
31. árgangur, 1. tölublað 

• Skrifstofa skólans er 

opin  frá kl. 7:30 til 15 

alla skóladaga.  

• Heimasíða skólans er: 

www.oldutunsskoli.is 

• Sími skólans er 555 

1546  
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Meðal efnis  

Ábm.: Valdimar Víðisson, skólastjóri Mars 2021 

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

skólans. 

Skólinn er opnaður 

klukkan 07:45 á 

morgnana. Skóla– og 

frístundaliðar taka á 

móti nemendum sem 

geta verið í sínum 

stofum þar til skólinn 

byrjar kl. 08:10. 

Hafragrautur er í boði 

fyrir nemendur í matsal 

nemenda frá 07:50. 

Foreldraráð Hafnar-
fjarðar veitti árleg 
hvatningarverðlaun 
öllum starfsmönnum 
allra grunnskóla í 
Hafnarfirði fyrir frá-
bær störf í heimsfar-
aldri árið 2020. 

Vegna sóttvarnaað-
gerða fór afhending 
fram með óhefð-
bundnum hætti og 
fóru fulltrúar for-
eldrafélagsins í alla 
grunnskólana, auk 
þess sem allir fengu 

kökur sem þakklætisvott.  Starfsmenn Öldutúnsskóla þakka kærlega fyrir 
þessa viðurkenningu. 

Á myndinni eru Stefán Már Gunnlaugsson og Vala Steinsdóttir frá foreldra-
ráðinu og Valdimar Víðisson skólastjóri og Margrét Sverrisdóttir aðstoðar-
skólastjóri.  

 
Öldutúnsskóli mælist yfir lands-
meðaltali í 21 lið, þar af marktækt yfir 
landsmeðaltali í níu, í niðurstöðum 
könnunar Skólapúlsins sem lögð var 
fyrir foreldra í febrúar sl. Mældir voru 
fimm þættir ásamt opnum svörum og 
aukaspurningum frá skólanum.  

Ánægja foreldra var með nám og 
kennslu, stjórnun skólans, samskipti 
starfsfólks við nemendur, eineltisá-
ætlun og úrvinnslu skólans í eineltis-
málum. Þá þótti foreldrum þyngd námsefnis í skólanum hæfileg sem og hæfi-
legur agi og heimavinna og líðan nemenda í kennslustundum að mati for-
eldra almennt góð.  

Fjöldi svarenda voru 94 af 120 manna úrtaki og svarhlutfall því 78,3%. 

Foreldrar almennt ánægðir með skólann 

Allir grunnskólar fengu hvatningarverðlaunin 
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Jarðskjálftahrinur á SV-horni landsins hafa 

varla farið fram hjá neinu landsbarni undan-

farnar vikur. Til að vera sem bestu búin undir 

slíkt hafa nemendur í Öldutúnsskóla æft rétt 

viðbrögð með kennurum sínum.  

Fyrstu viðbrögð skipta afar miklu máli. Þá ræddu 

kennarar einnig við nemendur sína um mikilvægi 

þess að halda ró sinn ef það verður jarðskjálfti, 

halda kyrru fyrir og ekki hlaupa út. 

 

Æfingin var svona: 

• Nemendur fóru undir borð og héldu í borðfót. 

• Ef ekki var borð í rými og þá þurftu nemendur að krjúpa úti í horni við burðarvegg eða í hurðaropi. 

• Mikilvægt var að verja höfuð og andlit. 

• Halda sig frá gluggum. 

  

Einnig var rætt um hvað ætti að gera ef nemendur finna jarðskjálfta þegar þeir eru úti. 

Æfðu viðbrögð við jarðskjálfta 

Öldutúnsskóli nær þeim virðulega aldri að verða sextíu 

ára í haust, nánar tiltekið 20. október. Skipuð hefur verið 

afmælisnefnd sem mun á einn eða annan hátt halda utan 

um undirbúning viðburða og öðru tengdu stórafmælinu í 

skólastarfinu, bæði þetta vor og í haust.  

 

Nefndin vonar að sjálfsögðu að hægt verið að blása til há-

tíðar á afmælisdaginn sjálfan, en hann verður svokallaður 

bleikur dagur, eða uppbrotsdagur. Á slíkum dögum er skóla-

starf gjarnan með óhefðbundnu og þematengdu sniði.  

 

Einnig verður gefið út veglegt afmælisrit þegar nær dregur 

afmælisdeginum sjálfum og undirbúningur fyrir þá útgáfu er þegar hafinn, enda af mörgu að taka og næg 

efnistök.  

Skólinn okkar er 60 ára í ár 
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Í febrúar fór fram kökukeppni Öldunnar hjá miðdeildinni. Keppnin var hin allra glæsilegasta hjá 
öllum árgöngum. Veitt voru verðlaun fyrir besta bragið, flottustu kökuna og frumlegustu kökuna. 

Þátttakan var mjög góð en í heildina voru yfir 40 kökur lagðar fyrir dómnefndina, sem saman stóð af 

nokkrum vandvirkum nemendum úr unglingadeild. Krakkarnir tóku þátt bæði sem einstaklingar og í liða-

keppni. 

Hér eru nokkrar myndir af flottu kökunum.  

 

Kökukeppni Öldunnar 



VIRÐING  VELLÍÐAN  VIRKNI 

Stefna Öldutúnsskóla 
Í samvinnu við foreldra og skólayfirvöld er stefna Öldutúns-
skóla 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. 

Tilkynning 

Skóladagatal fyrir skólaárið 

2021—2022 er tilbúið og 

aðgengilegt  

á heimasíðu skólans. 

————————————————— 

Páskafríið í ár hefst 29. mars 

og kennsla hefst aftur 

þriðjudaginn 6. apríl.   

 Kór Öldutúnsskóla heillaði gesti í Bæjarbíó 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kór Öldutúnsskóla flutti nokkur vel valin lög á viðburði sem fram fór í Bæjarbíó fyrir skömmu 

þar sem Hafnarfjarðarbær og Alzheimersamtökin skrifuðu fyrir undir samstarfsyfirlýsingu. 

Mátti víða sjá hljóðbrot og myndir frá falllegum flutningi þeirra á samfélagsmiðlum.  

 

Myndin er frá Hafnarfjarðarbæ.  


