
Vordagar í Öldutúnsskóla 

Fyrr en okkur varir er skólárið á enda runnið og fram-

undan sumarleyfi fullt af fyrirheitum um bjarta og hlýja 

daga. Veturinn hefur verið okkur farsæll og  skólastarfið 

gengið vel. Nemendur eru nú að ljúka prófum og verk-

efnaskilum og við endum skólaárið með útivistardögum 

við nám og leik.  Mikið hefur verið um sýningar á verkum 

nemenda í vor. Starfsfólki, skólasystkinum og einnig 

foreldrum hefur verið boðið til að sjá og hlýða á afrakstur 

viðfangsefna sem nemendur hafa unnið að á vorönninni.  

Við notum okkur 

ú t i k enns l us to f u 

sem við höfum 

aðgang að við 

Hvaleyrarvatn sem 

er  ómetanleg 

aðstaða og gerir 

okkur kleift að 

dvelja lengur en ella í hverri ferð á 

þessu fallega útivistarsvæði.  

Eitt af vorverkunum í skólastarfinu eru 
tónleikar  hjá kórum skólans. Þeir voru 
haldnir í Hafnarfjarðarkirkju 24. apríl sl. 

og tókust afar vel. Þar kom fram drengjakór  sem strákarnir í  2.- 4. bekk skipa og 
stúlknakór  með stúlkum úr sömu bekkjum. Litli kór kom einnig fram  og svo Kór Öldu-
túnsskóla.   Kór Öldutúnsskóla hélt einnig tónleika í maí í Hafnarfjarðarkirkju með 
Kammerkór Hafnarfjarðar ásamt einsöngvurum undir stjórn Helga Bragasonar og Bryn-
hildar Auðbjargardóttur.  Kórarnir fluttu tónverk eftir Gabriel Fauré. 

Kórinn heldur til Winnipeg 12. júní og verður fulltrúi Íslands á 17. júní hátíðarhöldunum 
þar.  Hann mun einnig halda tónleika þá um kvöldið í Winnipeg Art Gallery og ferðast um 
Íslendingaslóðir og syngja bæði fyrir eldri borgara og í skólum.  Á efnisskrá kórsins eru 
mest íslensk þjóðlög og lög eftir íslensk tónskáld.  

25. árgangur, 1. tölublað 

 Skrifstofa skólans verður 

lokuð vegna sumarleyfa 

frá 21. júní til 2. ágúst.  

 Heimasíða skólans er: 

www.oldutunsskoli.is 

 Sími skólans er 555 1546  
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Ábm.: Erla Guðjónsdóttir, skólastjóri Maí 2010 

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

skólans. 

Tíundu bekkingar í vorferð  
Dagana 19. til 21. maí fóru 10. bekkingar í vorferð með 
kennurum sínum að Laugarvatni.  Byrjað var á flúða-
siglingu og síðan voru leikir og samvera í sveitinni. 
Foreldrar hafa unnið gott starf í vetur við að styðja 
krakkana í fjáröflun fyrir ferðina. Hópur foreldra gerði 
hagstæð matarinnkaup, fór austur á fimmtudags-
kvöldinu, grillaði lambalæri og matreiddi krásir með. 
Krakkarnir tóku hraustlega til matar síns og fannst 

gaman að foreldrar 
kæmu og elduðu 
fyrir þau. Framkoma nemenda í ferðinni var til fyrir-
myndar og allir komu glaðir og heilir heim. Foreldrum 
færum við  kærar þakkir fyrir framlag þeirra til að 
gera ferðina ódýrari en ella og líka skemmtilegri.  

Syngjandi skóli - ganga-

söngur og samsöngur á 

sal  

Liður í því að gera skólann 

okkar að ,,syngjandi skóla“ er 

vikulegur gangasöngur hjá 

yngri börnunum. Þau standa 

í röðum   fyrir framan stofur 

sínar og syngja saman  

söngva sem Brynhildur hefur 

kennt þeim í tónmennt. 

Mánaðarlega koma allir 

bekkir yngri deildar á sal, 

setjast þar í fallegar raðir og 

syngja öll undir stjórn Bryn-

hildar.  Þessar samveru-

stundir hafa verið ánægju-

legar og  krakkarnir hafa 

staðið sig afar vel. 

 

          Foreldrar við eldamennskuna 

Gleði í leik á Laugarvatni 

Flott verkefni um sjávar-

síðuna hjá 4. bekkingum 

Eldri nemendur mála parísa á leikvöllinn 



Stöndum saman gegn einelti 
Það er venja hjá okkur að birta meðfylgjandi skýringarmynd a.m.k. árlega í Öldubroti. Mynd af þessum toga er í 
hverri kennslustofu skólans og er notuð í umræðum með börnunum til að auk skilning þeirra á mynstri sem skapast í 
kringum eineltismál. Við tökum mjög alvarlega niðurstöður árlegrar könnunar sem við gerum um umfang eineltis í 
skólanum og setjum aukinn kraft í þau mál sem niðurstöður sýna að eru aðkallandi. Eitt af því sem við höfum gert í 
vetur er að efla enn frekar starf eineltisteymis sem stýrir úrvinnslu mála sem upp koma. Þeir sem sitja í ráðinu 
aðstoða kennara  og nemendur við að rannsaka málin sem tilkynnt eru og fylgja fast eftir því sem ákveðið er að 

gera í samráði við foreldra, bæði þeirra 
sem verða fyrir einelti og gerenda. Sam-
starf við foreldra er hér lykilatriði eins og í 
öllum málum sem við erum að kljást við.  
Nú fyrir skólalok munu umsjónarkennarar 
hafa samband við foreldra þeirra barna 
sem hafa verið þolendur eineltis til að 
ræða stöðu mála og hvernig eftirfylgni 
verður framhaldið við upphaf nýs skóla-
árs. 

Við höfum unnið eftir Olweusarverklags-
reglum í sex ár. Við fylgjumst grannt með 
líðan barnanna og nýlega lögðum við 
nokkrar spurningar fyrir börnin um einelti 
og vináttutengsl þeirra. Við fylgjumst fsér-
staklega með þeim börnum sem segjast 
eiga í erfiðleikum með vináttutengsl og 
taka upp þann þráð aftur í skólabyrjun.  
Við höfum notið samstarfs við 
félagsmiðstöðina og myndað vinahópa 
þar undir styrkri stjórn starfsmanna og 

hefur það gefist vel.  
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Rómverjaverkefnið 

Allt frá haustdögum hafa nemendur í 5. bekk verið að undirbúa Rómverjahátíðina sem efnt var til í Öldutúnsskóla 
föstudaginn 21. maí síðastliðinn. Um er að ræða samvinnuverkefni list- og 
verkgreinakennara og umsjónarkennara bekkjarins. Nemendur hönnuðu 
og bjuggu til leikmuni í lotum. Í smíðum hönnuðu drengirnir sverð og skildi 
en stúlkurnar skartgripi. Leikbrúðurnar voru búnar til í myndmennt og fötin 
saumuð á þær í handmennt. Ritun leikrita og æfingar fóru síðan fram hjá 
umsjónarkennurum. Þar voru einnig búnir til búningar á alla nemendur: 
lárviðarkransar, hjálmar, kórónur og sandalar. Öllu var tjaldað til og gengu 
Anna Lára og Margrét svo langt að klippa niður gardínur í eigu skólans í 
búninga. 
Foreldrum var boðið á lokahátíð með brúðuleiksýningu, tónlist og 
búningum.  Eftir mikla leiksigra var framreiddur rómverskur morgunverður í 
heimilisfræðistofunni. Hátíðin tókst afar vel og fjölmenntu aðstandendur 
nemenda. Þetta er í fimmta sinn sem verkefnið Róm til forna er unnið í 
Öldutúnsskóla og skapar áhugaverðan blæ á skólastarfið í 5. bekk. 

Skýringarmynd til að nota í samræðum við börnin 

          Frá leikþætti um Rómverjana 

Af foreldrasamstarfi 
Stjórn foreldrafélagsins hefur hist að jafnaði einu sinni í mánuði og hafa skólastjórar komið á fundina til að halda 

góðum tengslum við starf félagsins og veita upplýsingar. Stjórn félagsins stendur árlega fyrir vorhátíð skólans sem 

haldin er í lok apríl. Eins og oft áður lék veðrið við okkur og foreldrar fjölmenntu með börnin sín til að njóta leiks og 

samveru. Samverustundir sem þessar eru ómetanlegar. Þær efla kynni milli foreldra og eiga stóran þátt  í því að 

þjappa okkur saman og styrkja í samstarfinu um velferð barnanna okkar.  Skólaráð starfar samkvæmt lögum og eru 

fulltrúar foreldra, starfsmanna og nemenda í ráðinu. Ráðið hefur fundað sjö sinnum í vetur og fjallað um skipulag 

skólastarfsins, niðurstöður kannana, skólanámskrá, húsnæðismál og fleira. Fundargerðir ráðsins eru settar 

jafnóðum á vefsíðu skólans undir flipanum foreldrasamstarf.  

Árni Mathiesen, sem verið hefur í skólaráði  síðastliðin tvö ár og þar áður í foreldraráði og stjórn foreldrafélagsins, 

hverfur nú af þessum vettvangi. Stuðningur hans við skólastarfið á þessum árum hefur verið okkur dýrmætur og 

kveðjum við hann með söknuði og þakklæti fyrir óeigingjarnt starf í þágu skólans. 



Öldutúnsskóli fékk endurnýjaða heimild sl. haust til að flagga Grænfánanum og höfum við verið Græn-

fánaskóli frá því haustið 2005. Umhverfisnefnd skólans fundar a.m.k. mánaðarlega og sér um fram-

kvæmd umhverfisstefnunnar og gætir þess að við höldum okkur við efnið.  
 

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. 

 Fara reglulega út og njóta nánasta umhverfis. 

 Verða meðvitaðir um að umgengni hvers og eins heima 
skiptir máli á heimsvísu.  
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Starfið í umhverfisnefndinni 

Umhverfisnefnd fundaði í níu skipti yfir veturinn.  Ýmis mál voru þar á dagskrá. Nefndin fer reglulega í 

kennslustofur og fylgist með hvernig flokkun gengur fyrir sig. Hún gætir að merkingum í skólanum sem 

minna okkur á að flokka úrgang og spara vatn og rafmagn.  Helsta mál vetrarins var að bæta úr að-

gengi að vatni í nestisaðstöðu unglinga.  Hafdís, Hrefna og Þórdís í 10.J tóku að sér að senda 

stofnunum og fyrirtækjum í Hafnarfirði beiðni um styrk til kaupa á vatnskælivél og fékkst veglegur 

styrkur frá Hafnarfjarðarhöfn og fleiri fyrirtækjum í bænum sem gerði okkur kleyft að kaupa og setja 

upp vatnsvél þannig að nú hafa unglingarnir aðgang að köldu og fersku vatni. Þær stöllur lögðu á sig 

heilmikla vinnu til að af þessu gæti orðið og fengu stuðning frá öðrum nemendum í umhverfisnefndinni. 

Eins og á síðasta vori skipulagði umhverfisnefndin sérstakan umhverfisdag skólans. Nemendur og 

starfsfólk fóru út og lögðu hönd á plóg við að fegra umhverfið og  var farið um skólahverfið og hreinsað 

upp rusl.  Markmið þessa starfs er að auka ábyrgð allra á því að halda umhverfinu snyrtilegu og ganga 

fallega um.  Tíundu bekkingar sáu síðan um að grilla pylsur handa öllum þegar verkinu var lokið. 

Umhverfisnefnd vinnur gott starf og þökkum við þeim sem í henni sitja fyrir það. 

 

 

Öldutúnsskóli er Grænfánaskóli 

Nemendur í umhverfishópnum í vetur. Framlag 
þeirra er ómetanlegt við  að framfylgja umhverfis-

stefnunni. 

Prúðir krakkar í röð að bíða eftir 

pylsum að loknu góðu verki 

Við skiljum ekkert eftir!! 



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 23. 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 27. 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 3. júní  
Nemendur eru beðnir að mæta við 

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. 

http://www.oldutunsskoli.is/

