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

Frá skólastjóra

• Skrifstofa skólans er opin
alla virka daga frá kl 7:30.

Eins og staðan er nú þegar þetta er skrifað, lítur út fyrir að smíðakennsla verði
ekki í skólanum í vetur þar sem við höfum enn ekki fengið smíðakennara til starfa.
Við gefumst þó ekki upp við að leita að góðum kennara og vonum hið besta.

• Heimasíða skólans er:
www.oldutunsskoli.is
• Heimasíða félagsmiðstöðvarinnar er:
www.aldan.is
• Sími skólans er 555 1546
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Tilkynningar og
fréttaskot
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Skólastarfið fer ljúflega af stað eftir hlýtt og sólríkt sumar. Starfsfólk mætti til vinnu
um miðjan ágúst til að undirbúa og skipuleggja vetrarstarfið. Ný aðalnámskrá í
allmörgum námsgreinum tók gildi við upphaf ársins og er skólum gefin þrjú ár til
að laga sig að þeim. Við árlega endurskoðun á bekkjarnámskrám tökum við á
þessum breytingum skref fyrir skref.

Starfsmenn Öldutúnsskóla hafa verið duglegir að fjölga mannkyninu og hafa sex
börn þeirra fæðst það sem af er þessu ári og fjögur enn í vændum á næstunni.
Við óskum þeim öllum innilega til hamingju. Það er ekki auðvelt að fylla skarð svo
margra starfsmanna á einu og sama árinu, en það hefur tekist vel og höfum við
fengið frábært nýtt fólk til liðs við okkur sem við bjóðum hjartanlega velkomið.
Öll börn í 1. til 3. bekk sem sóttu um í heilsdagsskólann hafa nú verið tekin inn,
alls 85 börn. Við höfðum ekki nægilega marga starfsmenn til að geta sinnt öllum
umsóknum og var biðlisti á fyrstu vikunum meðan við vorum að leita úrlausna.
Meðal úrræða okkar var að fá Skákdeild Hauka til að koma og hafa skákkennslu
og skákæfingar tvo daga í viku. Einnig skiptast hópar á að fara í myndlist á
mánudögum hjá myndlistarkonu sem er starfandi hjá okkur sem stuðningsfulltrúi.
Þannig höfum við getað létt á fjölda barna sem eru í umsjón starfsmanna
Selsins
1
á álagstímum og aukið fjölbreytni í starfseminni um leið.
Aðalfundur Foreldrafélagsins var þann 29. ágúst síðastliðinn.
Gunnar
2
Svavarsson, formaður framkvæmdaráðs Hafnarfjarðarbæjar var fenginn til að
koma á aðalfundinn til að ræða áform um viðbætur við húsnæði skólans og byggingu íþróttahúss. Erum við vongóð um að geta komist í nýtt íþróttahús
við skólann
2
þegar hann fagnar 50 ára afmæli árið 2011. Á fundinum var kosin ný stjórn og nýr
3
formaður tók við, Sigrún Edda Sigurðardóttir. Fráfarandi formaður
er Halla Björg
Baldursdóttir. Samstarf heimila og skóla hefur verið afar gott hér. Farsæl skólaganga og vellíðan barnanna byggir á samheldni milli okkar sem í skólanum starfa
og ykkar foreldra.
Á námskynningarfundum sem nú standa yfir eru bekkjarfulltrúar fengnir til starfa.
4 bekk og vinna
Hlutverk þeirra er að vera í forsvari fyrir foreldrahópinn í hverjum
með kennurum að auknum kynnum og samheldni með því t.d. að hafa bekkjarsamkomur, hittast og spila saman í skólanum og heimsækja bekkinn
á skólatíma,
4
svo eitthvað sé nefnt.
Við horfum bjartsýn fram á krefjandi og skemmtileg verkefni vetrarins.
Erla Guðjónsdóttir, skólastjóri
Listaverk
nemenda
prýða ganga
skólans
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Nýjar leiðir við íslenskukennslu í unglingadeild
Á undirbúningsdögum okkar í ágúst sl. fengum við kennara úr Vallaskóla á Selfossi til að kynna fyrir
okkur nýja aðferð við íslenskukennslu í 8. til 10. bekk, sem þeir hafa verið að þróa undanfarin ár.
Þessi aðferð hefur reynst þeim afar vel og stuðlað að betri námsárangri og áhuga nemenda þar á
íslenskunni. Nemendum þykir aðferðin skemmtileg, hún reynir á skipulag og aukna ábyrgð þeirra á
námi sínu.
Í framhaldi af kynningunni ákváðum við að taka þessa aðferð upp hjá okkur.

Skipulag námsins
Námsefni og yfirferð er skipt í þriggja vikna lotur. Hver lota hefur ákveðið þema og lýkur með prófi og
verkefnaskilum. Prófdagar eru fyrirfram ákveðnir fyrir allt árið. Allar lotur eru byggðar upp á svipaðan
hátt en misjafnt hvaða þáttur námsefnisins hefur mest vægi hverju sinni. Í hverri lotu eru málfræði-,
stafsetningar-, ritunar-, málfars- og bókmenntaverkefni.
Í upphafi lotu fær nemandinn öll gögn lotunnar ásamt vinnuáætlun og leslista. Hann á því ekki að
velkjast í vafa um hvaða námsefni liggur fyrir næstu þrjár vikur. Nemanda er þó í sjálfsvald sett að
færa verkefni til og vinna í þeirri röð sem hann telur henta. Hann verður þó að gæta að því að vinna
alltaf vel svo hann lendi ekki í tímaþröng í lok lotunnar. Á síðustu dögum lotunnar er tekið próf og
öllum verkefnum þarf að skila. Foreldrar geta fylgst með námsframvindunni með því að líta á verkefnaskrána.

Sjálfstæð vinnubrögð og hvetjandi námsmat
Í upphafi vetrar ræða kennari og nemandi saman um það hvaða einkunn nemandinn stefnir á að ná
og sú tala er skráð. Ef nemandi nær ekki settu markmiði á lotuprófi gefst honum kostur á að endurtaka prófið í næsta tíma. Það gefur honum tíma til að greina strax hvað hann þarf að læra betur, sem
hann svo gerir til að standa sig betur í prófinu í næsta tíma. Þannig verða prófin námshvetjandi. Einkunn hverrar lotu er meðaltal á mati verkefna og lotuprófs .
Lögð er rík áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og valfrelsi við verkefnavinnuna. Spurðir um kosti Vallaskólaleiðarinnar er valfrelsið það fyrsta sem nemendur nefna. Stuttar vinnulotur sem enda á mati eru
til þess fallnar að nemendur fá endurgjöf strax og geta þannig fylgst betur með námsárangri.
Nemendur setja sér markmið á sínum forsendum og hugtökin að falla og ná prófi fá nýja merkingu.
Síðast en ekki síst ýtir þessi aðferð undir það að nemendur taki meiri ábyrgð á námi sínu. Við finnum
að nemendur okkar eru ánægðir með þessa leið við námið og hún fellur afar vel að þeim námsmatsleiðum sem við höfum verið að vinna að og viljum byggja upp í skólanum og var m.a. umfjöllunarefni í
Öldubroti á síðasta skólaári.

Vinnum áfram saman gegn einelti
Hlýja, umhyggja og festa eru
einkunnarorð verkefnis okkar gegn
einelti.
Við leitumst við að öll samskipti
okkar einkennist af hlýju viðmóti,
að við sýnum umhyggju fyrir hvert
öðru með því að allir láti sig varða
hvernig náunganum líður. Verði
einhver var við áreitni, stríðni og
einelti er mikilvægt að tilkynna það
til kennara, skólastjóra eða annarra
starfsmanna strax. Við viljum taka
með festu á málum sem upp koma
og leita lausna strax með jákvæðum og uppbyggilegum hætti.
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Viðhorfakönnun meðal foreldra í 4., 6. og 9. bekk á
viðtalsdeginum 4. október næstkomandi
Við biðjum foreldra barna í 4.,6, og 9. bekk að koma við í tölvustofunni sem er gegnt skrifstofu skólans,
fyrir eða eftir viðtalið og svara spurningum um viðhorf þeirra og reynslu af skólastarfinu. Það er okkur
mikils virði að sem flestir sjái sér fært að svara könnuninni. Þetta er í fjórða sinn sem við leggjum sama
spurningalistann fyrir. Niðurstöður eru birtar á vefsíðu skólans www.oldutunsskoli.is og hvetjum við
alla til að skoða þær. Við nýtum niðurstöðurnar til að greina styrk- og veikleika í starfinu. Við gleðjumst
yfir því sem vel gengur og leitumst við að styrkja það og vinnum að umbótum á þeim atriðum sem
betur mega fara.
Þessi könnun er hluti af mati á skólastarfinu lögum samkvæmt. Árlega er unnin matsskýrsla með
heildarniðurstöðum sem er send fræðsluyfirvöldum og birt á vefsíðunni okkar.

7. bekkingar í skólabúðum á Reykjum í Hrútafirði
Árlega fara 7. bekkingar í vikudvöl að Reykjum í Hrútafirði. Í ár voru hóparnir vikuna 9. til 14. september. Starfið í skólabúðum gefur börnunum aukin tækifæri til að kynnast nýjum hliðum hvert á öðru og
njóta sín við leik og störf við nýjar
aðstæður. Markmið með dvölinni er
m.a. að efla félagsþroska, samstöðu og samvinnu nemenda.
Verkefnin sem börnin fást við gefa
þeim kost á að takast á við verkefni
sem þroska sjálfstæði þeirra og
frumkvæði. Þau kynnast
landbúnaði,
sögu
og

atvinnuháttum á landsbyggðinni.

Fjör á kvöldvöku

Vefsíða skólans
Vefsíðan gegnir mikilvægu hlutverki við upplýsingastreymi til heimilanna og leggjum við metnað okkar í
að hafa þar góðar upplýsingar um skólastarfið og hvað er á döfinni hverju sinni. Á síðunni er m.a.
krækja í Mentor.is. Þegar smellt er á krækjuna geta foreldrar skráð sig inn á vefinn með lykilorði og fá
þá aðgang að svæði sem varða börn þeirra. Aðrar áhugaverðar krækjur eru einnig á síðunni. Við hvetjum alla til að skoða síðuna, kynnast því betur sem þar er og nýta hana til að ná í upplýsingar um skólastarfið. www.oldutunsskoli.is

Nemendur að tafli
Þrjú myndarleg taflborð voru keypt fyrir
peningagjöf frá Foreldrafélagi Öldutúnsskóla. Eitt þeirra er í skólasafninu
og hér sitja ungir, efnilegir skákmenn
að tafli.

Öldutúnsskóli
v/ Öldutún
220 Hafnarfjörður
Sími: 555 1546
Fax:: 555 1517
Netfang:
oldutunsskoli@oldutunsskoli.is
Veffang: www.oldutunsskoli.is
Grunnskóli með um 580 nemendur í 1.-10. bekk.
Skólastjórar
Erla Guðjónsdóttir, skólastjóri.
María Pálmadóttir, aðstoðarskólastjóri.
Deildarstjórar
Erna Friðriksdóttir, deildarstjóri unglingadeildar.
Hjálmfríður Sveinsdóttir, deildarstjóri sérdeildar.
Valgerður Júlíusdóttir, deildarstjóri sérkennslu.
Kristín Thorarensen, verkefnastjóri.
Stigstjórar;
Helena Rúnarsdóttir, 1. til 4. bekkur.
Margrét Sverrisdóttir, 5. til 7. bekkur.
Sigríður Ingadóttir, 8. til 10. bekkur.

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.

Tilkynningar og fréttaskot
•

Í Öldutúnsskóla er lögð áhersla á stundvísi allra. Hjálpum börnum
okkar að gæta vel að tímanum og vera stundvís. Skólinn er opnaður
klukkan 7:45 og kennsla hefst klukkan 8:10.

•

Oft skapast töluverður umferðarhnútur við skólann á morgnana. Ganga
er holl og góð fyrir okkur öll. Hvetjum börnin okkar til að ganga í
skólann.

•

Foreldrar nemenda í 5. til 10. bekk eru boðaðir til fundar þann 25. september næstkomandi kl. 17:30 til 19. þar sem kynntar verða niðurstöður árlegrar könnunar meðal unglinga í bænum á vímuefnaneyslu
þeirra. Nánar auglýst þegar nær dregur.

•

Foreldraviðtalsdagur er 4. október næstkomandi. Foreldrar verða
boðaðir ásamt barni sínu til einkaviðtals með kennara.

