
Frá skólastjóra  
Nú við upphaf 50. starfsárs Öldutúnsskóla eru nemendur 517 í 24 bekkjardeildum 

en skólinn var settur í fyrsta sinn í október 1961. Starfandi er afmælisnefnd sem 

mun halda utan um skipulag afmælisársins, upprifjun sögunnar og hátíðahöld. 

Kór Öldutúnsskóla hefur starfað í 45 ár þann 22. nóvember og verða veglegir 

tónleikar af því tilefni í Víðistaðakirkju þann 20. nóvember  klukkan 16:00. Kórinn fór 

á slóðir Vestur-Íslendinga í Kanada í júní sl. og söng þar við margvísleg tækifæri. 

Hápunktur ferðarinnar var þátttaka í hátíðahöldum 17. júní í Winnepeg og  tónleikar 

í menningarhúsi borgarinnar um kvöldið. 

Olweusaráætlunin gegn einelti og andfélagslegri hegðun er áfram fyrirferðarmikið 

verkefni við að fyrirbyggja og uppræta einelti, en sá vágestur er því miður alltaf ná-

lægur. Starfrækt er sérstakt eineltisráð sem tekur fyrir allar tilkynningar um einelti og 

styður við úrlausn mála. Ég vek athygli á tvennu sem við höfum bætt við starfið á 

þessu hausti til að stuðla að auknu upplýsingastreymi, fyrirbyggjandi vinnu og 

vellíðan nemenda. Annað er, að kennarar hafa nú á vikuskipulagi sínu nemenda-

viðtöl þar sem nemendur eru beðnir að koma í sérstakt persónulegt viðtal við um-

sjónarkennara sinn einu sinni á hvorri önn. Nemendur og/eða foreldrar geta einnig 

óskað eftir fleiri viðtölum vilji þeir það. Með þessum viðtölum viljum við efla tengsl 

milli kennara og nemanda, meiri líkur verða á að kennari geti komist að því hvað 

amar að ef nemanda líður ekki vel í skólanum. Viðtölin eru tækifæri kennara til að 

sýna nemenda enn frekar að hann beri umhyggju fyrir námi hans og líðan og síðast 

en ekki síst stuðla þau að auknum kynnum milli nemanda og kennara. Stuðst er við 

ákveðnar spurningar, en einnig geta viðtölin verið af einstökum  tilefnum. Nemendur 

eru boðaðir í viðtal með a.m.k. tveggja daga fyrirvara og eru foreldrar látnir vita. Hið 

síðara sem ég nefni hér, er að opnað hefur verið sérstakt netfang; eineltis-

rad@oldutunsskoli.is   Þangað má senda ábendingar um einelti og/eða andfélags-

lega hegðun.  

Við höldum ótrauð áfram með SMT verkefnið og beinum athygli okkar að jákvæðri 

hegðun og framkomu og hrósum fyrir það. Starfandi er teymi sem vinnur með starfs-

fólkinu að framgangi verksins.  Bæði SMT verkefnið og Olweusarverkefnið eru mikil-

væg verkfæri til að vinna að markmiðum skólastefnunnar um vellíðan nemenda.  

Kennd er heimspeki og siðfræði í 7. til 10. bekk og mælist það mjög vel fyrir hjá 

nemendum. Við vonumst til að það sem nemendur æfa og nema í þeirri grein  geri 

þá hæfari til að greina, rökræða og efla með sér gagnrýna hugsun. 

Í vetur er áætlað að taka sérstaklega fyrir hvernig við vinnum eftir heimanáms-

stefnunni og fá fram skoðanir kennara, nemenda og foreldra á því. Við ætlum að 

fræðast meira um óhefðbundið heimanám og velta enn frekar fyrir okkur tilgangi 

heimanáms. Þegar líður á vorönn viljum við fá foreldra inn í umræðuna með okkur 

en það eru liðin fimm ár síðan við vorum með skólaþing sem var uppspretta skóla-

stefnunnar og þar með heimanámsstefnunnar. 

Við væntum góðs af vetrarstarfinu og góðrar samvinnu við foreldra sem fyrr. Stjórn 

foreldrafélagsins og bekkjarfulltrúar eiga heiður og þakklæti skilið fyrir óeigingjarnt 

starf í þágu skólans. Við göngum bjartsýn á vit nýs skólaárs.   

      Erla Guðjónsdóttir, skólastjóri 

25. árgangur, 2. tölublað 

 Skrifstofa skólans er opin 

frá klukkan 7:30 til 15:00 

virka daga. 

 Heimasíða skólans er: 

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

skólans. 

Vetrarleyfi framundan 

Dagana 1. og 2. nóvem-

ber er vetrarfrí í skólanum. 

Þá eru allir starfsmenn og 

nemendur í leyfi og 

skrifstofan og heilsdags-

skólinn  lokuð.  
 

Mötuneyti nemenda 

Fyrirtækið Skólamatur ehf 

tók að sér nemendamötu-

neytið í haust og finnum 

við fyrir almennri ánægju 

með það sem þeir bjóða 

okkur. Það eru 72% 

nemenda sem eru í 

áskrift. Máltíðin er niður-

greidd af bænum og 

kostar 272 krónur.  
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Vinavika í Öldutúnsskóla 

Það er árlegur siður hjá okkur að hafa eina sérstaka viku á hausti þar sem við 
leggjum sérstaka áherslu á að rækta vináttu og góð samskipti. Ákveðnir bekkir í 
eldri og  yngri deildum eru paraðir saman og eru þeir vinabekkir. Ekki bara í vina-
viku heldur allt skólaárið. Þessir hópar hittast og lesa, spila, föndra og leika 

saman. Þetta fyrirkomulag finnst 
krökkunum skemmtilegt og gefandi. 
Dæmi um sameiginleg viðfangsefni  
milli 1. og 7. bekkja, er að þau eldri 
kenndu hinum yngri að gera vinabönd 
og einnig komu 7. bekkingar daglega 
til 1. bekkinga og lásu fyrir þau. Þegar 
við svo fórum út að faðma skólann 
okkar sóttu eldri nemendur yngri 
börnin og leiddu þau út til að hjálpa 
þeim að mynda keðjuna umhverfis 
skólann.  

Faðmlagið er táknræn athöfn sem á 
að minna okkur á að við erum ein 
heild sem þarf að starfa vel saman og 
þykja vænt um skólann og það starf 
sem þar fer fram.  

Þetta var ánægjulegur endir á vina-
vikunni. 
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Samstarf skólans og foreldra 
 Ný stjórn foreldrafélagsins var kosin á aðalfundi félagsins þann 1. september sl. Nafnalista yfir stjórn er að finna á 

vefsíðu skólans. Við bjóðum nýjan formann, Svein Óla Pálmarsson, velkominn í formannshlutverkið og væntum 

áfram góðs samstarfs við stjórnina. Snædísi, fráfarandi formanni, eru jafnframt þökkuð frábær störf í þágu skólans. 

Skólastjórnendur hafa komið á stjórnarfundi félagsins sem  eru að jafnaði einu sinni í mánuði. Það er okkur mikil-

vægt að fá tækifæri til að hafa sameiginlega fundi reglulega  til að ræða mál sem eru á döfinni í skólastarfinu og 

upplýsa. Nýlega kallaði stjórnin bekkjarfulltrúa til vinnufundar þar sem vetrarstarfið var rætt og skipulagt. Á vefsíðu 

skólans www.oldutunsskoli.is eru fundargerðir og aðrar upplýsingar  um foreldrastarfið undir fyrir-

sögninni ,,Foreldrar, foreldrasamstarf”  

Nýtt skólaráð hefur verið kosið. Það er gert á tveggja ára fresti. Fyrsti fundur ráðsins í vetur er boðaður þriðjudaginn  

9. nóvember. 

Hér er hluti keðjunnar sem umkringdi 

skólann 

Lífsleiknikennsla í yngri bekkjum skólans 

Í haust hófum við að kenna námsefni sem kallast  Vinir 
Zippýs í yngri deild. Þetta er alþjóðlegt lífsleikninámsefni 
fyrir yngstu bekki grunnskóla sem kennt hefur verið með 
góðum árangri hér á landi og víða um heim. Zippý er 
engispretta sem gengur í gegnum ýmiss konar lífs-
reynslu sem börnin taka þátt í og setja sig í spor hennar. 
Á vefsíðu Lýðheilsustöðvar er námsefninu lýst þannig: 
,,...Börnunum er kennt að ráða fram úr erfiðleikum sem 
þau mæta í daglegu lífi, að bera kennsl á og tala um 
tilfinningar sem þau bera í brjósti og kanna færar leiðir til 
að kljást við tilfinningar sínar. Námsefnið er ekki síður 
samið með það fyrir augum að hvetja börn til þess að 
aðstoða aðra sem eiga við vanda að stríða…”Hægt er að 
fræðast um námsefnið á vefsíðunni: 
www.lydheilsustod.is  Hér eru nemendur í 2. J með sinn Zippý 



Frá stjórn Foreldrafélags Öldutúnsskóla 
Starfsemi foreldrafélagsins þetta haustið hófst með aðalfundinum sem 
var haldinn 1. september. Góð mæting var á fundinn sem var stjórnað 
af leikkonunni Björk Jakobsdóttur eins og henni einni er lagið. Geir 
Bjarnason forvarnarfulltrúi Hafnarfjarðar fór yfir nýjustu niðurstöður 
könnunar um vímuefnanotkun ungmenna í Hafnarfirði og hvaða for-
varnarstarf verið er að vinna. Hafnarfjarðarbær hefur látið gera sömu 
könnun í mörg ár meðal unglinga og er kominn góður samanburður 
milli ára, í skólanum, innan Hafnarfjarðar og á landsvísu.  Ánægjulegt 
var að sjá hve mikill árangur hefur verið af forvarnastarfinu þótt skýrt 
væri af máli Geirs að mjög mikilvægt sé að foreldrar og samfélagið í 
heild standi áfram vörð um velferð barnanna og haldi úti virkum for-
vörnum.   

Skýrsla fráfarandi stjórnar var flutt og farið var yfir ársreikninga 
félagsins.  Þá fór fram stjórnarkjör en mjög vel gekk að manna stjórn 
foreldrafélagsins og eru fulltrúar frá hverjum árgangi í stjórninni.  
Fulltrúa sérdeildar vantar þó í stjórnina.  Sveinn Óli Pálmarsson tók 
við formennsku af Snædísi Ögn Flosadóttur.  Á fundinum kom upp sú 
tillaga að boðið yrði upp á aðstoð yngri bekkja við heimanám auk þess 
sem umræður sköpuðust um stefnu skólans um heimanám og 
hugsanlega endurskoðun hennar.  Vel hefur verið tekið í þessa tillögu 
af skólastjórnendum og er þegar farið að kanna þörfina á aðstoð við 
heimanámið auk þess sem áætlað er að fara í gegnum stefnu og 
framkvæmd skólans varðandi heimanámið. 

Vel hefur gengið að fá bekkjarfulltrúa til starfa en enn vantar þó slíka fyrir 9. bekk og 8. J.  Stjórn foreldra-
félagsins hvetur foreldra í þessum bekkjum að ráða  bót á þessu hið snarasta.  Fundur með bekkjarfulltrúum, 
stjórn foreldrafélagsins og skólastjórnendum var haldinn 5. október.  Á fundinum var m.a. farið yfir störf bekkjar-
fulltrúa og lögðu þeir drög að starfi vetrarins.  Margar góðar hugmyndir voru á lofti og stóð greinilega hugur 
bekkjarfulltrúanna til góðra og skemmtilegra starfa. 

Tvö framboð foreldra bárust til setu í skólaráði; Halldóra Guðrún Hinriksdóttir og Friðrik Á. Brekkan. Þau munu 
því koma að þessum samráðsvettvangi skólastjóra og skólasamfélagsins um skólahaldið í Öldutúnsskóla. 

Foreldraröltið er farið af stað en á hverjum föstudegi yfir skólatímann sjá foreldrar í Öldutúnsskóla um að rölta til 
að fylgjast með börnunum okkar og hvort þau séu úti eftir útivistartíma. Rölt er um hverfi Öldutúnsskóla og fylgst 
með hópamyndun barna og unglinga.  Foreldrar úr öllum bekkjum skólans taka þátt í þessu verkefni, en varla 
þarf að nefna hversu mikilvægu hlutverki röltið gegnir þegar kemur að forvarnarmálum.  Röltið hefur jafnframt 
reynst gott tækifæri fyrir foreldra að kynnast betur. 

Framundan hjá foreldrafélaginu er undirbúningur og skipulagning jólaföndursins sem verður haldið laugardaginn 
27. nóvember. Að venju verður lagt upp úr notalegri og skemmtilegri stund við upphaf aðventu. Jólaföndrið hefur 
verið mjög vinsælt á liðnum árum og á nú sinn fasta sess í skólahaldinu. 

Foreldrafélagið er að tæknivæðast og er komið með netfang (foreldrafelag@oldutunsskoli.is) og er einnig  komið 
á Facebook (Foreldrafélag Öldutúnsskóla, hópur) þar sem upplýsingar um starf foreldrafélagsins koma fram og 
foreldrar geta komið með tillögur og ábendingar.  

Framundan er spennandi vetur og vilja stjórnarmeðlimir hvetja aðra foreldra til að vera virkir þátttakendur í starfi 
vetrarins sem og að verða meðlimir í hópnum á Facebook. 
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Sögukennsla sett í leikrænan búning 
 
Nemendur í 6. J settu upp leikrit með kennara sínum, Önnu 
Láru Pálsdóttur,  um fall Snorra Sturlusonar og Örlygstaða-
bardaga.  Uppsetning og flutningur leikþáttanna er í 
tengslum við námsefni bekkjarins í Íslandssögu. 
 

Ákveðið var að bjóða nemendum  6. bekkja  annarra skóla 
bæjarins og þáðu kennarar og nemendur í  Setbergsskóla 
boðið og komu á sýninguna síðasta dag vinavikunnar. Leik-
sýningin tókst í alla staði mjög vel. 
 

Eftir leiksýningu gæddu nemendur beggja skólanna sér á 
ávöxtum og berjasafa og fóru saman út í leiki. 

Formannsskiptin á aðalfundinum 

mailto:foreldrafelag@oldutunsskoli.is


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. 

 

Nemendur á unglingastigi geta tekið valáfanga sem heitir tómstunda- og félagsmálafræði. Meðal mark-
miða er að þjálfa nemendur í þátttöku í félagsstarfi, fundarsköpum og skipulagsvinnu. Enn fremur að 
byggja upp heilbrigða sjálfsmynd og stuðla að sjálfstæðum vinnubrögðum. Hópurinn tengist starfsemi  
Öldunnar og kemur að skipulagi félagsstarfsins þar. Á þessu skólaári eru rúmlega 50 nemendur skráðir 
í þennan áfanga. 
Stjórn nemendafélagsins er skipuð sjö nemendum. Fimm eru úr hópi nemenda í tómstunda- og 
félagsmálafræði og svo tveir úr opnu kjöri en í því gátu allir nemendur á unglingastigi boðið sig fram. 
 

Stjórn nemendafélagsins skólaárið 2010 – 2011 er þannig skipuð: 
 

 Embla Huld Þorleifsdóttir, 10. bekk, formaður. 
 Hugrún Dís Jónsdóttir, 10. bekk, varaformaður. 
 Erla Mist Magnúsdóttir, 8. bekk, ritari og fulltrúi 

nemenda í skólaráði. 
 Arna Sif Viðarsdóttir, 10. bekk, gjaldkeri og 

fulltrúi nemenda í skólaráði. 
 Dagný Kára Magnúsdóttir, 9. bekk, auglýsinga- 

og skreytingastjóri. 
 Theodór Óli Davíðsson, 9. bekk, 

meðstjórnandi. 
 Hilmar Bjarki Vigfússon, 8. bekk, 

meðstjórnandi. 
 

Við erum afar stolt af þessum vaska hópi 
unglinga sem tekur að sér að vera í forystu fyrir 
félaga sína og leggur vinnu í að vera áhrifa-
valdar í skóla– og félagsstarfinu. 

Nemendafélag Öldutúnsskóla 

Mat á skólastarfinu 

Á vefsíðunni eru árlegar starfsáætlanir 

og matskýrslur skólans. Við leggjum 

spurningakannanir reglulega fyrir 

foreldra, nemendur og starfsmenn til að 

geta lagt mat á  hvernig okkur gengur að 

vinna eftir stefnu skólans og gildum. Í 

kjölfar niðurstaðna eru  gerðar  áætlanir 

um það sem okkur er bent á að betur 

megi fara og einnig gleðjast yfir því sem 

okkur gengur vel með. Mat á 

skólastarfinu er tæki til að auka gæði 

skólastarfsins og taka tillit til skoðana og 

viðhorfa foreldra og þeirra sem við 

skólann nema og starfa.  Á 

foreldraviðtalsdeginum 21. október sl. 

voru foreldrar nemenda í 4., 6. og 9. 

bekk beðnir að svara  viðhorfakönnun.  

Við erum að vinna úr niðurstöðum og 

birtum  þær á vefsíðunni innan skamms. 


