jól gerðum við könnun meðal nemenda í 9. bekk hvað þau vildu gera skemmtilegt með okkur 
foreldrum. Efst á lista var ,,paint ball” sem kom svo í ljós að þau höfðu ekki aldur til að fara. Ofarlega á listanum 
var einnig keiluferð sem varð úr að við fórum og höfðum mjög gaman af og borðuðum pizzu á eftir. Síðan ákváðu 
nokkrir bekkjarfulltrúar að fara inn í bekkina þrjá og heyra hvað þau vildu annað gera með okkur foreldrum. Þá 
kom sú hugmynd að hafa kaffihúsakvöld þar sem nemendur höfðu veitingar  og skemmtiatriði eins og píanóleik, 
söng, leiki með foreldrum, stuttmynd og fleira. Var þetta einstaklega vel heppnað hjá krökkunum og viljum við 
bekkjatenglarnir koma því á framfæri hversu gott er að fara inn í bekkina og fá hugmyndir hjá krökkunum sjálfum. 
Ekki má gleyma að umsjónarkennarar 9. bekkinga voru lykilfólk í að virkja krakkana og aðstoða þau við 
skipulagninguna og eiga þau mikið hrós skilið.  
Næsti viðburður er síðan vöfflusalan sem 9. bekkur mun sjá um á vorhátíðinni 2. júní. Þegar er hafinn undir-
búningur með því að fara í fyrirtæki og fá styrk fyrir hráefnum, en ágóði þessarar sölu fer í ferðasjóð þeirra. Við 
vonumst til að sjá sem flesta á hátíðinni og óskum ykkur gleðilegs sumars.  
 
 

Foreldraröltið 
Foreldrar barna í Öldutúnsskóla hafa verið duglegir að ganga skipulega saman til eftirlits í hverfinu í vetur, en rölt 
er á hverju föstudagskvöldi eftir klukkan 22 og athugað með börnin í hverfinu. Eftirlitið felst í því hvort börn séu úti 
eftir að útivistartíma lýkur og hvað þau eru þá að gera. Helst virðist vera um hópamyndun unglinga í Bónusvídeó 
og þar í kring. Við vekjum athygli á að komin er ný skýrsla með upplýsingum um foreldraröltið og fá foreldrar hana 
senda með tölvupósti þegar kemur að þeim að rölta. Einnig eiga foreldrar að senda fulltrúa foreldraröltsins tölvu-
póst um það helsta sem þeir verða varir við til að sem flestir hafi yfirsýn yfir hvernig allt gengur fyrir sig. 
Foreldraröltinu lýkur nú á þessum vetri við skólalok. Við viljum  hvetja foreldra að halda áfram að virða útivistar-
tíma barnanna í sumar. 
          

 

Nú er skólanum að ljúka og framundan er vor- og afmælishátíð Öldutúnsskóla og 
Hafnarfjarðarbæjar þann 2. júní næstkomandi. Allir foreldrar barna í Öldutúnsskóla 
fengu sendan gíróseðil í síðasta mánuði frá foreldrafélagi skólans og vonumst við til að 
sem flestir sjái sér fært að greiða hann, en hátíð skólans verður sérstaklega glæsileg í 
ár.  Það er ekki á hverjum degi sem bærinn okkar verður 100 ára. 

Með sumarkveðju frá stjórn Foreldrafélags Öldutúnsskóla 

Fréttir af starfsemi Foreldrafélags Öldutúnsskóla 2007 til  2008 



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. 

 

Vorhátíð 2. júní í Öldutúnsskóla - 100 ára afmæli Hafnarfjarðarkaupstaðar 
• Allir árgangar í Öldutúnsskóla hafa unnið að upprifjun á sögu og menningu 

Hafnarfjarðarkaupstaðar nú á vorönninni í tilefni af 100 ára kaupstaðarafmælis 
bæjarins. Verkefnin eru saga, náttúra, list, menning, álfar, tröll og þjóðsögur, 
stofnanir og fyrirtæki í bænum, merkar byggingar, sjávarþorpið Hafnarfjörður, 
hafnfirskir barnabókahöfundar, frægir Hafnfirðingar og áhrif þeirra á þróun og 
sögu bæjarins. Síðast en ekki síst verða Hafnarfjarðarbrandarar teknir fyrir. Við 
sendum dagskrá heim með börnunum í vikunni og einnig verður hún sett á 
heimasíðuna okkar www.oldutunsskoli.is  

 

• 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 

• Skólastjórar héldu árlegan kynningarfund þann 20. maí sl. fyrir foreldra barna sem 
hefja skólagöngu í 1. bekk í haust.  Áður hafa börnin komið í heimsóknir í skólann. 

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 
þriðjudaginn 3. júní  
Nemendur í 1. bekk eru boðaðir sérstaklega 
með foreldrum sínum til viðtals við kennara 
sína í lok skólaársins. 

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

Klukkan 8.30, 2. og 3. 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 umsjónar-
kennurum og  fá afhenta vitnisburði. 
 

Útskrift 10. bekkinga 

Útskrift 10. bekkinga er klukkan 16:30 þann 3. 
júní  í sal safnaðarheimilis Hafnarfjarðarkirkju. 
Foreldrar og aðrir aðstandendur útskriftarnema 
eru að sjálfsögðu velkomnir. Gestum eru 
boðnar kaffiveitingar við athöfnina. 


