
Fréttir úr Vallaskóla árið 2006   
Ath. Að fréttirnar birtast skv. mánuðum og er elsta frétt mánaðarins efst í röðinni 

  

 
31.1.2006 

 
Þemadagar 
 
Miðvikudaginn 1. febrúar til föstudagsins 3. febrúar verða þemadagar í Vallaskóla. Þemað 
sem unnið verður með er Selfoss í fortíð, nútíð og framtíð - menning, saga og umhverfi. 
Verkefnin verða útfærð á mismunandi hátt eftir stigum og hefðbundið skólastarf lagt til hliðar. 
Nemendur vinna í hópum sem skiptast á margar stöðvar víðs vegar um skólann þessa þrjá 
daga.  
 
Allir nemendur verða í skólanum frá kl. 8:10 -12:40 og öll kennsla eftir kl. 12:40 fellur 
niður. Stundaskráin fellur úr gildi þessa daga og á það einnig við um íþróttir, sund og list- og 
verkgreinar.  
Foreldrar eru velkomnir í heimsókn til að líta á afraksturinn. Á heimasíðu skólans 
www.vallaskoli.is birtast síðan fréttir og myndir frá þemadögum.  

 
23.1.2006 

 
Matseðill í febrúar 
 
Matseðill fyrir febrúar er kominn á vefinn og má skoða hann eins og venjulega með því að 
smella á "Matseðill" hér fyrir ofan eða fara í Hagnýtar upplýsingar/Mötuneyti/Skrár til 
útprentunar. 

 
19.1.2006 

 
SAFT – Jákvæð og örugg netnotkun barna og unglinga.  
 
Undafarin ár hafa Heimili og skóli – landssamtök foreldra (www.heimiliogskoli.is) unnið 
að vakningarverkefni um jákvæða og örugga netnotkun barna og unglinga á Íslandi 
(www.saft.is).  
 
Verkefnið er unnið innan ramma Evrópuverkefnisins SIAP (Safer Internet Action Plan), með 
styrk frá Evrópusambandinu (www.esb.is). Samningsaðili við Evrópusambandið er 
Menntamálaráðuneytið sem hefur falið Heimili og skóla að annast útfærslu og framkvæmd 
verkefnisins að öllu leyti fyrir Íslands hönd.  
 
Markmið SAFT:  
Markvisst vakningarátak um jákvæða, örugga og ábyrga notkun á Netinu og tengdum miðlum 
og efling vitundar um hvernig hægt er að njóta þessara miðla á öruggan, jákvæðan, 
skemmtilegan og fræðandi hátt.  
 
Verkefni SAFT:  
SAFT hefur staðið að útgáfu kennsluefnis fyrir grunnskóla í netnotkun.  SAFT hefur líka 
staðið fyrir sögusamkeppni, útgáfu bæklings um tölvuleiki og hvernig þeir eru metnir af 



fagaðilum, útgáfu á bækling um farsímaöryggi fyrir börn og unglinga.  Næst á dagskrá hjá 
SAFT er alþjóðlegur Netöryggisdagur þann 7. febrúar nk en þann dag mun SAFT standa 
fyrir ráðstefnu um siðferði á netinu.  
Vefur verkefnisins er: www.saft.is 
  

 
 

19.1.2006 

Hættu áður en þú byrjar 
Fyrirlestur um fíkniefnavarnir 
  
Fundur fyrir foreldra og kennara barna í 8. og 9.bekk Vallaskóla verður haldinn 
þriðjudagskvöldið 24. janúar 2006,  
klukkan 20:00 – 22:00 í salnum í Sandvík. 
  
Á fundinn koma: lögreglumaður,  
fulltrúi frá Fjölskyldumiðstöð Árborgar og  
Magnús Stefánsson forvarnarfulltrúi.  

 
16.1.2006 

 
Selfoss - menning, saga, umhverfi 
 
Sl. miðvikudag voru haldnir vinnufundir hjá kennurum Vallaskóla til að velta upp og ræða 
hugmyndir að þema á þemadögunum sem verða haldnir 1.-3. febrúar nk. Margar frábærar 
hugmyndir komu fram en niðurstaðan varð sú að þemað yrði "Selfoss - menning, saga, 
umhverfi". Nú þarf að fara að útfæra viðfangsefni sem falla undir þetta þema en þar er af 
nógu að taka. 

 
13.1.2006 

 
Skólasafnið 
 
Út er kominn upplýsingabæklingur um bókasafn Vallaskóla sem er á tveimur stöðum, í 
Sandvík og á Sólvöllum. Það er Málfríður Kolbrún Guðnadóttir sem hefur gert þennan 
bækling fyrir kennara fyrst og fremst en þarna er að finna mjög góðar upplýsingar fyrir 
foreldra um skólasafnið. Hægt er að nálgast þennan bækling hér á vefnum í pdf. formi 
(Hagnýtar upplýsingar/Til útprentunar). Til þess þarf Adobe Acrobat Reader forritið sem fæst 
ókeypis á Netinu. 
 

 
12.1.2006 

 
Lúsin er komin (aftur) 
 
Lús hefur greinst í nokkrum bekkjum skólans. Skólahjúkrunarfræðingur hefur gert 
hefðbundnar ráðstafanir. Þær felast í því að fræðsluefni (smellið hér) um viðbrögð við þessu 
sníkjudýri er sent heim til foreldra barna í þessum bekkjum auk skilablaðs þar sem 
foreldri/forráðamaður staðfestir með undirskrift sinni að lúsaleit hafi farið fram og engin lús 
hafi fundist eða barnið verið meðhöndlað.  



Það er mjög mikilvægt að allir foreldrar fari eftir þessum leiðbeiningum samviskusamlega. 
Einnig er skynsamlegt nú þegar lúsin skýtur upp kollinum enn á ný í vetur, að foreldrar í 
Vallaskóla almennt kembi börnum sínum, ekki bara í foreldrar barna í viðkomandi bekkjum.  
Að lokum er heilmikið fjallað um lúsina og vopn gegn henni á vef 
landlæknisembættisins. Best er að skrifa orðið "lúsin" í leitarreitinn. 

 
9.1.2006 

 
Skólamáltíðir hækka - í verði 
 
Á fundi bæjarráðs Árborgar þann 15. desember síðastliðinn, var samþykkt að hækka verð 
skólamáltíða um 10 krónur frá 1. janúar 2006.   
Hádegisverðurinn verður því kr. 210,- á máltíð en verð á ávöxtum (morgunhressingu) og 
mjólk óbreytt, þ.e. ávöxtur kr. 50,- og mjólk kr. 20,-. 

 
6.1.2006 

 
Kynningarfundur fyrir foreldra 
 
Mánudaginn 9. janúar kl. 18:00 verður kynningarfundur með námsráðgjafa Vallaskóla, 
Sólveigu R. Kristinsdóttur og námsráðgjafa Fjölbrautaskóla Suðurlands, Agnesi Ósk 
Snorradóttur svo og skólameistari Sigurður Sveinsson, um nám að loknum grunnskóla. Kynnt 
verða inntökuskilyrði og námsbrautir framhaldsskólanna og fyrirspurnum svarað.  
Fundurinn er sérstaklega mikilvægur fyrir nemendur 10. bekkjar og forráðamenn þeirra en 
nemendur  9. bekkjar og forráðamenn þeirra eru einnig velkomnir. Fundurinn verður í 
Austurrými Vallaskóla, gengið er inn frá Engjavegi.  
 
Skráningarblaði vegna samræmdra prófa  þurfa nemendur að skila til umsjónarkennara eða á 
skrifstofu skólans fyrir 16. janúar.  
 
Með bestu kveðju,  
Kjartan Þór Ársælsson  
Deildarstjóri efsta stigs  
 

 
5.1.2006 

 
Skólastarf á nýju ári 
 
Nú er kennsla hafin að nýju eftir jólafrí og ber ekki á öðru en það fari nokkuð vel af stað. Of 
margir nemendur virðast þó ekki koma endurnærðir og hvíldir úr fríinu heldur þvert á móti 
vansvefta og illa upplagðir. Vonandi breytist það fljótt til batnaðar.  
Framundan er viðburðarríkt skólastarf með annaskiptum list- og verkgreina þann 16. janúar 
og þemadögum í byrjun febrúar. Einnig verða skipti í nokkrum valgreinum 16. janúar. 

 
27.2.2006 

 
Foreldraviðtöl 
Annaskipti og foreldradagur  
Fimmtudaginn 2. mars verða annaskipti í Vallaskóla þegar vetrarönn lýkur með afhendingu 
vitnisburðar til nemenda og foreldra þeirra. Foreldrar eru beðnir að mæta þann dag með 
börnum sínum í viðtal hjá umsjónarkennurum þar sem farið verður yfir frammistöðu nemenda 
á önninni.  
 



Sérgreinakennarar eru einnig til viðtals og eru forráðamenn hvattir til að hafa samband við þá 
líka.  
 
Ætlaðar eru 10-15 mínútur í hvert viðtal og er nauðsynlegt að fylgja þeim tímamörkum svo 
skipulag raskist ekki. Dugi tíminn ekki geta aðilar ákveðið annan tíma síðar, t.d. viðtalstíma 
kennarans.  
 
Henti þessi tími alls ekki má hafa samband við umsjónarkennara til að fá annan tíma.  
Miðvikudaginn 1. mars (öskudag) er frí hjá nemendum, en starfsdagur hjá starfsfólki 
skólans.  
  
Hér er bréfið sem kennarar hafa verið að senda heim með nemendum. 

 
27.2.2006 

 
Af vettvangi Hugvaka 
 
Foreldrafélag Vallaskóla - Hugvaki hefur staðið fyrir eftirfarandi.:  
Magnús Stefánsson forvarnarfulltrúi frá Marita/Samhjálp var með fræðslu um skaðsemi 
fíkniefna og hvað við getum gert til að sporna við fíkniefnaneyslu unglinga. Hér má sjá 
glærusýningu sem Magnús notaði í erindi sínu. 
 
8. og 9. bekkur fékk fræðslu þriðjudaginn 24. janúar í skólanum og fundur var fyrir foreldra 
um kvöldið. Á fundinn mættu auk Magnúsar forvarnarfulltrúa, lögreglumaður og fulltrúi fá 
fjölskyldumiðstöð. Þar mættu 65 foreldrar frá 200 unglingum.  
Fundur var miðvikudaginn 22. febrúar fyrir 10. bekkinga og foreldra þeirra í sal 
Fjölbrautaskólans. Fjallað var umskaðsemi fíkniefna, líðan unglinga og framhaldsskólaárin í 
vændum.  

 
27.2.2006 
 

Myndir úr myndmennt 
 

 
Í myndmenntatímum hjá Sonju fer fram endurvinnsla á pappír ásamt myndsköpun. Hér eru Bjarki og Ómar í 3. 
HG að móta fígúrur úr pappír. 
  



 
 

 
23.2.2006 

 
Myndir frá Freestyle-keppninni 
 
Eins og komið hefur fram hér á vefnum tók fríður flokkur dansara úr Vallaskóla þátt í 
danskeppni í Reykjavík um síðustu helgi. Hér eru nokkrar myndir. 

 
22.2.2006 

 
Skólamáltíðir - skilafrestur pantana 
 
Frestur til að skila inn pöntunum vegna skólamáltíða í mars eða breytinga á þeim, er til 
föstudagsins 24. febrúar. Hafa skal samband við skrifstofu skólans í símum 4805800 og 
4805802. Ef ekki eru gerðar breytingar fyrir þennan tíma, gerum við ráð fyrir að eldri pöntun 
standi. 
Nýr matseðill er kominn á vefinn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.2.2006 
 

 
Dansarar úr dansvali Vallaskóla fóru frægðarför til Reykjavíkur þar sem þeir tóku þátt í 
Freestylekeppni Tónabæjar sem haldin var sl. föstudagskvöld. Stóðu dansararnir sig  
frábærlega í keppninni og vann hópurinn sem nefnir sig Gylltar gyðjur, Fræbikarinn 
svokallaða. Hér fyrir ofan er mynd af gyðjunum. Til hamingju, stelpur! 

 
Hér er annar hópur frá Vallaskóla. 

 
17.2.2006 

 
Frá Hugvaka 
 
Fundirnir verða í tvennu lagi og verða þeir haldnir í sal Fjölbrautaskóla Suðurlands 
miðvikudaginn 22. febrúar.  
 
10.GDS,10.GG og hálfur 10.HLG mæta klukkan 18:00 en 10.KH,10.RS og hálfur 10.HLG 
mæta klukkan 20:00.  
 
Á fundinn mæta Magnús Stefánsson forvarnarfulltrúi og fulltrúi frá fjölskyldumiðstöð 
Árborgar. 

 
9.2.2006 

 
Myndir frá þemadögunum 
 
Hér koma fleiri myndir frá þemadögunum. Þuríður textílkennari tók þessar af nemendum spá í 
listaverk og mannvirki framtíðarinnar. 
 



 
3.2.2006 

 
Selfoss - í fortíð, nútíð og framtíð 

 
  
Smám saman birtast hér myndir frá þemadögunum.  Fyrsta galleríiðer hér. 

 
3.2.2006 

Þemadagar í Hvíta skóla  

 
 
Þar sem þemað í ár var Selfoss voru gestirnir fólk 
sem hefur búið og starfað lengi á Selfossi. 
Nemendur undirbjuggu sig vel og sömdu 
spurningar til að leggja fyrir gestina. Viðtölin 
voru tekin upp á myndband í myndveri Hvíta 
skóla sem nemendur gerðu sjálfir. Nemendur sáu 
um myndbandsupptökurnar .  
 



Miðvikudaginn 1. febrúar kom Steinunn Eyjólfsdóttir, húsfreyja á Fossi (Selfossi 1), í 
heimsókn. Hún hefur búið á Selfossi frá 18 ára aldri og bjó um tíma á Skólavöllum 1, þar sem 
Hvíti skóli er nú til húsa. Steinunn sagði okkur sögu hússins og fræddi okkur um daglegt líf á 
Selfossi þegar hún var ung.   
  

 
 
Ólafur Þórarinsson eða Labbi í Mánum kom svo í heimsókn til okkar fimmtudaginn  2. 
febrúar. Labbi fræddi okkur um uppvaxtarár sín á Selfossi og skólagöngu. Hann sagði okkur 
skemmtilegar sögur úr skólanum og frá tónlistarferli sínum. Að lokum tók hann upp gítarinn 
og spilaði og söng við góðar undirtektir.    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.3.2006 

 
Finnar í heimsókn 
 

 
Finnsku kennararnir Maija og Tatu. 
 
Sl. þriðjudag komu tveir finnskir kennarar í heimsókn í Vallaskóla. Þeir heita Tatu og Maija 
og eru frá bænum Raisio á suðurströnd Finnlands. Skólinn þeirra sem er grunnskóli í þessari 
30 þúsund manna borg, tekur þátt í Comeniusarverkefni á vegum Evrópusambandsins sem 
fjallar um nýjar kennsluaðferðir í stærðfræði og náttúrufræði. Skólar frá nokkuð mörgum 
Evrópulöndum eru þátttakendur í þessu verkefni, m.a. frá Slóveníu, Spáni og Kýpur - og 
einnig Salaskóli í Kópavogi.  
  
Þau Maija og Tatu voru hrifin af því sem þau sáu í Vallaskóla (þau fóru í 1.-4. bekk  og 
skoðuðu reyndar einnig Sunnulækjarskóla sama dag) og höfðu orð á því að nemendur okkar 
virtust stunda námið vel og væru jafnframt sérstaklega stilltir. Þá fannst þeim aðbúnaður í 
skólanum vera mun betri á Íslandi en í Finnlandi.  
 

 
27.3.2006 

Þríburaafmæli 
 
Á föstudaginn áttu þríburar í 8. BA afmæli og var það tilefni þess að smella af einni mynd 
eða tveimur.  
  

 
 Hér eru systkinin: Þórey Jóna, Brynja Dögg og Einar Guðni. 
 



 
Og hér með bekknum sínum, 8. BA. 

 
27.3.2006 

 
Skólamáltíðir í apríl 
 
Frestur til að breyta pöntunum á skólamáltíðum, mjólk eða morgunhressingu í apríl, er til 
miðvikudagsins 29. mars. Hér er matseðill fyrir apríl. 
 

 
21.3.2006 

 
Foreldrar, börn og farsímar 
 
Og Vodafone og SAFT hafa í samvinnu gefið út forvarnarbækling um farsímanotkun barna og 
unglinga. 
 
Í bæklingurinn sem nefnist Foreldrar, börn og farsímar er að finna nytsamleg ráð fyrir foreldra 
um hvernig börn geta notað farsíma á öruggan og ábyrgan hátt. 
  
Sjá nánar á www.saft.is/farsimar 
  
Hér er hægt að nálgast bæklinginn á PDF-sniði eins er hægt að nálgast hann í verslunum Og 
Vodafone. 

 
16.3.2006 

 
Stóra upplestrarkeppnin 2006 
 

 
 
Stóru upplestrarkeppninni lauk sl. miðvikudag með glæsilegri hátíð og úrslitakeppni í sal 
Fjölbrautaskóla Suðurlands. Sigurvegari var Ingibjörg Linda Jones, Barnaskólanum á 
Eyrarbakka og Stokkseyri sem sést hér lengst til hægri á myndinni. 



 
Á vef Skólaskrifstofu Suðurlands er fjallað um keppnina, enda kemur skrifstofan mynduglega 
að skipulagningu og framkvæmd hennar: "Keppnin hefst ár hvert á Degi íslenskrar tungu 16. 
nóvember og eiga allir nemendur í 7. bekk rétt á þátttöku. ... Það eru Raddir - samtök um 
vandaðan upplestur og framsögn - sem standa fyrir keppninni á landsvísu með fulltingi 
skólaskrifstofa og fræðsluyfirvalda á hverjum stað." (Tekið af vef Skólaskrifstofu Suðurlands 
mars 2006, http://www.sudurland.is/skolasud/). 
 
Stóra upplestrarkeppnin á Suðurlandi er þrískipt eftir svæðum. Á miðvikudaginn var 
lokakeppni þriggja skóla, Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri, Grunnskólans í 
Hveragerði og Vallaskóla. Forkeppni hafði farið fram í öllum skólunum. Fimm nemendur 
voru frá Vallaskóla, þrír frá Hveragerði og tveir frá Eyrarbakka og Stokkseyri.  
  

 
Hér eru allir upplesararnir kynntir. Allir lásu þrisvar, fyrst úr skáldsögu eftir Kristínu 
Steinsdóttur,síðan ljóð eftir Birgi Svan Símonarson og loks ljóð sem þau máttu velja sjálf. 

 
Fulltrúar Vallaskóla: Magnea Magnúsdóttir, Erla Kristín Guðmundsdóttir,  
Kolbrún Lilja Guðnadóttir, Sigríður Tinna Einarsdóttir og Sigurður Ingi Magnússon. 



 
Erla Kristín Guðmundsdóttir, 7. OS,  lenti í 2. sæti. Þarna les hún ljóð að eigin vali. 

 
Hér eru þrír efstu ásamt kennurum sínum. Olga Sveinbjörnsdóttir, umsjónarkennari 7. OS 
fyrir miðju. 



 
Dómnefndin,sem hér sést,  átti erfitt starf fyrir höndum: að þurfa að velja þrjá úr þessum hópi 
frábærra upplesara.  

  
  

 
Frá vinstri: Erla Kristín, Ragna Helgadóttir, Grunnskólanum í Hveragerði sem lenti í 3. sæti 
og loks Ingibjörg Linda. 

 
9.3.2006 

Nýja grindverkið 

 

Sandvíkin hefur nú fengið ákveðna andlitslyftingu með byggingu 
nýs grindverks við Bankaveg. Ekki er þó allt sem sýnist. 



 
Þessar spýtur líta kunnuglega út. Hvaðan skyldu þær koma? 
  

 
Af Bankatúninu! Þetta eru sem sagt sannar Sandvíkur-spýtur ef svo má að orði komast. 
Guðmundur húsvörður fékk þá góðu hugmynd að nýta efnið úr girðingunni á Bankatúni - svo 
það lenti nú ekki hjá vandalausum. 
  

 
Starfsmenn bæjarins hafa haft snör handtök við að koma þessu upp, í rauninni verið 
eldsnöggir.  Þarna sjást þeir við vinnu sína undir vökulu eftirliti Almars í 4. bekk.  
  

 
Það verður að taka verkið út. 



  

 
Fleira hefur verið endurunnið af Bankatúninu. M.a. hafa öll leiktækin sem voru þar verið flutt 
yfir á skólalóðina eða á lóð Hvíta skóla. 
  

 
"Nýju" leiktækin sóma sér vel á nýjum stað. 
  

 
Einu sinni var sagt: ,,Nú er hún Snorrabúð stekkur". Nú er Bankatúnið ekki lengur skólalóð, 
meira að segja fótboltamörkin hafa verið fjarlægð. Það eina sem eftir er, er klifurgrind sem 
situr frosin í jörðinni. Hún kemur yfir í vor. 
 



Í baksýn á þessari mynd sést í bankann sem túnið er nefnt eftir. Það er Landsbankinn. Nú 
þegar skólinn hefur ekkert lengur með þessa lóð að gera, er rétt að þakka fyrir aðstöðuna sem 
bankinn lét góðfúslega af hendi fyrir mörgum árum þegar nauðsynlega þurfti á að halda. 

 
9.3.2006 

 
Frá foreldraráði 
 
Nú er komið að því að skipa nýtt foreldraráð. Hér er áminning og hvatning frá sitjandi 
ráðsmönnum. 

 
9.3.2006 

 
Fréttabréfið komið á Netið 
 
Nú má nálgast öll útgefin tölublöð Fréttabréfs Vallaskóla á yfirstandandi skólaári hér á vef 
skólans. 

 
9.3.2006 

 
Árshátíð í 3. bekk 
 
Þriðjudaginn 14. mars verður árshátíð 3. bekkja Vallaskóla. Skemmtunin hefst kl. 18:00 í 
salnum í Sandvík.  
 
Gaman væri að sjá ykkur sem flest (foreldra, afa, ömmur og fleiri vini).  Gott væri að börnin 
kæmu 15 mín. fyrr til að klæða sig í búninga.  
Vonumst til að sjá sem flesta. 
 
26.4.2006 

 
Fréttabréfið komið á vefinn 
 
Nú má nálgast nýjasta tölublað fréttabréfsins hér á vefnum en því var dreift til nemenda rétt 
fyrir páska. Það er að þessu sinni í vefútgáfu, þ.e. hentar ekki til útprentunar. 

 
21.4.2006 

 
Samræmd próf í 10. bekk  
  
Nú styttist í að nemendur í 10. bekk þreyti samræmd próf en þau fara fram í byrjun maí eða 
sem hér segir: 
  

Íslenska  miðvikudagur 3. maí  kl. 09:00 - 12:00  

Enska  fimmtudagur 4. maí  kl. 09:00 - 12:00  

Danska föstudagur 5. maí  kl. 09:00 - 12:00  

Samfélagsgreinar mánudagur 8. maí  kl. 09:00 - 12:00  

Náttúrufræði  þriðjudagur  9. maí  kl. 09:00 - 12:00  



Stærðfræði miðvikudagur  10. maí  kl. 09:00 - 12:00  

  
Fyrir nokkrum árum varð sú breyting á að nemendur eru ekki skyldugir að taka samræmdu 
prófin heldur stendur það þeim til boða. Skráning fór fram í janúar sl.  
 
Frekari upplýsingar fá nemendur hjá kennurum sínum og á vef Námsmatsstofnunar. 

 
21.4.2006 

 
Skólamáltíðir í maí 
 
Frestur til að tilkynna um breytingar á pöntunum á skólamáltíðum, morgunhressingu og mjólk 
er til miðvikudagsins 26. apríl næstkomandi. Foreldrar geta komið upplýsingum um þetta til 
skrifstofu skólans, í símum 4805800 og 4805802. 

 
6.4.2006 

 
Einelti og netið 
 
Því miður er það þannig að einelti færist stöðugt í aukana á Netinu.  Forráðamenn nemenda 
þurfa að vera vakandi yfir því hvað nemendur eru að gera á netinu og stuðla að því að Netið 
sé notað á jákvæðan hátt.  Börn og unglingar þurfa líka að vera meðvituð um að einelti á 
Netinu skaðar þann sem verður fyrir því jafn illa og það gerir annar staðar. 
Á vef SAFT er athyglisverð grein um þetta málefni eftir Önnu Margréti Sigurðardóttur, 
verkefnisstjóra SAFT. 

 
29.5.2006 

 
Frábær dagur 
 
"Hin hljómsveitin" tróð upp og flutti nokkur íslensk lög við góðar undirtektir. Hljómsveitin er 
skipuð þremur nemendum úr Vallaskóla. Á eftir henni kom önnur hljómsveit sem vakti einnig 
mikla lukku.  
 
Myndir af vorhátíðinni í Sandvík má sjá hér. 
  

 
Hér er Björgvin trommuleikari Hinnar hljómsveitarinnar. 
  



  

 
Og hér eru Fannar gítarleikari og Guðmundur söngvari "hinnar" hljómsveitarinnar 

 
28.5.2006 

 
Vorhátíð! 
 
Á morgun, mánudaginn 29. maí, verður haldin hátíð eins og gert hefur verið undanfarin ár í 
lok maímánaðar.  

 
24.5.2006 

 
Áfangaskýrsla þróunarstjórnar komin út 
 
Eins og mörgum er kunnugt hefur Vallaskóli hafið vinnu við sjálfsmat skólans. 
Sérstök þróunarstjórn hefur yfirumsjón með sjálfsmatinu og hefur hún nú sent frá sér 
áfangaskýrslu. Hér má finna hana í pdf-formi. 

 
24.5.2006 

 
Fréttabréfið komið á vefinn 
 
Fyrir nokkru fengu allir nemendur skólans afhent 8. tölublað Fréttabréfs Vallaskóla. Við 
höfum líka sett það á vef skólans í pdf-útgáfu. Hér má nálgast hana. 

 
18.5.2006 

 
Skipulag í maí og júní 
 
Skólastarfið í maí er með öðru sniði en venjulega. Eldri nemendur þreyta próf á sérstökum 
prófdögum og mikið er um ferðalög hjá öllum bekkjum.  
 
Nú má nálgast hér á vefnum skipulag yfir þessar vikur sem eftir eru af skólaárinu 2005-2006. 
Þetta eru Excel- og Wordskjöl og er sérstakt skipulag fyrir hvert stig auk próftaflna. Smellið 
hér. 
 



Þetta hefur einnig verið sent í tölvupósti til foreldra. Ef einhverjir lenda í vandræðum með að 
opna skjölin, t.d. vegna þess að viðkomandi er ekki með Microsoft Excel í tölvunni hjá sér, þá 
eru þeir beðnir að senda línu á bjorgvin@vallaskoli.is 
 

 
17.5.2006 

 
3. bekkur gerir víðreist 
 
Mánudaginn 15. maí  fóru 3. bekkir Vallaskóla í vettvangsferð í tengslum við námsefnið 
Komdu og skoðaðu Hafið. Þau skoðuðu lífið við ströndina og skyggndust inn í söguna.  Fyrst 
var komið við á Sjóminjasafninu á Eyrarbakka þar sem áraskipið Farsæll er stærsti 
safngripurinn. Svo var haldið áleiðis til Þorlákshafnar um Óseyrarbrú þar sem einhverjir töldu 
sig sjá sel í ósnum.  Þegar komið var til Þorlákshafnar var  farið beint niður að höfninni.  Þar 
fylgdust nemendur  með löndun á fiski og sáu þegar Herjólfur sigldi inn í höfnina og opnaðist 
að framan þar sem bílarnir síðan streymdu  út. Á eftir ,,gleypti” Herjólfur stóran flutningabíl 
eins og einhver orðaði það. Á hafnarsvæðinu var mikið af áburðarpokum sem biðu þess að 
flytjast til bændanna og heilu fjöllin af vikri úr Heklu biðu þess að verða flutt til útlanda. 
Þarna sáu nemendur ekta útflutningshöfn. 
 
Nú var stefnan tekin austur á Stokkseyri og komið við í Þuríðarbúð áður en  skokkað var niður 
í fjöruna.  Í fjörunni gleymdu nemendur stund og stað við að skoða lífríkið og svo var  haldið 
heim á leið.  
  

 
Hlýtt var þennan dag og logn. Fullkomnar aðstæður til að vaða! 
  

 
 Fyrir utan Þuríðarbúð. 



  

 
  

 
15.5.2006 

 
Prófadagar í maí 
 
Smellið hér til að sjá yfirlit yfir kennslu og próf í maí. 

 
12.5.2006 

 
Lambaferð 1. bekkjar 
 
Á miðvikudaginn sl. fór 1. bekkur sína árlegu ferð að Oddgeirshólum til að fylgjast þar með 
sauðburði. Hér eru tvær myndir úr þeirri ferð. 
  

 
Áhugi og gleði skín út úr andlitunum þegar þau verða vitni að þessum merkilega viðburði. 
  



 
Strax farið að standa í lappirnar. Ekkert val hjá dýrunum. 

 
12.5.2006 

 
Stórkostlegt tónlistaruppeldi! 
 
Þetta er samvinnuverkefni skólans, Glúms og Tónlistarskóla Árnessýslu. Litlir hópar í öðrum 
bekk fara  einu sinni í viku, í eina kennslustund í senn, til Glúms í það sem kallað er 
tónlistaruppeldi. Þar syngja börnin með Glúmi, æfa mismunandi takta með klappi, stappi, 
teinum og hristum og fara í fjölbreytilega söngleiki. Sl. miðvikudag buðu Glúmur og félagar 
foreldrum til lokatónleika í salnum í Sandvík. Er óhætt að segja að að þar hafi verið boðið 
uppá stórkostlega sýningu. Til hamingju 2. bekkur! Takk fyrir, Glúmur! 
 

 
Glúmur og nokkrir nemenda hans. 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.5.2006 

 
Gengið á Ingólfsfjall 
 
Í blíðviðrinu þessa dagana grípa kennarar sem betur fer oft tækifærið og viðra sig og 
nemendur sína. "Það tollir enginn inni". Í gær fóru t.d. nemendur og starfsmenn Hvíta skóla í 
fjallgöngu. Hér eru nokkrar myndir úr þessari frægðarför!   
 

 
  

 
  



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.2006 

 
Úrslit af Grunnskólamóti Árborgar 
 
Úrslit af Grunnskólamóti Árborgar í frjálsum íþróttum sem fram fór fyrir nokkru eru komin 
inn á heimasíðu Umf. Selfoss, www.umfs.is. Einnig má sækja þau beint hingað. 

 
21.6.2006 

Sumarleyfi 
 
Nú er sumarleyfi að hefjast í Vallaskóla og er skrifstofan lokuð. Enn eru nokkrir starfsmenn 
að störfum við undirbúning næsta skólaárs en gert er að ráð fyrir að eftir nk. föstudag (23. 
júní) verði allir farnir í frí. Skrifstofa skólans opnar svo 8. ágúst en fram að því er hægt að 
senda tölvupóst á netfangið vallaskoli@vallaskoli.is. 

 
20.6.2006 

 
Síðasta fréttabréf skólaársins 
 
Nú hefur fréttabréf skólans verið sent öllum nemendum skólans, einnig þeim sem koma inn 
nýir í 1. bekk og 8. bekk í haust.  

 
15.6.2006 

Skóladagatal 2006-2007 
 
Skóladagatalið fyrir skólaárið 2006-2007 hefur nú verið sett á vefinn. Þar má sjá helstu þætti í 
skipulagi skólastarfsins, s.s. annaskipti, foreldradaga, prófadaga o.fl. auk mikilvægra 
upplýsinga á borð við dagsetningar vetrarfrísins.  
 
Skóladagatalið er í Excel-skjali og hentar vel til útprentunar. Foreldrum er þó bent á að 
skóladagatalið mun fylgja með nýju tölublaði af fréttabréfinu sem sent verður út bráðlega. 

 
 
8.6.2006 

 
Frá útskrift 
 

 



Hér sitja handhafar viðurkenninga og leyfa myndatökur. Samtals útskrifuðust 117 nemendur 
úr 10. bekk að þessu sinni. Gaman hefði verið að taka eina stóra hópmynd en það verður 
kannski næst. Hér eru fleiri myndir sem Stefán Böðvarsson tók. 

 
4.6.2006 

 
Skólaslit 
 
Skólaslit Vallaskóla fóru fram fimmtudagskvöldið 1. júní sl. í íþróttahúsinu á Sólvöllum og 
var það í fyrsta sinn sem athöfnin var haldin þar. 
 
Þar með var skólaárinu 2005-2006 þó ekki lokið formlega í Vallaskóla því að daginn eftir 
hittu nemendur í 1.til 9. bekk umsjónarkennara sína og fengu afhent einkunnablöð sín.  
 Á skólaslitunum flutti Eyjólfur Sturlaugsson skólastjóri, ávarp þar sem hann fór yfir 
skólastarfið í vetur. Fjórir starfsmenn sem starfað hafa lengi við skólann og eru að láta af 
störfum sínum fyrir Vallaskóla voru kvaddir með formlegum hætti og þeim þökkuð góð og 
fórnfús störf til margra ára. Það eru þau  Jósefína Friðriksdóttir, kennari, Elísabet 
Sigurðardóttir, kennari, Hilmar Björgvinsson, deildarstjóri og Svala Möller, stuðningsfulltrúi 
og stundakennari.  
Formaður nemendaráðs, Óskar Örn Hróbjartsson, flutti frábæra ræðu og sömuleiðis voru 
tónlistaratriði fjögurra nemenda skólans sérstaklega glæsileg. 117 nemendur í 10. bekk voru 
síðan útskrifaðir og var frammistaða þeirra á þessum skólaslitum eftirtektarverð og vakti 
aðdáun margra. Páll Leó Jónsson aðstoðarskólastjóri, lét þess getið að allir útskriftarnemendur 
væru sigurvegarar þetta kvöld og allir ættu skilið sérstaka viðurkenningu. En þó væri alltaf 
ástæða til að taka nokkra nemendur sérstaklega út og veita viðurkenningar fyrir 
framúrskarandi árangur í skólanum. Listi þessara nemenda fer hér á eftir. Eftir að athöfninni 
lauk voru kaffiveitingar í boði foreldra nemenda í 10. bekk og þáðu um fimm hundruð gestir 
glæsilegar veitingar.    
  
Listi yfir nemendur sem hlutu viðurkenningar fyrir mjög góðan árangur í skólanum.  
  
Eyrún Halla Haraldsdóttir og Ingunn Harpa Bjarkardóttir, hlutu viðurkenningu frá MBF 
fyrir mjög góðan heildarárangur á grunnskólaprófi.  
  
Hanna Einarsdóttir, Katrín Ýr Friðgeirsdóttir, Kári Úlfsson, Berglind Rún Birkisdóttir 
og Elín Vala Arnórsdóttir hlutu viðurkenningu frá Guðmundi Tyrfingssyni fyrir ástundun 
og samviskusemi í námi. 
  
Ratana Phaoklum (Jana) og Þorsteinn Vigfússon hlutu viðurkenningu frá TRS fyrir 
framfarir í námi og ástundun.      
  
Diljá Ösp Njarðardóttir og  Þorsteinn Vigfússon hlutu viðurkenningu frá Umf. Selfoss 
fyrir hugprýði og dugnað í skólastarfinu . 
  
Eyrún Halla Haraldsdóttir og Ingunn Harpa Bjarkardóttir hlutu viðurkenningu frá 
Bæjar- og héraðsbókasafninu fyrir mjög góðan árangur í íslensku.      
  
Guðrún Arna Sigurðardóttir og Örlygur Sævarsson hlutu viðurkenningu Samkaup fyrir 
mjög góðan árangur í heimilisfræði.  
  
Eyrún Halla Haraldsdóttir og Ingunn Harpa Bjarkardóttir hlutu viðurkenningu KB 
banka fyrir mjög góðan árangur í stærðfræði.  
  
Tómas Karl Guðsteinsson og Björgvin Óli Ingvarsson hlutu viðurkenningu frá BYKO 
fyrir mjög góðan árangur í hönnun og smíði.  
  



Eyrún Halla Haraldsdóttir og Ingunn Harpa Bjarkardóttir hlutu viðurkenningu frá 
danska sendiráðinu fyrir mjög góðan árangur í dönsku.  
                     
Örn Davíðsson og Eyrún Halla Haraldsdóttir hlutu viðurkenningu frá Sportbæ fyrir góðan 
árangur í íþróttum.  
  
Gunnar Kári Oddsson og Eyrún Halla Haraldsdóttir hlutu viðurkenningu frá 
Sparisjóðnum fyrir mjög góðan árangur í ensku.  
  
Eyrún Halla Haraldsdóttir og Kári Úlfsson hlutu viðurkenningu frá Landsbankanum fyrir 
mjög góðan árangur í samfélagfræði.  
  
Eyrún Halla Haraldsdóttir og Katrín Ýr Friðgeirsdóttir hlutu viðurkenningu frá 
Olíuverslun Íslands fyrir frábæran árangur í náttúrufræði.  
  
Júlíanna Sveinsdóttir hlaut viðurkenningu frá Vallaskóla fyrir mjög góðan árangur í sænsku.  
  
Ingunn Harpa Bjarkardóttir hlaut viðurkenningu frá þýska sendiráðinu fyrir mjög góðan 
árangur í þýsku.  
  
Myndir frá skólaslitunum verða birtar hér á vefnum á þriðjudag. 

 
1.6.2006 

 
Útskrift 10. bekkjar 
 
Í dag eru nemendur í fríi í skólanum á meðan kennarar ganga frá vitnisburði vorannar. 
Nemendur í 1.-9. bekk mæta í skólann á morgun kl. 11 til að fá einkunnir afhentar og kveðja 
umsjónarkennara sína. Nemendur eiga að mæta í heimastofur nema 1.-5. bekkur sem mætir 
fyrst í íþróttasalinn í Sandvík (kl. 11). 
  
En í kvöld kl. 19 verður útskrift 10. bekkjar haldin í íþróttasalnum á Sólvöllum. Að henni 
lokinni verða kaffiveitingar í boði foreldra nemenda í 10. bekk. Áætlað er að dagskráin í 
íþróttahúsinu muni taka um 80 mínútur.  
  
Dagskrá: 

1. Athöfnin hefst.  
2. Tónlistaratriði frá nemendum.  
3. Ávarp Eyjólfs Sturlaugssonar, skólastjóra.  
4. Ávarp formanns nemendaráðs, Óskars Arnar Hróbjartssonar.  
5. Tónlistaratriði frá nemendum.  
6. Útskrift 10. bekkjar: afhending einkunna.  
7. Afhending viðurkenninga til nemenda í 10. bekk fyrir framúrskarandi árangur.  
8. Skólanum slitið. 

 

 
29.8.2006 

 
Skólamáltíðir 
 
Nú er vika liðin af skólaárinu og nemendur (og kennarar) farnir að venjast hinni daglegu 
rútínu skólastarfsins. Það er í mörg horn að líta fyrir foreldra grunnskólabarna þessa fyrstu 
daga á haustin og meðal þess er að ganga frá pöntun á skólamáltíðum og mjólk og 
morgunhressingu með nestinu.  
 



Rafræna pöntunarkerfið á Sunnan3 hóf göngu sína nú í ágúst og hafa langflestir foreldrar 
getað nýtt sér það. En því miður ekki allir. Nokkrir foreldrar hafa ekki getað gengið frá 
pöntun í gegnum Sunnan3 og eru ýmsar ástæður fyrir því. Það stendur til bóta en þeir sem 
lenda í erfiðleikum geta leitað á skrifstofu Vallaskóla þar sem ritarar leysa úr þeirra málum.  

 
21.8.2006 

 
Velkomin í skólann! 
 
Í dag er skólasetning í Vallaskóla.  Nemendur hitta umsjónarkennara sína og fá afhentar 
stundatöflur og ýmis önnur gögn. Á morgun hefst svo kennsla samkvæmt stundaskrá. Fyrsta 
kennslustund byrjar klukkan 8:10. 
18.8.2006 

 
Kórstarf í Vallaskóla 
 
Nú í skólabyrjun verður endurvakið kórstarf í Vallaskóla og hefjast æfingar strax í næstu viku 
hjá kórstjóranum, Stefáni Þorleifssyni. Hér er auglýsing um fyrstu æfingarnar hjá kórum 
miðstigs og unglingastigs. Smellið hér.  Stefán hefur einnig sett upp vef fyrir kórana: 
http://www.tonlist.net/vallakorar/ 

 
17.8.2006 

 
Innkaupalistar fyrir 5.-10. bekk 

 
16.8.2006 

 
Skólasetning í Vallaskóla 
Skólasetning verður mánudaginn 21. ágúst og eiga nemendur að mæta þann dag sem hér 
segir:  
  
kl. 09.00            2. og 3. bekkur í íþróttasal Sandvík.  
Kl. 09.30           4. og 5. bekkur í íþróttasal Sandvík.  
Kl. 10.00           6. og 7. bekkur í Austurrými Sólvöllum.  
Kl. 11.00           8. og 9. bekkur í Austurrými Sólvöllum.  
Kl. 12.00           10. bekkur í Austurrými Sólvöllum.  
  
Nemendur í 1. bekk hafa verið boðaðir bréflega í viðtöl.  Haft verður símleiðis samband við 
alla nýnema í 2. – 10. bekk og þeir boðaðir til viðtals með forráðamönnum sínum áður en 
skólinn hefst.  

 
16.8.2006 

 
Matseðill fyrir ágúst og september 
 
Nú er kominn matseðill fyrir ágúst og september. Skólamáltíðir eru pantaðar með rafrænum  
hætti í gegnum www.sunnan3.is. Meira um það síðar. 
 
 
 
 
 
 



14.8.2006 

 
Skólabyrjun 
 
Undirbúningur skólaársins er í fullum gangi þessa dagana. Stjórnendur og aðrir starfsmenn 
hafa frá ágústbyrjun unnið að því að gera allt klárt fyrir skólasetningu 21. ágúst. Á morgun 
færist aukinn þungi í undirbúninginn þegar kennarar mæta til starfa, endurnærðir eftir 
sumarfríið. 

 
29.9.2006 

 
Hjólreiðar ungra barna 
 
Nú í haust hafa margir nemendur komið hjólandi á reiðhjólum í skólann. Það er að mörgu 
leyti jákvætt, sérstaklega þegar um er að ræða stálpuð börn og unglinga. Öðru máli gegnir um 
yngri nemendur. 
 
Að gefnu tilefni er rétt að benda foreldrum á umferðarlög og það fræðsluefni sem til er um 
hjólreiðar ungra barna.  
Skv. umferðarlögum mega börn sem eru yngri en 7 ára ekki hjóla ein síns liðs í umferðinni, 
eða eins og segir orðrétt í 40. grein: “Barn yngra en 7 ára má eigi hjóla á akbraut nema undir 
leiðsögn og eftirliti manns sem náð hefur 15 ára aldri.”  
 
En þó barnið hafi náð 7 ára aldri er ekki þar með sjálfsagt að það hafi þroska til að geta komið 
hjólandi í skólann. Ýmsir aðilar hafa gefið út fræðsluefni um þessi mál, m.a. Umferðarstofa, 
Landsbjörg (sjá hér) og Lögreglan. Á vef Umferðarstofu eru m.a. að finna spurningar og svör 
um hjólreiðar barna. Þar segir um þroska barna sem hjólreiðamanna:  
 
Börn hafa ekki náð fullkomnu valdi á grófhreyfingum og samhæfingu vantar í hreyfingar. Enn 
fremur er jafnvægisskyn þeirra ekki fullþroskað og hliðarsýn takmörkuð. Reynsla þeirra af 
umferð er lítil og þau geta ekki skynjað hraða og fjarlægð ökutækja sem nálgast auk þess sem 
þau eiga erfitt með að átta sig á því úr hvaða átt hljóð kemur. Yfirsýn þeirra er takmörkuð 
sökum smæðar sem þýðir að þau sjá ekki yfir bíla. Síðast en ekki síst eru börn til alls líkleg og 
eiga það til að taka ákvarðanir í skyndi án þess að hugsa um afleiðingarnar.  
 
(Tekið af vef Umferðarstofu í mars 2005: 
http://www.us.is/scripts/WebObjects.dll/US.woa/1/wa/dp?id=1409&wosid=4WptTL7Nt02lO
xjf4kcwBM)  
 

 
8.9.2006 

 
Útivistarreglur  
 
Lýðheilsustofnun minnir á þetta á heimasíðu sinni. Þar segir ennfremur: "Foreldrum reynist 
oft erfitt að fá börnin til að fara eftir þessu - en þá er gott að geta vitnað í að þetta eru lög sem 
foreldrar - og aðrir - þurfa að fara eftir. Þeir þurfa því að sjá til þess að börnin þeirra séu ekki 
ein á ferð eftir leyfilegan útivistartíma. 
Það er gott að geta bent á þessar reglur - ekki síst þegar merki ríkislögreglustjórans er þar 
með. Þeir sem ekki eiga segulspjald með útivistarreglunum geta prentað út myndina og sett á 
ísskápinn." 
 
 
 
 



 
 
4.9.2006 

 
Ályktun um grunnskólamál 
 
Undanfarið hafa birst tölur um fjölgun starfsmanna í íslenskum grunnskólum á síðustu árum 
sem virðist vera hlutfallslega meiri en fjölgun nemenda. Nýlega kom út skýrsla frá OECD þar 
sem m.a. er fjallað um íslenska grunnskólakerfið og aukinn kostnað við rekstur þess. 
Skýrslan hefur vakið nokkra athygli, t.d. þessar setningar hér: "Grunnskólinn þarf að skila 
betri árangri með minni tilkostnaði", og "Á grunnskólastiginu er nauðsynlegt að leggja frekar 
áherslu á gæði kennara en fjölda þeirra." Skólamálanefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga 
sendi frá sér ályktun vegna skýrslunnar þar sem fjallað er um ástæður þess að starfsmönnum 
grunnskólanna hefur fjölgað á undanförnum árum.  
 
Í ályktuninni segir: 
  
"Fyrir stuttu kynnti fjármálaráðuneytið efnahagsskýrslu OECD fyrir Ísland. Skólamálanefnd 
Sambands íslenskra sveitarfélaga fagnar sérstaklega þeirri áherslu sem lögð er á þýðingu 
skóla og menntunar í skýrslunni og tekur undir mikilvægi samspils menntakerfis, atvinnulífs 
og efnahagsumhverfis. 
Vert er þó að benda á að ályktanir skýrsluhöfunda vegna grunnskólans eru ekki alls kostar 
réttar enda byggðar á gömlum forsendum. 
  
Grunnskólarekstur færðist frá ríki til sveitarfélaga árið 1996 og á þeim áratug sem liðinn er 
hefur gífurleg þróun og metnaðarfull uppbygging átt sér stað á grunnskólastiginu.  Nægir að 
nefna einsetningu grunnskóla, lengingu skóladags, fjölgun kennslustunda og lengingu 
skólaársins auk endurskipulagningar á stjórnun skóla og fjölgun millistjórnenda. Þær 
breytingar leiddu til fjölgunar í starfsliði skóla auk þess sem öll þjónusta við nemendur hefur 
vaxið jafnt og þétt. Einstaklingsmiðun náms og aukin þjónusta hefur að auki kallað á fleira 
sérhæft og almennt starfsfólk.  Stækka varð skólahúsnæði umtalsvert með einsetningu 
skólanna og tilkomu skólamáltíða.  Það er því ekki rétt sem skýrsluhöfundar halda fram að 
útgjöld á hvern nemanda hafi vaxið eingöngu vegna fjölgunar kennara. Skýringa á miklum 
kostnaðarauka sveitarfélaga vegna grunnskólastigsins undanfarinn áratug er m.a. að leita í 
framangreindum þáttum, sem skýrsluhöfundar virðast ekki hafa gert sér grein fyrir. 
Áhrifa þeirra miklu breytinga, sem hér eru raktar, á árangur nemenda er lítið tekið að gæta 
þegar skýrsluhöfundar safna sínum gögnum. Það verður ekki fyrr en árið 2010, þegar einn 
árgangur hefur farið í gegnum endurbætt grunnskólakerfi, að unnt verður að meta áhrif 
breytinganna á árangur nemenda.  Því þarf að varast að taka fullt mark á þeim fullyrðingum 
sem settar eru fram í skýrslunni. Ástæða er til að minna á góða frammistöðu íslenskra stúlkna 
í stærðfræðihluta síðustu PISA rannsóknar í því samhengi. Á það skal þó minnt að árangur í 
menntakerfi okkar mælist ekki eingöngu með niðurstöðum PISA rannsókna eða á 
samræmdum prófum. Sá mælikvarði er takmarkaður og e.t.v. alls ekki sá þáttur sem ræður 
mestu um farsæld þjóðarinnar og menntakerfisins til framtíðar. Skólamálanefndin vekur 
athygli á því að fjöldi sveitarfélaga hefur sett sér metnaðarfulla skólastefnu.  Mikilvægt er að 
markvisst og greinandi mat á skólastarfinu fylgi svo öllum hagsmunaaðilum verði ljós 
fjölþættur árangur og afrakstur skólastarfsins. 
Ástæða er til að taka undir með skýrsluhöfundum um mikilvægi þess að fjölga menntuðum 
kennurum í starfsliði skóla um allt land og hefur töluvert áunnist í þeim efnum á undanförnum 
árum. Athyglisvert er að sjá þá athugasemd skýrsluhöfunda að hlutfall kennsluskyldu í starfi 
íslenskra grunnskólakennara sé með því lægsta sem þekkist og ástæða til þess að hafa í huga 
áhrif þess á skilvirkni og þróun grunnskólastigsins. 
Skólamálanefndin fagnar þessari umræðu í kjölfar efnahagsskýrslu OECD og vonast til þess 
að henni verði framhaldið sem víðast, bæði á vettvangi skóla- og menntamála, sem og annars 
staðar. Varast  ber að slíta umræðu um skóla og menntun úr samhengi við umræðu um aðra 
framþróun í samfélögum." 
 



(Tekið af vef Sambands íslenskra sveitarfélaga, 04.09.2006) 

 
31.10.2006 

 
Nýjar myndir 
 
Nýjar myndir úr skólastarfinu eru komnar á vefinn. Reyndar er nokkuð síðan þær voru teknar 
en þær eru frá tónleikum sem haldnir voru í Löngu frímínútum á Sólvöllum og svo eru 
nokkrar myndir sem Anna Þórný, umsjónarkennari, tók í 2. bekk. 

 
30.10.2006 

 
Aldrei neinn einn 
 

 
 
Þuríður Una Pétursdóttir, kennari, er verkefnisstjóri Olweusar-verkefnisins gegn einelti í 
Vallaskóla. Hún hefur samið texta sem lýsir því hvernig tekið er á eineltismálum í skólanum. 
 
Fyrirbyggjandi aðgerðir eru það sem skila bestum árangri og þar er mikilvægt að "...skapa 
andrúmsloft þar sem einelti er alls ekki liðið.", eins og hún skrifar. Og áfram: "Einnig er stefnt 
að því að í hverjum einasta bekk verði settar bekkjarreglur sem höfða til ábyrgðar 
nemenda gagnvart eineltishegðun. Eitt dæmi um reglu sem tekur á daglegum samskiptum er 
regla sem gæti heitið: "Aldrei neinn einn!"  Sá bekkur sem setur svona reglu og stendur við 
hana er sterkari forvörn en nokkuð annað."  
Hér má lesa textann í heild sinni. 
 

 
26.10.2006 

Vetrarfrí 

 
 
Nú er vetrarfríið byrjað í Vallaskóla, enda vetur genginn í garð eins og finnst á veðrinu þessa 
dagana. Nemendur mæta í skólann á þriðjudag samkvæmt stundaskrá. Skólinn verður lokaður 
fram að þeim tíma en skólavistun hins vegar opin. 
 
 
 
 
 
 
 



25.10.2006 

Myndir frá tónleikunum í morgun 
 

 
 
Hér eru nokkrar myndir frá tónleikunum með þeim félögum Eiríki og Hjörleifi í 
hljómsveitinni "Hundur í óskilum", þar sem þeir sungu fyrir 1. og 2. bekk auk 7. SKG. 

 
25.10.2006 

 
Fundargerð frá foreldraráði 
Fundur Foreldraráðs Vallaskóla var haldinn að Sólvöllum 11. október sl., kl. 19. Hér má lesa 
fundargerðina. 
 

 
24.10.2006 

 
"Þú ert ekkert nema hundur!" 
 

 
 
Hljómsveitin "Hundur í óskilum" fór á kostum í morgun þegar hún spilaði á fjórum tónleikum 
fyrir eldri bekki skólans. Tók hún meðal annars gamla rokkslagarann "Hound Dog" með 
nýjum, íslenskum texta. 
 



 
 
Áhorfendur kunnu vel að meta tónlistina enda var spilað á hin ýmsu hljóðfæri. Þegar þessi 
mynd var tekin voru tónleikarnir að hefjast en stuttu síðar lá salurinn af hlátri og undir lokin 
sungu krakkarnir með! 

 
23.10.2006 

 
Frá málþingi RKHÍ 
 
Tíunda málþing Rannsóknarstofnunar Kennaraháskólans, RKHÍ, var haldið um helgina. Yfir 
400 hundruð manns sóttu málþingið, sem bar yfirskriftina Hvernig skóli - skilvirkur þjónn 
eða skapandi afl? Rúmlega eitt hundrað erindi voru flutt á málþinginu. 
 

 
23.10.2006 

 
Frá málþingi RKHÍ 
 
Ingvar Sigurgeirsson, prófessor við KHÍ, flutti annan af tveimur aðalfyrirlestrum málþingsins, 
en erindi hans bar nafnið Virðing eða vantrú - viðhorf til nemenda með hegðunarraskanir. 
Hér má lesa úrdrátt úr erindi Ingvars og hér má lesa dagskrá málþingsins í heild sinni ásamt 
úrdráttum. 
 
Eins sést á heiti erindanna voru þau mörg áhugaverð sem voru flutt á málþinginu, s.s.: 
Þroskaþjálfinn - vannýtt auðlind í skólastarfi ? 
Er gerlegt að breyta grunnskólanum? 
Skóli - þróun og sköpun 
(en þar var spurt m.a.: Er sífelld lenging skólaársins einhverjum til gagns?) 

 
21.10.2006 

 
Framtíðarsýn í málefnum grunnskólans- ný grunnskólalög 
 
Þann 18. október sl. birtist þessi auglýsing á vef menntamálaráðuneytisins: 
"Menntamálaráðuneytið heldur laugardaginn 25. nóvember nk. málþing á Hótel Nordica í 
Reykjavík frá kl. 9.30-13.00 um framtíðarsýn í málefnum grunnskólans og ný grunnskólalög." 
 
Og áfram af vef ráðuneytisins: "Málþingið er haldið í tengslum við heildarendurskoðun á 
grunnskólalögum og er liður í víðtæku samráði um ný grunnskólalög til að ná sem bestri 
samstöðu um framtíðarsýn í málefnum grunnskólans og leiðarljós nýrra grunnskólalaga.  
Málþingið er einkum ætlað fulltrúum frá sveitarfélögum, skólastjórum, kennurum, foreldrum 
og ýmsum hagsmunaaðilum sem koma að málefnum grunnskólans og öðru áhugafólki um 



skólamál. Á málþinginu verður staðan í endurskoðun grunnskólalaga kynnt. Síðan verður rætt 
í hópum um nokkur helstu álitamálin í tengslum við endurskoðun grunnskólalaga og lögð 
áhersla á virkni þátttakenda."  
Tekið af vef menntamálaráðuneytisins, 21.10.2006: 
http://menntamalaraduneyti.is/frettir/Auglysingar/allar/nr/3736 
 

 
20.10.2006 

 
Skólalífi frestað 
 
Nei, þetta er ekki allsherjar frí fyrir alla nemendur, þó reyndar nálgist vetrarfríið óðum. Af 
óviðráðanlegum orsökum er  frumsýningu á leikritinu Skólalíf eftir Magnús J. Magnússon  
frestað um tvær vikur. Það er leiklistarhópur 10. bekkjar sem sýnir undir stjórn Ólafs Jens 
Sigurðssonar. 
Sýningarnar verða því þriðjudaginn 7. nóvember og miðvikudaginn 8. nóvember. 
 

 
20.10.2006 

 
Hundur í óskilum 
 
Næstkomandi þriðjudag kemur dúettinn Hundur í óskilum í heimsókn í skólann og heldur 
tónleika fyrir nemendur. 
 
Dúettinn skipa þeir Eiríkur G. Stephensen og Hjörleifur Hjartarson og er talið að þeir hafi 
verið að spila saman síðan 1995. Hét þá sveitin Valva og drengirnir. Helsta markmið 
hljómsveitarinnar var að skipta sem oftast um nafn og gekk hún undir ýmsum heitum eins og 
t.d. "Blóm og kransar", "Börn hins látna" en eftir að nafnspjöldin voru prentuð en þá hét 
hljómsveitin Hundur í óskilum, hefur hún heitið þessu nafni síðan.  
Þessi sérstæði dúett hefur fyrst og fremst haslað sér völl á sviði "tónlistarlegrar 
endurnýtingarstefnu” en eins og lýsingin gefur til kynna nýta þeir sér hvað sem er - allt frá 
þekktum júróvisjónlögum til rímnakveðskapar – til þess að skapa tónlist sem er allt í senn: 
síbreytileg, fyndin og skemmtileg. 
Þeir félagar koma hingað á vegum verkefnisins "Tónlist fyrir alla" og spila fyrir eldri bekki 
(5.-10.) á þriðjudagsmorgun en fyrir 1.-4. bekk morguninn eftir. Samtals verða þetta sex 
hálftíma langir tónleikar sem fara fram í íþróttasalnum í Sandvík.  
19.10.2006 

 
16.10.2006 

 
Panta þarf skólamáltíðir fyrir 20. október 
 
Af gefnu tilefni viljum við árétta að nauðsynlegt er að panta skólamáltíðir, ávexti eða 
mjólk fyrir 20. dag mánaðarins á undan. 
 
Foreldrar hafa nú þrjá daga til að panta skólamáltíðir, mjólk og morgunhressingu (ávexti) fyrir 
nóvember – ef það hefur ekki verið gert nú þegar.  
Við hvetjum ykkur til þess að panta skólamáltíðir fyrir marga mánuði eða jafnvel allt 
skólaárið í einu til þess að minnka líkur á því að það gleymist að panta í hverjum 
mánuði. Pantanir má svo alltaf endurskoða fyrir 20. dag mánaðarins á undan. Greiðsluseðill 
er sendur út fyrir einn mánuð í senn.  
Ekki þarf að panta sérstaklega skólamáltíðir þá daga sem börn eru skráð á skólavistun.   
Frekari upplýsingar um pantanir á skólamáltíðum, aðstoð við að panta og fá aðgang að 
Sunnan3 má fá á eftirtöldum stöðum:  



·         Grænt númer á Sunnan3: 8004400. Aðstoð við notendur.  
·         Þjónustuver ráðhússins, sími: 4801900, Ragna Ragnarsdóttir.  
·         Tölvupóstur: sunnan3@sunnan3.is.  
·         Skrifstofa Vallaskóla í símum 4805800 (6.-10. bekkur) og 4805802 (1.-5. bekkur).   
Stjórnendur Vallaskóla 

 
10.10.2006 

 
Nýr vefur Vallaskóla 
 
Nú hefur Vallaskólavefurinn fengið talsverða útlitsbreytingu og er að mörgu leyti um nýjan 
vef að ræða. Sá gamli birtist fyrst í ársbyrjun 2003 og því sennilega kominn tími á 
upplyftingu. Loksins skartar vefurinn hinu glæsilega merki skólans og í samræmi við það er 
blái liturinn nú ríkjandi í stað þess græna. 
 
Samfara nýju útliti hefur aðgengi að upplýsingum verið yfirfarið og breytt þar sem við á. Það 
skal tekið fram að enn er verið að uppfæra ýmislegt efni og innihald vefjarins þessa dagana. 
  
Vefur skólans hefur frá upphafi verið mikið notaður og nú er vefurinn með rétt um 5000 
heimsóknir á mánuði. Enn er mikið óunnið í möguleikum sem vefurinn og umhverfi hans 
bíður uppá og verður á næstu vikum reynt að bæta enn frekar upplýsingaveitu í gegnum hann. 
   
Eyjólfur Sturlaugsson, 
skólastjóri  

 
9.10.2006 

 
Fréttir úr 1. bekk 
 
Nú eru nemendur í 1. bekk farnir að aðlagast skólalífinu og hafa unnið mörg skemmtileg 
verkefni í skólanum. Hér má finna nokkrar myndir af verkefnum þeirra. 
 
Krakkarnir hafa nú verið í skólanum í 7 vikur og hafa verið fljót að aðlagast skólalífinu. Þau 
eru dugleg að vinna og leggja sig öll vel fram í að gera sitt besta í hverju verki. 
Það er margt sem við erum að gera saman og höfum við gert mörg skemmtileg verkefni og 
okkur langaði til að leyfa fleirum að njóta þeirra með okkur. Því tókum við myndir af 
nokkrum þeirra og settum hér inn á vefinn. 
Vonandi hafið þið gaman af. 
 
Með kveðju frá kennurum 1. bekkja. 
  
Við erum að æfa okkur í bókstöfunum og  föndrum þá gjarnan með eitthvað sem tengist þeim. 
Hér er mynd af ávaxta-verkefni sem nemendur gerðu með stafinn Á 
  



 
  
Í stærðfræði hefur verið unnið með form og súlurit og það er líka sett upp á vegg. 
  

 
  



 
 
Og af því að námsgreinarnar tengjast saman á ýmsan hátt á yngsta stigi, þá eru notaðir ávextir 
í stærðfræði eins og í íslensku. 
  
Í þjálfunarstund hafa nemendur unnið með pappírsbrot og þá bjuggu þeir til þessa 
skemmtilegu báta sem var raðað upp í skip. 
  

 
  
Og í samfélagsfræði er margt skemmtilegt gert, þar á meðal er farið í það hvað við getum gert 
til að lifa góðu lífi og látið okkur líða sem best. 
  



 
  
Hér eru að lokum nokkrar myndir sem sýna hversu dugleg þau eru að vinna :-) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



4.10.2006 

Myndir úr 2. bekk 
Hér eru nýjar myndir af krökkunum í 2. bekk sem Anna Þórný umsjónarkennari tók. 
 

 
 

 
30.11.2006 

Fréttabréf skólans 
Fréttabréf skólans á nú að vera komið inná heimili allra nemenda Vallaskóla. Hér er stafræna 
útgáfan, hún birtist í því formi sem hentar útprentun. Fréttabréfið kemur víða við, sagt er frá 
ART-þjálfuninni, nýrri stjórn starfsmannafélags Vallaskóla, nýbúafræðslu, 
umhverfismarkmiðum skólans, degi íslenskrar tungu, félagsstarfi í 8.-10. bekk, 
frönskukennslu og leikritinu Skólalífi. Síðast en ekki síst er í ritinu vísa frá Inga Heiðmari 
Jónssyni, bókaverði á skólasafninu í Sandvík: 
 
Unum vel í Elfarborg, 
eygjum gleði jóla. 
Flykkjast út um frægðartorg 
Fréttir Vallaskóla. 
 
Umsjónarmaður fréttabréfsins er sem fyrr Þorvaldur Halldór Gunnarsson. 
 

 
28.11.2006 

Af árshátíð unglingastigs 
 

 
Glæsilegt fólk á árshátíð unglingastigs. Þarna sést hvers vegna þetta er stundum kallað 
,,galaballið". 



  
Það voru fríðir og föngulegir unglingar sem lögðu leið sína á Árshátíð unglingastigs 
Vallaskóla eða Galaballið eins og hún er nú oftast kölluð.  Dagurinn var 23. nóvember og 
hátíðin haldin á Hótel Selfossi.  Fulltrúar nemendaráðs Vallaskóla höfði skreytt húsið og allt 
af stökustu smekkvísi. 
 
Litaþemað var þjóðlegt, hvítt og blátt.  Eiga þau heiður skilinn fyrir framtak sitt og aðkomu að 
hátíðinni, ekki síst Guðmundur B. Gylfason umsjónarmaður félagstarfs í Vallaskóla. 
Húsið opnaði kl. 18.30 þar sem tekið var á móti 10. bekkingum með fordrykk, en þeir hinir 
sömu snæddu svo hátíðarkvöldverð þar sem boðið var upp á tvíréttaða máltíð.  Nemendur 
voru í sínu fínasta pússi, þar sem dömur voru m.a. í silkikjólum og háhæluðum skóm en 
herrar m.a. í jakkafötum og bindi af bestu gerð.  Á meðan borðhaldinu stóð voru úrslit kynnt í 
hinum ýmsum keppnum, s.s. Augu Vallaskóla, Íþróttamaður Vallaskóla, Krútt Vallaskóla og 
svona mætti lengi telja. 
 
Um kl. 20.30 var svo skólasystkinum 10. bekkinganna, þeim í 9. og 8. bekk hleypt inn í húsið 
og upphófst nú mikil skemmtum með glensi og tónum.  Nemendur sjálfir stóðu fyrir 
tónlistaratriði en svo gerðu kennarar einnig, sem uppskáru mikinn hlátur fyrir bragðið. Og 
ekki má gleyma aðalverðlaunaafhendingunni, sem var auðvitað val á herra og ungfrú 
Vallaskóla. Undir dansi spilaði svo hin reykvíska hljómsveit Svitabandið og spilaði vel og 
lengi. Gleði skein úr hverju andliti og nánast allt gekk upp eins best verður á kosið. Lauk 
skemmtuninni um miðnætti og flestir örkuðu heim á leið í mestu makindum þó napurt væri. 
  
Þorvaldur H. Gunnarsson 

 
28.11.2006 

 
Skreytingadagur 
 
Á föstudaginn, á fullveldisdaginn 1. desember, verður skreytingadagur í Vallaskóla. Þá verður 
kennt fyrstu tvo tímana samkvæmt stundaskrá en að þeim loknum taka allir bekkir við að 
skreyta stofur sínar og næsta nágrenni. Einnig verður unnið hefðbundið jólaföndur.  

 
23.11.2006 

 
Árshátíðarballið er í kvöld 
 
Árshátíð  unglingastigs Vallaskóla verður haldin í Hótel Selfoss í kvöld og hefst kl. 19 
með hátíðarkvöldverði fyrir 10. bekki. Boðið verður upp á tveggja rétta kvöldverð. Húsið 
opnar reyndar kl. 18:30 og verður þá borinn fram fordrykkur. Hátíðardansleikur verður síðan í 
hótelinu fyrir nemendur í 8. – 10. bekk. Dansleikurinn hefst kl. 20.00 og lýkur á miðnætti. 
Hljómsveitin Svitabandið leikur fyrir dansi. Hætt verður að hleypa inn í húsið kl. 21.30.  

 
21.11.2006 

Skólanámskráin 
Námskrá Vallaskóla fyrir skólaárið 2006-2007 er nú aðgengileg hér á vefnum. Hún birtist í 
einu pdf-skjali fyrir hvern árgang frá 1. -7. bekk en er skipt eftir námsgreinum fyrir 
unglingastigið og er þar í Word-skjölum. 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.11.2006 

 
9. bekkur í stærðfræði stuði 

 
9. bekkur tekur þátt í Norrænu 
þrautalausnakeppninni Kapp-Abel. Hér má 
sjá nemendur glíma fyrsta 
þrautaskammtinn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21.11.2006 

 
Árshátíð 8.-10. bekkjar 
 
Árshátíð  unglingastigs Vallaskóla verður haldin í Hótel Selfoss, fimmtudaginn 23. nóvember 
nk. Kvöldið hefst á hátíðarkvöldverði fyrir 10. bekki. Húsið opnar kl. 18:30 og verður þá 
borinn fram fordrykkur en borðhald hefst kl. 19:00. Boðið verður upp á tveggja rétta 
kvöldverð. 
 
Hátíðardansleikur verður síðan í hótelinu fyrir nemendur í 8. – 10. bekk. Dansleikurinn hefst 
kl. 20.00 og lýkur á miðnætti. Hljómsveitin Svitabandið leikur fyrir dansi. Hætt verður að 
hleypa inn í húsið kl. 21.30.   
Verð fyrir kvöldverð er kr. 2500. (10. bekkur)  
Verð fyrir dansleik er kr. 1000. (8.-10 bekkur)   
 
Miðar verða seldir í forsölu í skólanum miðvikudaginn 22. nóvember og fimmtudaginn 23. 
nókvember.  10. bekkingar þurfa að greiða fyrir matinn miðvikudaginn 22. nóvember svo 
hægt sé að staðfesta hann sem fyrst. 

 
19.11.2006 

 
Upplestur í 1. bekk og heimsókn á Héraðsbókasafnið 
 

 
 



Á degi íslenskrar tungu sl. fimmtudag, var ýmislegt gert hér í skólanum, eins og komið hefur 
fram á þessum stað. Víða var eitthvað gert sérstaklega í tilefni dagsins og t.d. fór 5. árgangur í 
heimsókn á Héraðsbókasafnið þar sem Sigríður Matthíasdóttir fræddi nemendur um handrit 
og ýmislegt sem tengist bókum. Þá var farið í ratleik um safnið og lærðu krakkarnir eitt og 
annað á því. Loks var endað á því að skoða litljósritaða útgáfu af Skarðsbók. En fleira var 
gert: hér má sjá myndir af því þegar nokkrar stúlkur úr 5. HÞ lásu upp fyrir krakkana í 1. 
bekk. 
 

 
17.11.2006 

 
Söngvastund í Sandvík 
 

 
 
Þegar nemendur í Sandvík komu út úr stofum sínum í Löngu frímínútum, bárust þeim fögur 
hljóð af ganginum. Þar var kominn kór miðstigs Vallaskóla ásamt stjórnanda sínum, 
Stefáni. Kórinn söng nokkur lög og voru þessar myndir teknar við það tækifæri. Að lokinni 
söngstundinni, héldu allir út í frímínútur. Þetta var vel heppnað og skemmtilegt uppbrot á 
deginum og auðheyrilegt að kóræfingar ganga vel. 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.11.2006 

 
Friðrik Erlingsson ræðir við nemendur 
 

 
 
Friðrik Erlingsson, rithöfundur, kom í heimsókn í Vallaskóla í gær og hitti nemendur í 8.-10. 
bekk. Friðrik ræddi um verk sín en þeirra frægast er sennilega skáldsagan Benjamín dúfa.  Þá 
talaði Friðrik um eiginlega merkingu orða í íslensku máli, s.s. ,,frelsi" og ,,fordóma".  Hann 
fjallaði um þetta á mjög skemmtilegan máta og svaraði spurningum nemenda. Erindi hans var 
bæði fróðlegt og skemmtilegt og umræðurnar mjög góðar. Hér er hann að tala við 8. 
bekkinga. 

 

 
 

 
16.11.2006 

 
6. bekkur á degi íslenskrar tungu 
 

 
 



Í tilefni af degi íslenskrar tungu fóru nemendur úr 6. bekkjum í heimsókn í leikskólann í 
Álfheimum og lásu fyrir nemendur þar. Þetta var vel heppnuð og ánægjuleg heimsókn fyrir 
alla aðila. Smellið hér til að sjá myndirnar. 

 
16.11.2006 

 
7. bekkur á degi íslenskrar tungu 
 

 
 
7. bekkir voru með dagskrá í morgun í tilefni dagsins og þar með hófst Stóra 
upplestrarkeppnin formlega. Allir bekkirnir voru með dagskrá og kenndi þar margra grasa. 
Nemendur fluttu m.a.stutta leikþætti, sungu, lásu ljóð og sögur, og sögðu 
skrýtlur. Skemmtunin tókst með miklum ágætum og var bæði flytjendum og áhorfendum til 
sóma. Hér eru nokkrar myndir. 
 

 
15.11.2006 

 
Friðrik Erlingsson í heimsókn 
 
Á degi íslenskrar tungu  kemur Friðrik Erlingsson, rithöfundur, í heimsókn í Vallaskóla. Hann 
mun spjalla við 8.-10. bekk niðri í kjallara á Sólvöllum, m.a. um hvernig það er að vera 
rithöfundur en einnig mun hann koma inn á umræðu um fordóma.  
 

 
 
Mynd tekin af Rithöfundavef Íslands 
 
Friðrik hefur samið og þýtt fjölda söngtexta, skrifað handrit að kvikmyndum og sjónvarpsefni, 
ævisögur og skáldrit fyrir alla aldurshópa. Skáldsagan Benjamín dúfa (1992) sem fjallar um 
hóp ungra drengja í Reykjavík á síðari hluta 20. aldar, hefur hlotið fjölda viðurkenninga og 
verið þýdd á fimm mál. Kvikmynd byggð á sögunni í leikstjórn Gísla Snæs Erlingssonar hefur 
fengið lof víða um heim. Friðrik skrifaði handritið að teiknimyndinni Litla lirfan ljóta sem 
frumsýnd var í Reykjavík í ágúst 2002. Hann hlaut Barnabókaverðlaun Fræðsluráðs 
Reykjavíkur 2002 fyrir þýðingu sína á bók Monu Nilsson-Brannstrom Tsatsiki og mútta.  
(Tekið af Bókmenntvefnum, 15. nóvember 2006: 
http://www.bokmenntir.is/rithofundur.asp?cat_id=56&author_id=28&lang=1 
 
 
 



15.11.2006 

 
Fjölmenningarvefur Breiðholtsskóla 
 
Það virðist færast í vöxt að fólk flytjist til Íslands frá öðrum löndum til að vinna hér um 
stundarsakir eða jafnvel setjast að, gerast Íslendingar. Þessir "nýbúar" koma margir með 
börnin sín með sér og þau þurfa að ganga í skóla. Í Vallaskóla eru nokkrir nemendur af 
erlendu bergi brotnir. Við viljum að sjálfsögðu taka vel á móti þeim eins og öllum nýjum 
nemendum. Nýbúar fá sérstaka tíma í íslensku til að hjálpa þeim að ná tökum á málinu og 
ekki síður almennu námi sem allt fer fram á íslensku.  
 
Breiðholtsskóli er kominn aðeins lengra í þessum málum og þar hefur Anna Guðrún 
Júlíusdóttir, kennari, gert áhugaverðan og metnaðarfullan vef um þessi mál sem ber 
heitið Fjölmenningarvefur Breiðholtsskóla. Nokkur ár eru reyndar síðan vefurinn var tekinn 
í notkun. Þarna kennir ýmissa grasa, m.a. er að finna þarna kafla um matargerð með 
uppskriftum og fleira (hér er t.d. uppskrift að Mangóís!). Einnig er þarna fjallað um fyrirbærið 
"menningaráfall", það sem Íslendingar gantast oft með og kalla "kúltúrsjokk". Munurinn er 
reyndar sá að þarna getur verið um raunverulegt áfall að ræða. Á Fjölmenningarvefnum segir 
m.a.: 
"Mikið álag fylgir því að flytja til annars lands. Hugtakið menningaráfall kom fyrst fram árið 
1958 til að útskýra þá streitu sem oft fylgir því að flytja frá einu menningarsvæði til annars. 
 Fólk  veit ekki hvernig á að haga sér á nýjum stað og getur ekki nýtt fyrri þekkingu til að 
takast á við nýjar aðstæður.   
 
Mikilvægt er að skilja eðli menningaráfalls svo hægt sé að bregðast skynsamlega við því.  
 
Þegar menn flytja á milli landa má líkja þeim við fisk á þurru landi. Eins og fiskarnir hafa þeir 
synt í eigin menningu allt sitt líf. Fiskur veit ekki hvað vatn er. Á sama hátt hugsum við ekki 
svo mikið um þá menningu sem hefur mótað okkur. Þegar við lendum allt í einu í nýju og 
framandi umhverfi og menningu fer allt í uppnám. 
 
Tilfinningauppnám við flutninga getur verið óbærilegt fyrir börn og sérstaklega unglinga. 
Börnin hitta mikið af nýju fólki og þurfa að læra nýjar venjur og nýtt tungumál. Þau hafa 
verið rifin burt frá frændfólki, afa og ömmu, vinum, leikfélögum og kennurum, fólki sem þau 
leita til í erfiðleikum og veitir þeim stuðning í lífinu.  
 
Það getur verið erfitt og sársaukafullt að vera mállaus á framandi stað því tungumálið er lykill 
að öllu tjáskiptum.  
Sársaukinn getur einnig stafað af vanmætti foreldra til að  hjálpa barninu því þeir vita ekki 
heldur hvernig á að haga sér. Önnur atriði eru ekki eins augljós. Kunnugleg hljóð, útsýni, lykt 
og bragð eru ekki lengur til staðar.  
Á öllum menningarsvæðum eru óskráðar reglur um samskipti  fólks. Þær koma m.a. fram í 
líkamsmáli og raddbeitingu. Margir nemendur af erlendum uppruna verða ráðvilltir vegna 
þess sem kemur þeim fyrir sjónir sem agaleysi í íslenskum skólum. Barn sem hefur vanist 
heraga og formlegum samskiptum í skóla í heimalandinu getur brugðist við frjálsræði og 
óformlegum samskiptaháttum með taumlausri hegðun.  
Búið er að taka frá þeim viðmiðunarmörk um hegðun og þau þurfa að leita sér að nýjum 
viðmiðum. Þau verða ráðvillt og óörugg við slíkar aðstæður.  
Þess vegna er mikilvægt að upplýsa nemendur og foreldra um skólakerfið og samskiptahætti í 
skólanum." 
(Tekið af Fjölmenningarvef Breiðholtsskóla, nóvember 2006: 
http://www.breidholtsskoli.is/fjolmenning/1/Menningarafall/menningarafall 
 
 
 
 
 



13.11.2006 

 
Foreldradagur - annaskipti 
 
Þriðjudaginn 14. nóvember mæta nemendur með foreldrum/forráðamönnum sínum í viðtöl til 
umsjónarkennara og taka á móti einkunnum fyrir haustönnina 2006. Þar með lýkur haustönn 
og vetrarönn hefst daginn eftir.   
Umsjónarkennarar boða í foreldraviðtölin nokkrum dögum fyrr og þar koma tímasetningar 
fram. Reynt er við niðurröðun viðtala að taka tillit til foreldra sem eiga fleiri en eitt barn í 
skólanum. Hægt er að ná tali af öðrum kennurum og starfsmönnum skólans þennan dag ef 
þess er óskað. 

 
11.11.2006 

 
Starfsdagur 
 
Mánudaginn 13. nóvember verður starfsdagur í Vallaskóla þar sem kennarar ganga frá 
vitnisburði nemenda fyrir annaskiptin og undirbúa foreldradaginn sem verður daginn eftir. 
Nemendur verða í fríi en skólavistun er opin þennan dag. 

 
10.11.2006 

Myndir frá sýningu Listasmiðjunnar 
 

 
 
Nemendur í 10. bekk í Vallaskóla sem eru í leiklistarvali sýndu leikritið ,,Skólalíf” eftir 
Magnús J. Magnússon sl. miðvikudagskvöld. 
 
Sýningarnar tókust vel og áhorfendur skemmtu sér hið besta. Leikstjóri var Ólafur Jens 
Sigurðsson, en umsjónarkennarar og nokkrir foreldrar hjálpuðu til svo allt gengi upp. 
Nemendur í Vallaskóla setja árlega upp leikrit og hafa þau notið vinsælda. Yfir 200 
áhorfendur komu að sjá tvær sýningar og þáðu veitingar að lokinni sýningu.  
  

 
  



 
  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.11.2006 

 
Myndir frá Bangsadegi 
 

 
 
Guðrún Eylín með bangsana sína. 
 
Það er ekki seinna vænna að birta myndir frá Bangsadeginum sem var sl. föstudag. Jóhanna 
Margrét, þroskaþjálfi og ljósmyndari, sá um að taka myndir þennan dag. Í ljós kom að hún 
hefur sérstakt yndi af að smella af mynd - myndirnar urðu 260 talsins:)  
Hér eru 15 þeirra. Hinar 245 koma á næstunni. 

 
8.11.2006 

 
Leiðindastund Stefáns Karls 
 

 
 
Á "eintali" í gær með foreldrum í um helmingi allra grunnskóla landsins, talaði leikarinn og 
baráttumaðurinn Stefán Karl Stefánsson um áhyggjur sínar af vaxandi ofbeldi í samfélaginu 
og sinnuleysi gagnvart málefnum barna. 
Fyrirlesturinn hafði verið tekinn upp áður, í Los Angeles nánar tiltekið, og síðan sóttur á Netið 
í gær, þann 7. nóvember. Stefán Karl, sem er stofnandi samtakanna Regnbogabörn, ræddi 
fyrst um eineltismál og ofbeldi.  Hann sagði almennt skeytingarleysi gagnvart náunganum 
vera að færast stöðugt í vöxt, ekki bara á Íslandi heldur í heiminum öllum. Þá talaði hann um 
að "við"  (við sem búum í þessu samfélagi) létum ýmsa óáran yfir okkur ganga, t.d. ofbeldið, 
einelti og bylgju dauðaslysa í umferðinni, svo fátt eitt sé nefnt. Oft vektu fréttir um þessa hluti 
tímabundna umræðu og hneykslan en að nokkrum vikum liðnum virtist sú umræða oftar en 
ekki koðna niður. Hann nefndi einnig skelfilegu vísbendingar um fjölda sjálfsvíga í 



heiminum. Að mörgum jarðarbúum liði svo illa að á hverju ári tæki um ein milljón manna á 
endanum sitt eigið líf. "Og það má ekki tala um þetta. Þetta er tabú. Ein milljón!", sagði 
Stefán.  
Í stuttu máli: heimur versnandi fer. Hraðinn í samfélaginu er orðinn svo mikill að foreldrar 
hafa ekki tíma til að sinna börnum sínum svo vel sé. Orkan fer í lífsgæðakapphlaupið. Stefán 
kom með það sjónarhorn að foreldrar hefðu í raun börnin sín að láni, lánstíminn væri ekki 
ýkja langur (ca. 18 ár) og einn góðan veðurdag væru þau flogin burt. Það er því áleitin 
spurning fyrir foreldra hvernig þessi tími er nýttur. 
Rauði þráðurinn í máli Stefáns var að mikilvægast væri að efla forvarnir á heimilunum, innan 
fjölskyldunnar. Fjölskyldan ætti að vera það skjól sem börn og unglingar þurfa nauðsynlega á 
að halda í lífsins ólgusjó - og foreldrar reyndar líka. Fjölskyldan ætti að standa saman, 
fjölskyldumeðlimir að byggja hvert annað upp, "peppa" hvert annað upp þegar gæfi á bátinn, 
líkt og t.d. knattspyrnumenn og -konur eiga að gera. 
Hugvekja Stefáns var ekki stutt, tvö 40 mínútna erindi með kaffihléi á milli, og hann kom 
víða við á þessum tíma sem ekki er hægt að tíunda hér, m.a. hrekkur minnið ekki til. En eftir 
hlé rifjaði hann upp einfalda en mjög erfiða lausn sem hann kallar "leiðindastund 
fjölskyldunnar". Hann lofar góðum árangri í að styrkja tengslin innan fjölskyldunnar, fari 
menn þessa leið.  
Og hér er Leiðindastund Stefáns Karls, tekin af vef Regnbogabarna (og uppfærð miðað við 
nýjustu upplýsingar frá höfundi): 
 
Leiðindastund Stefáns Karls: 
1. Aftengja síma og slökkva á gemsum! 
2. Ekkert sjónvarp eða útvarp! 
3. Ekkert áreiti utan fjölskyldu! 
4. Allir komi sér í réttan gír! 
5. Elda saman! 
6. Borða saman og tala saman/Geðorðin tíu! 
7. Vaska upp saman! 
8.  Fara saman inn í stofu! 
9.  Frjáls tími; spila, mála, stuttmyndarfrumsýning, lesa, leika og s. frv. 
10.Tala saman yfir góðu kaffi og eða kakói, nammi og með því! 
11. Háttatími, góða nótt! 
 
Leiðindastund er stund sem börnunum leiðist örugglega í byrjun. Það má nefnilega hvorki 
horfa á sjónvarp né vera í tölvuleikjum þegar leiðindastund stendur yfir. Leiðindastundin er 
stund þar sem fólk verður að vera saman, gera eitthvað saman og tala saman. Miðið við að 
hafa leiðindastund ekki oftar en hálfsmánaðarlega - en ekki mikið sjaldnar heldur. 
Foreldrar og þeir sem eldri eru verða að miða spjallið við þá sem yngri eru. Það verða allir að 
hafa nægan skilning og getu til að taka þátt í því sem fram fer. 
Veljið föstudag eða laugardag þannig að öruggt sé að frí sé næsta dag og allir geti vakað eins 
lengi og þeir vilja. Byrjið klukkan 6 - 7 að kveldi með því að setja miða á hurðina þar sem 
stendur: Leiðindastund. Takið símann úr sambandi, slökkvið á gemsum, slökkvið á tölvunni, 
sjónvarpstækjunum, græjunum. Kveikið á kertum og jafnvel reykelsi ef þið viljið. Hafið enga 
tónlist nema hún sé sérstaklega valin af fjölskyldumeðlimum og sé tónlist sem allir séu 
sammála um. 
Síðan fara allir inn í eldhús og elda saman. Þar er mikilvægt að allir hafi eitthvert hlutverk 
eins og til dæmis að leggja á borð, raða servíettum, flysja kartöflur og svo framvegis. Hjálpist 
að og farið ekki út úr eldhúsinu fyrr en búið er að borða.  Ekki skjótast fram til að gera 
eitthvað annað en að vera saman. Ekki reiðast ef diskur brotnar eða súpa hellist niður. Börn 
eru mikilvægari en diskar eða súpur. Þau eru einstök. Undir matnum er rætt um síðustu viku 
út frá Geðorðunum 10.  
Það er hægt að fara yfir þau eitt og sérhvert og ræða hvernig okkur hafi liðið í vikunni: Lærðir 
þú af mistökum, pabbi?  Hreyfðir þú þig daglega, mamma?  Í framhaldi af því er hægt að tala 
áfram um það sem var gert, bæði vel og miður. 
Eftir matinn vaska allir upp saman og svo fara allir inn í stofu. Þar gerir fjölskyldan eitthvað 
saman og nú þarf að láta ímyndunaraflið ráða. Hægt er að spila á spil, fara í leiki, lesa sögu, 
ljóð eða búa til sögu, mála mynd eða púsla. Hugmyndirnar eru óendanlegar. Á meðan á þessu 



stendur tala menn saman. Og þá er mikilvægt að hlusta vel á það sem börnin eru að segja. 
Leiðindastundinni lýkur ekki fyrr en allir eru sofnaðir. Það má ekki hætta á miðju kvöldi og 
fara að horfa á sjónvarpið. 
[Tekið af vef Regnbogabarna, 8.11. 2006] 

 
6.11.2006 

 
Eintal með Stefáni Karli 
 

 
 
FORELDRAR!!! 
Stefán Karl Stefánsson leikari verður með fyrirlestur í Vallaskóla, þriðjudagskvöldið 7. 
nóvember kl. 20:00.  
Fyrirlesturinn verður sýndur í austurrýminu á Sólvöllum. 
 
Fyrirlesturinn er sýndur í öllum grunnskólum landsins með aðstoð Nýherja beint frá Los 
Angeles þar sem Stefán er búsettur. 
Hér er um stórviðburð að ræða sem enginn ætti að láta fram hjá sér fara. Á fyrirlestrinum mun 
Stefán Karl ræða við foreldra um einelti og ofbeldi meðal barna. Ábyrgð heimila og skóla og 
hlutverk uppalanda almennt. 
Stefán Karl hefur um árabil látið sig eineltismál varða og ferðaðist um landið og hélt 
fyrirlestra í flestum grunnskólum landsins. Í kjölfarið stofnaði Stefán samtökin Regnbogabörn 
sem sinna fórnarlömbum eineltis og fjölskyldum þeirra. 
 
Stefán Karl lofar skemmtilegri og fræðandi kvöldstund sem enginn uppalandi ætti að láta fram 
hjá sér fara. 
 
Leggið ykkar af mörkum til að gera stærsta foreldrafund í heimi að veruleika. 
Andlegt heilbrigði barnanna okkar skiptir máli! 
 
Miðaverð 1000 krónur. 
Hluti ágóða rennur til Regnbogabarna 

 
4.11.2006 

 
Kórstarf í 2.- 4. bekk 
 
Nú er kórstarf hjá kór 2. – 4. bekkjar að fara af stað.  Æfingarnar verða einu sinni í viku, á 
þriðjudögum frá kl. 13:15 – 13:55 og æft verður í Félagsmiðstöð Selfoss, Tryggvagötu 23.  
Kórstjóri er Elín Gunnlaugsdóttir. 
 
Þeir sem hafa áhuga á að vera með í Kór Vallaskóla í vetur eru beðnir um að  fylla út þennan 
miða og afhenda umsjónarkennara sínum eigi síðar en mánudaginn  6. nóvember. Miðinn fór 
heim í dag í öllum bekkjunum nema 3. OM og 3. LBS. Þau fá miðann á mánudag og skila 
daginn eftir. 
Þau börn sem ekki eru á skólavistun geta keypt mat í mötuneytinu eða komið með nesti til að 
borða áður en þau fara á kóræfingu.  
Fyrsta kóræfingin verður þriðjudaginn 7. nóvember kl. 13:15 í Félagsmiðstöðinni.  
 
 



3.11.2006 

 
Dansað og marserað á Bangsadegi 
 

 
 
Frá vel heppnaðri dansskemmtun í lok Bangsadags. 

 
3.11.2006 

 
Leiksýning Listasmiðjunnar 
 
Nemendur 10. bekkjar Vallaskóla sem eru í leiklistarvali sýna leikritið ,,Skólalíf” eftir 
Magnús J. Magnússon. Leikstjóri er Ólafur Jens Sigurðsson. 
Frumsýning verður miðvikudaginn 8.nóv. kl. 18:00. 
2. sýning verður sama dag kl. 20:00. 

 
3.11.2006 

 
Leiksýning Listasmiðjunnar 
 
Sætafjöldi er takmarkaður og því þarf að panta miða á hvora sýningu fyrirfram.  
Vinsamlegast pantið miða tímanlega.  
Miðapantanir á skrifstofu skólans og í síma 480 5800,  kl. 8:00 – 16:00.  
Miðaverð er 500 kr. fyrir 16 ára og eldri, 300 kr. fyrir börn, frítt fyrir 5 ára og yngri.  
Veitingar eru innifaldar í miðaverði.   
Sýningarnar verða í Austurrými Vallaskóla, Sólvöllum. Gengið er inn frá Engjavegi.  
 
Listasmiðja Vallaskóla  

 
1.11.2006 

 
Bangsadagur 
 
Alþjóðlegi bangsadagurinn var haldinn 27. október síðastliðinn. Þá var vetrarfrí í Vallaskóla 
og allir bangsar heima. 1.-5. bekkur ætlar því að halda sinn eigin bangsadag næstkomandi 
föstudag, þann 3. nóvember. Nú kunna einhverjir að reka upp stór augu: alþjóðlegur 
bangsadagur!? Hvað er nú það? 
 



Að halda bangsadaginn hátíðlegan snýst í stuttu máli um að börn í leikskólum eða 
grunnskólum  hafa tekið uppáhaldsbangsann sinn með í skólann. Þar eru svo unnin ýmis 
verkefni tengd böngsum. Bangsar eru auðvitað fyrir flesta tákn öryggis og vellíðunar. Á 
föstudaginn mega nemendur í 1.-5. bekk koma með bangsana  sína í skólann (einn á mann 
samt!).  
Um tildrög þessa merkilega dags má lesa hér en hann hefur verið haldinn hátíðlegur á 
norrænum bókasöfnum og í skólum mörg undanfarin ár. Hér eru nokkrir tenglar í skólavefi 
o.fl. sem sýna myndir og verkefni frá bangsadeginum. 
http://safn.isafjordur.is/bangsar/ 
http://www.grandaskoli.is/bangsi-vefur/ 
http://marilee.us/bears.html#TeddyBears 
 

 
1.11.2006 

 
Listamenn nóvembermánaðar - skoðið myndirnar 
 
Nemendur 1. bekkja eru listamenn nóvembermánaðar í Listagjá Bæjar- og Héraðsbókasafns 
Árnessýslu. 
 
Nemendur í 1. bekk Vallaskóla hafa unnið vel í vetur og fengum við að koma með nokkur 
verkefni frá þeim til að sýna í Listagjá bókasafnsins. Stúlkurnar hafa verið í smíði og 
drengirnir í handavinnu og þótti vel við hæfi að fara með slík verkefni út í bókasafn og hafa til 
sýnis.  
Í gær; 1. nóvember, fóru tveir kennarar með verkefnin og stilltu þeim upp og geta nú allir sem 
vilja farið þangað og skoðað útkomuna. Óhætt er að segja að verkefnin eru litrík og 
skemmtileg og gleðja augað. Hvetjum við alla til að fara út í bókasafn og skoða verkefnin. 
Hér eru tvær myndir af listaverkunum. Smellið á þær til að sjá stærri útgáfu. 
 

 
  

 
 



31.12.2006 

 
Gleðilegt nýtt ár! 
 
Starfsfólk Vallaskóla óskar öllum nemendum skólans og foreldrum/forráðamönnum 
þeirra gleðilegs nýs árs og þakka gott samstarf á árinu 2006.  
Nú styttist í að skólinn byrji aftur eftir gott jólafrí. Starfsmenn mæta til vinnu miðvikudaginn 
3. janúar, kl. 8 en nemendur mæta í skólann samkvæmt stundatöflu, fimmtudaginn 4. janúar. 
 
Nemendur og starfsfólk Vallaskóla eru nú komin í jólafrí sem stendur til 3. janúar fyrir 
starfsfólk en 4. janúar fyrir nemendur. Stjórnendur og starfsfólk skólans óska nemendum og 
foreldrum þeirra gleðilegra jóla. 
 
Hér eru nokkrar myndir frá danssýningunni. 
 

 
 

22.12.2006 

 
Myndir frá litlu jólunum í 1. - 4. bekk 
 
Hér eru myndir frá litlu jólunum í Sandvík þar sem við fengum óvænta heimsókn... 
 
Þrjár jólatrésskemmtanir voru haldnar um morguninn sem allar tókust mjög vel. Þær fóru 
fram í nýskreyttum íþróttasalnum í Sandvík. 5. ÁJ og 5. HÞ sáu um að flytja helgileikinn fyrir 
þakkláta áhorfendur í yngri bekkjunum og þar á eftir var hver bekkur með stutt skemmtiatriði. 
Allir leikarar og söngvarar stóðu sig með prýði og var sérstaklega gaman að sjá hversu vel 5. 
bekkingarnir höfðu æft sig og eins var söngur allra sem stigu á svið mjög fallegur. Að loknum 
skemmtiatriðum voru veitt verðlaun í Umferðargetrauninni og fékk einn nemandi í hverjum 
bekk bókarverðlaun. Þá tók við fjörugur dans í kringum jólatréð með þátttöku allra viðstaddra 
undir frábærum hljóðfæraleik stórrar hljómsveitar frá Tónlistarskólanum. Tónlistarskólinn 
hefur séð um þennan þátt í nokkur ár og kunnum við þeim miklar þakkir fyrir það. Að hafa 
svona fjölmenna hljómsveit uppá sviði á litlu jólunum færir þessa skemmtun uppí æðra veldi. 
Ekki má svo gleyma forsöngvurunum okkar, þeim Gyðu og Dýrfinnu, sem voru glæsilegar að 
vanda. 
Í lokin fengum við svo óvænta heimsókn frá tveimur jólasveinum sem dönsuðu með  í síðustu 
lögunum við mikla ánægju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.12.2006 

Nokkrir nemendur kvaddir 
Þeir nemendur í 10. bekk sem 
hafa náð tilsettum árangri í námi 
og hyggjast flytja sig um set um 
áramót og hefja nám í FSu, voru 
kvaddir formlega mánudaginn 
18. desember, sl. Smellið á 
myndina. 
Þessi eru á leið í FSu, frá 
vinstri: Ragnhildur Eva 
Jónsdóttir, Karen Ragnarsdóttir, 
Jóhann Sigurjónsson, Hildur 
Svava Atladóttir, Gunnar Guðni 
Harðarson og Guðjón Reykdal 
Óskarsson. 

 
Hér eru nokkrar myndir frá þessu kvöldi. Smellið á þær til að sjá stærri útgáfu. 

 
Þessi fimm eru sem sagt að hætta í Vallaskóla... en að byrja í FSu. 

 
Eyjólfur skólastjóri kvaddi þau með blómum og gjöfum. 



 
 

 



 
Anton Guðjónsson, gítar og Gunnar Guðni Harðarson á fiðlu, fluttu 
tónlistaratriði. 

 
Kveðjuathöfnin fór fram í setustofunni í kjallaranum á Sólvöllum og var 
boðið uppá veitingar á eftir. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.12.2006 

 
Danssýning Vallaskóla 
 

 
 
Nemendur í 5.-8. bekk auk dansvalsins í 9. og 10. bekk slógu í gegn á danssýningunni í 
íþróttahúsinu í dag. 
 
Þemað var Grease og voru allir dansararnir á gólfinu í einu. Nálægt fjögur hundruð dansarar 
dönsuðu fyrir fullu húsi áhorfenda undir stjórn danskennara Vallaskóla. Sýningin hefur tekið 
langan tíma í undirbúningi og margir lagt hönd á plóginn en þær Silja og Sigrún Ýr hafa borið 
hitann og þungann af verkinu. 
 

 



 
Dansdívurnar sjálfar að lokinni frábærri sýningu: Silja og Sigrún Ýr. 

 
19.12.2006 

 
Myndir frá litlu jólunum 
 

 
 
Litlu jólin standa nú yfir í 5.-7. bekk. Hér eru nokkrar myndir frá jólaskemmtun 5. bekkjar. 5. 
HÞ flutti fyrst helgileik og að honum loknum lék hljómsveitin Svart á hvítu fyrir dansi. 

  



 
Hljómsveitin er í akkorði í dag þar sem hún spilar á samtals fimm skemmtunum í dag og fram 
á kvöld. Drengirnir fá þó hlé á milli. 

 
 
 

 
19.12.2006 

 
Myndir frá stofujólum í 2. bekk 
 
Í dag voru "stofujól" (hugguleg jólastund í bekkjarstofu nemenda) í 2. bekk. Hér eru nokkrar 
myndir. 

 
19.12.2006 

 
ART-þjálfun 
 
ART - ensk skammstöfun á Aggression Replacement Training - Þjálfun í reiðistjórnun - er 
nú farið að nota við Vallaskóla og er hún hugsuð sem hluti af stoðkerfi skólans. Hér má lesa 
meira um ART-ið. 

 
19.12.2006 

 
Fréttabréfið komið út 
 
Fjórða tölublað fréttabréfs skólans er komið út og hægt að sækja .pdf útgáfu af því hér á 
vefnum. 
 
 
 
 
 
 
 



18.12.2006 

 
Aðventutónleikar 2006 
 

 
 
Kórar Vallaskóla héldu frábæra aðventutónleika á Sólvöllum sl. fimmtudagskvöld. Á 
tónleikunum komu fram u.þ.b. 75 söngvarar; kór yngsta stigs (2.-4. bekkur) sem söng tvö lög 
og kór miðstigs (5.-7. bekkur) en hann söng þrjú lög, þar af eina fimm laga syrpu. Þá söng 
einsöng Sif Sigurðardóttir, sem er fyrrverandi nemandi við skólann og loks söng kór elsta 
stigs fimm lög. Í fjórum laga elsta kórsins sungu nemendur einsöng og nokkrir nemendur 
skólans léku undir. Efnisskráin var því mjög fjölbreytt og metnaðarfull. Kórarnir stóðu sig 
allir mjög vel, ekki síst yngsti kórinn sem þó hefur einungis æft í nokkrar vikur.  
Einsöngvarar með kórnum heita: Helga María Ragnarsdóttir, Jóhanna Ómarsdóttir, Karitas 
Harpa Davíðsdóttir og Margrét Katrín Jónsdóttir.  
Hljóðfæraleikararnir heita: Alexander Freyr Olgeirsson, gítar, Anton Guðjónsson, gítar, 
Fannar Freyr Magnússon, snerill og Sigurgeir Skaft Flosason, bassi.  
Stjórnendur og undirleikarar voru Stefán Þorleifsson og Elín Gunnlaugsdóttir. 
Hér eru nokkrar myndir frá tónleikunum. 
 

 



 
 

 
 

17.12.2006 

Litlu jólin 2006 - jólafrí og skólabyrjun eftir áramót 
Skipulag litlu jólanna verður með eftirfarandi hætti í Vallaskóla: 
 
Miðstig  
Litlu-jólin á miðstigi verða þriðjudaginn 19. desember. Allar skemmtanir verða í 
austurrýminu á Sólvöllum. 
Kl. 15:00 – 16:00: 5. bekkur. 
Kl. 16:15 – 17:15: 6. bekkur.   
Kl. 17:30 – 18:30: 7. bekkur.  
Að loknum þessum skemmtunum eru nemendur þessara bekkja komnir í jólafrí. 
Daginn eftir mæta hins vegar 5. HÞ og 5. ÁJ á litlu jól 1.-4. bekkja skv. skipulagi frá 
umsjónarkennurum, en þá sem leikarar í helgileiknum. Eftir það eru þeir líka komnir í jólafrí.  
Efsta stig  
Litlu jólin í 8.-10. bekk verða þriðjudaginn 19. desember. Haldnar verða tvær skemmtanir, 
báðar í austurrýminu á Sólvöllum. Að loknum þessum skemmtunum verða nemendur á 
unglingastigi komnir í jólafrí.  
19:00   8. bekkur 
20:30   9.-10. bekkur 
 
Nemendur á efsta stigi mæta hálftíma fyrr í stofur sínar og halda þar "stofujól".   
Yngsta stig  
Litlu jólin í 1.-4. bekk verða haldin í íþróttasalnum í Sandvík, miðvikudaginn 20. desember. 
Alls verða haldnar þrjár skemmtanir. Hér sjást tímasetningar þeirra og bekkirnir sem þar 
mæta. Nemendur mæta beint í salinn.  Að loknum skemmtununum eru nemendur komnir í 
jólafrí.  
8:30 – 9:30      1. ALS, 2. IG, 3. LBS og 4. VG. 
9:45 – 10:45    1. HB, 2. AÞS, 3. KV og 4. UI. 



11:00 – 12:00 1. ÁRS, 2. BÁ, 3. OM og 4. MS. 
Að loknu jólaleyfi hefst svo kennsla á nýju ári samkvæmt stundaskrá, fimmtudaginn 4. 
janúar en starfsdagur verður í skólanum 3. janúar 2007.  
 

 
14.12.2006 

 
Tónleikar í dag kl. 18 
Jólatónleikar Vallaskólakóranna eru í dag kl. 18, í austurrýminu á Sólvöllum. 
 
Á morgun verða jólatónleikar allra kóranna í Vallaskóla. Þeir fara fram í Austurrýminu á 
Sólvöllum og byrja kl. 18. Sérstakir gestasöngvarar úr röðum fyrrverandi nemenda skólans 
koma fram á þessum tónleikum og hljóðfæraleikarar úr Vallaskóla spila undir. Kór yngsta 
stigs kemur þarna fram í fyrsta skipti. Kórstjórar eru Stefán Þorleifsson og Elín 
Gunnlaugsdóttir. 

 
5.12.2006 

 
Frá skreytingadegi 
 

 
 
Nestistíminn féll ekki niður á skreytingadaginn enda ekki ástæða til. 
 
Sl. föstudag, á sjálfan fullveldisdaginn 1. desember, skreyttu nemendur og starfsmenn 
bekkjastofur skólans og fleiri svæði. Hér eru nokkrar myndir úr 1. og 2. bekk. Skreytingar 
voru settir útí glugga, músastigar á veggi og loft - auk þess sem flestir fengust við ýmis konar 
föndur í tilefni jólanna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.12.2006 

 
Frá skreytingadegi 
 

 
Hér sést tilgangurinn með gluggaskreytingunum. Í skammdegismyrkrinu eru stofurnar hafðar 
upplýstar yfir jólin svo gluggamyndirnar fái að njóta sín. Þetta er frá vesturálmunni í 
Sandvík. 

 
Fyrir rúmu ári voru gömlu útistofurnar í Sandvík myndskreyttar. Stofa 115 hefur síðan 
skartað þessum fallegu vetrar- og jólamyndum á vesturhlið hússins. Nú bættust 
gluggamyndirnar við og má þá segja að stofa 115 sé  komin í jólabúninginn. En það eru 
nítján dagar til jóla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.12.2006 

 
Myndir frá árshátíðinni (Galaballið 2006) 
 

 
 
Nú er hægt skoða myndir frá árshátíð 8.-10. bekkjar sem haldin var fyrir rúmri viku. Þær eru 
hér. 
 


