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Viðburðaríkt skólaár
Viðburðaríkur skólaári í Heiðarskóla lauk með skólaslitum mánudaginn
6. júní. Ýmsar hefðir Heiðarskóla voru í hávegum hafðar eins og útivistardagar, menningarstundir, aðventustundir á sal, upplestrarhátíð 4. bekkjar og
upplestrarkeppni 7. bekkjar, árshátíðir, íþróttavika, stuttmyndadagar á
unglingastigi og jólastofukeppni í 7.-10. bekk. Þemadagarnir, sem báru
yfirskriftina Bækur, voru einstaklega vel heppnaðir og var ánægjulegt að sjá
hversu virkir og áhugasamir nemendur voru.
Á skólaárinu voru nemendur okkar duglegir við að taka þátt í hinum ýmsum
grunnskólakeppnum eins og knattspyrnumóti grunnskóla Reykjanesbæjar,
spurningakeppninni Gettu enn betur, Boðsundsmóti SSÍ og grunnskólanna,
Stærðfræðikeppni FS, Stóru upplestrarkeppninni og Skólahreysti. Þeir hafa staðið sig prýðilega í þessum
ágætu verkefnum og verið sjálfum sér og skólanum til sóma.
Síðustu vikur skólaársins lituðust af vorferðalögum og því mikla lífi
og fjöri sem fylgir verkefnum eins og menntastríðunum á mið- og
unglingastigi og Heiðarleikum. Foreldrafélagið okkar breytti til í ár
og bauð nemendum og gestum þeirra í vorgrill á skólalóðinni að
Heiðarleikunum loknum í stað þess að standa fyrir hefðbundinni
vorhátíð.
Það er svo sannarlega margs að minnast en hér hefur aðeins verið
talið upp það helsta og þá aðallega það sem er flokkað sem uppbrot
á hefðbundinni kennslu. Í
hinu hefðbundna skólastarfi viljum við sjá nemendur okkar leggja
sig fram og gera sitt besta, hver á sínum forsendum. Við lok
skólaársins er það von starfsfólks Heiðarskóla að nemendur séu
ánægðir með sjálfa sig og þá vinnu sem þeir hafa unnið á
skólaárinu, hvort sem hún tengist námsgreinunum sjálfum,
samskiptum eða því eilífðarverkefni að rækta sig sjálfa sem
manneskjur.
Starfsfólk Heiðarskóla þakkar nemendum og foreldrum fyrir gott
samstarf og ánægjulegar stundir á skólaárinu. Það er ósk okkar að
þið njótið sumarsins og við hlökkum til að starfa með ykkur á
næsta skólaári. Skólasetning næsta skólaárs verður mánudaginn
22. ágúst.

Sindri Snær skákmeistari Heiðarskóla 2016!
Miðvikudaginn 4. maí var hið árlega skákmót Heiðarskóla
haldið. 76 nemendur skráðu sig til leiks, 38 keppendur í
1.-4. bekk og sami fjöldi í 5.-10. bekk og er það
metþátttaka. Fyrst um morguninn kepptu nemendur í
1. - 4. bekk um að komast í 8 manna úrslit síðar um
daginn. Þeir Andrés Kristinn og Jón Steinar í 4. MB og
Arngrímur Egill og Melkorka Sól í 4.KJ komust áfram með
því að sigra allar sínar 3 skákir. Þau kepptu um tvö laus
sæti í úrslitum og svo fór að Andrés og Arngrímur Egill
komust í 8 manna lokaúrslit. Í eldri hópnum komust Birkir
Orri, Axel Ingi og Sindri Snær í 10. EP, Ragnar Snorri í
10.SS, Logi Þór í 6. HS og Rúnar Bárður í 8. ÞE,
sigurvegarinn frá því fyrir tveimur árum, í 8 manna
lokaúrslitin.
8 manna úrslitin voru æsispennandi en Andrés Kristinn,
Rúnar Bárður, Sindri Snær og Ragnar Snorri komust í
fjögurra manna úrslit. Þeir Ragnar Snorri og Sindri Snær
áttust síðan við í úrslitaviðureigninni sem lauk með sigri
Sindra Snæs sem er þar með nýr skákmeistari
Heiðarskóla. Honum var afhentur farandbikarinn góði og var að vonum ánægður með árangurinn.

Flottur árangur í stærðfræðikeppni grunnskólanemenda
Stærðfræðikeppni grunnskólanema fór fram í Fjölbrautaskóla Suðurnesja þann 8.
mars. Nemendur úr 8.-10. bekk í öllum grunnskólum á Suðurnesjum fá að taka þátt
í þessari keppni og tóku 13 nemendur úr Heiðarskóla þátt að þessu sinni. Stóðu
þeir sig prýðilega vel en Bergur Daði Ágústsson var í 1. sæti í hópi nemenda í 9.
bekk. Önnur úrslit okkar nemenda voru þessi: Í keppni 10. bekkinga var Dagný
Halla Ágústsdóttir í 6.-10. sæti, í keppni 9. bekkinga var Svava Rún Sigurðardóttir í
6.-10. sæti og í keppni nemenda í 8. bekk var Rúnar Bárður Kjartansson í 4.-5.
sæti. Við óskum keppendunum öllum innilega til hamingju þennan árangur.
Á myndina vantar Dagnýju Höllu Ágústsdóttur

Skólahreystikeppni 5.-7. bekkja
Þriðjudaginn 12. apríl öttu 29 nemendur í
5.-7. bekk kappi í skólahreystiþrautum
Heiðarskóla. Líf og fjör var í íþróttasalnum og
var mikill kraftur bæði í þátttakendum og
áhorfendum. Skólamet voru slegin og
hvaðeina! Vaskar stúlkur og tápmiklir drengir
spreyttu sig á þrautunum. Ásdís Birta í 5.HT
gerði hvorki meira né minna en 63 armbeygjur og bekkjarsystir hennar Emma gerði
sér lítið fyrir og setti met í hreystigreip þegar
hún hékk í 8.28 mínútur. Aron Ingi í 7.ÞG var
svo sannarlega með krafta í kögglum, annað
árið í röð en hann gerði 27 upphýfingar.
Bartosz í 7.DG var eitilharður þegar hann
gerði 23 dýfur og bætti þar með Heiðarskólametið. Þau Aron Örn í 6.ÓB og Urður í 7.DG geystust hraðast
í gegnum hreystibrautina. Aron Örn fór hringinn á sléttri mínútu og Urður á 1.14. Nemendur úr
Skólahreystiliði Heiðarskóla aðstoðuðu Helenu íþróttakennara við framkvæmd og skipulag keppninnar.
Mikill áhugi er fyrir Skólahreysti meðal yngri nemenda skólans og ljóst að árangur Skólahreystiliða okkar
undanfarin ár hefur vakið áhuga og ýtt undir metnað þeirra yngri.

Óvænt kveðjustund fyrir Sóleyju Höllu
Þann 29. apríl hætti Sóley Halla Þórhallsdóttir störfum sem skólastjóri Heiðarskóla. Að því tilefni var
ákveðið að halda óvænta kveðjustund fyrir hana þann 22. apríl. Allir nemendur skólans og starfsfólk
laumaði sér inn í íþróttasal eftir hádegismat en þar var tekið á móti henni með fögrum söng lagsins
Vikivaka eftir Valgeir Guðjónsson við undirspil Mumma
okkar Hermannssonar. Guðný Kristjánsdóttir sá svo um
að stýra dagskránni. Fyrstur til að taka til máls var
Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri, sem þakkaði
Sóleyju Höllu fyrir vel unnin störf. Hún hefur starfað sem
aðstoðarskólastjóri og skólastjóri í samtals 13 ár við
skólann en vann þar áður sem kennari í Njarðvíkurskóla
frá árinu 1990. Næst sagði Emilía Björt Pálmarsdóttir
nokkur orð fyrir hönd nemenda skólans og svo fékk
Kristján Geirsson, formaður foreldrafélagsins, orðið. Því
næst talaði Haraldur Axel fyrir hönd starfsfólks og
afhenti Sóleyju Höllu gjöf starfsmanna sem var
garðbekkur. Að lokum sungu gestir saman skólasöng
Heiðarskóla, Skólinn á heiðinni. Sóley Halla var alveg
gáttuð yfir öllu saman og átti ekki til orð yfir það að
samkoman skyldi hafa verið skipulögð án þess að hana
hefði nokkuð grunað. Henni voru veittar góðar gjafir og
var hún þakklát fyrir þessa góðu stund.

Nýir skólastjórnendur
2. maí sl. tók Haraldur Axel Einarsson við stöðu skólastjóra Heiðarskóla. Hann
var valinn úr hópi 3 umsækjenda í aprílmánuði. Haraldur hefur starfað sem
stærðfræðikennari í skólanum frá árinu 2005, sinnti deildarstjórnun skólaárið
2011-2012 og var þá ráðinn aðstoðarskólastjóri. Við ráðningu Haraldar þurfti
að fylla í skarð hans en þann 23. maí tók Bryndís Jóna Magnúsdóttir við stöðu
aðstoðarskólastjóra. Hún var ráðin úr hópi 7 umsækjenda. Bryndís Jóna hefur
starfað sem kennari í skólanum frá upphafi ársins 2009, sinnti verkefnum
deildarstjóra skólaárið 2012-2013 og var ráðin deildarstjóri eldra stigs haustið
2013. Gengið verður frá ráðningu deildarstjóra eldra stigs í sumar.

Foreldrafélagið gefur skólanum spjaltölvur
Fulltrúar Foreldrafélags Heiðarskóla, þau Kristján, Ragnheiður og Magndís
færðu skólanum tvær spjaldtölvur í lok apríl sem nýtast eiga í skólastarfi
Heiðarskóla. Við þökkum Foreldrafélaginu kærlega fyrir þessa rausnarlegu
gjöf sem án nokkurs vafa mun nýtast vel. Á skólaárinu hefur félagið styrkt
nemendur skólans með ýmsum hætti t.d. með því að kosta áhugaverða
fyrirlestra og rútur í námsferðir og veitt 10. bekkingum styrk fyrir
útskriftarferðalagið þeirra.

Bls. 3

Litla upplestrarhátíðin
Þann 27. apríl var Litla upplestrarhátíðin haldin á sal skólans þar
sem nemendur í 4. bekk lásu sögur og vísur auk þess sem þeir
sungu Ég leiddi þig í lundinn, Lítill fugl, Sofi, sofi sonur minn og
Tunglið, tunglið taktu mig við undirleik Guðmundar
Hermannssonar. Eins og venja er var foreldrum boðið að koma
og taka þátt í hátíðarhöldunum. Nemendur stóðu sig ákaflega
vel enda höfðu þeir lagt mikið á sig við undirbúning dagana og
vikurnar fyrir hátíðina með kennurunum sínum þeim Maríu
Brynjólfsdóttur og Kristínu G.B. Jónsdóttur.

119.000 kr söfnuðust á styrktarsýningu
Fimmtudaginn 17. mars var sérstök styrktarsýning á leikritinu Frelsi sem nemendur í 8. og 10. bekk sýndu
á árshátíð unglingastigs og á almennum sýningum í kjölfar hennar. Leikarahópurinn sjálfur lagði það til við
leikstjórana sína að láta ágóðann af aukasýningu
renna til Krabbameinsfélags Suðurnesja eins og gert
hefur verið undanfarin ár. Fullur salur fólks á öllum
aldri skemmti sér á þessari lokasýning. Ágóðinn var
hvorki meira né minna en 118.000 kr. og var hann
afhentur fulltrúa Krabbameinsfélagsins, Sigríði
Ingibjörnsdóttur, strax að sýningu lokinni. Krakkarnir
voru að vonum glaðir og ákaflega stoltir af þessu góða
framtaki sínu. Þeir eiga sannarlega hrós skilið og
skólinn er þeim og leikstjórum þeirra afar þakklátur fyrir
vandaðar og skemmtilegar leiksýningar.

Söguleg stund er stuttmynd ársins
Stuttmyndadagar unglingastigs voru haldnir í þriðja sinn í
apríl. Nemendum var skipt í hópa innan hvers árgangs og
fengu þeir tvo skóladaga til þess að búa til myndband eftir
ákveðnu þema. Söguleg stund var þemað í ár og áttu
myndböndin að vera 3 mínútur að lengd. Ákveðin skilyrði
voru sett, t.d. að allir hópmeðlimir áttu að koma fram í
myndbandinu, hluta myndbandsins átti að taka upp
utandyra, á einhverjum tímapunkti átti einhver leikaranna
að tala ensku með breskum hreim og segja átti fyrirfram
ákveðin orð eða frasa. Nemendur voru áhugasamir og
fljótir að sökkva sér í vinnu. Málefni líðandi stundar voru
flestum hópum ofarlega í huga og skaut Sigmundur Davíð
t.d. víða upp kollinum. Að vinnu lokinni komu allir saman á
sal þar sem 15 myndbönd voru sýnd og fór svo fram
atkvæðagreiðsla þar sem nemendur völdu stuttmynd
ársins en gátu ekki valið sína eigin. Hópurinn sem gerði
tónlistarmyndbandið Söguleg stund bar sigur úr býtum og
tóku krakkarnir glaðir við stuttmyndabikarnum góða. Hópinn skipuðu þau Berglín, Bergþóra, Cezary,
Einar, Elma, Emilía, Harun, Ragnar og Sara.

Skólaslit og útskrift 10. bekkinga
Ánægjulegu skólaári var slitið á sal skólans í veðurblíðunni mánudaginn 6. júní. Skólaslitin voru
að venju fjögur, fyrir 1.-3. bekk, 4.-6. bekk, 7.-9. bekk og útskrift 10. bekkjar. Eftirtaldir nemendur
glöddu gesti með vönduðum tónlistarflutningi á skólaslitum 1.-9. bekkjar: Kamilla Anísa og Fjóla
Margrét, báðar í 3. bekk, Luka og Magnús Már í 6. bekk og Arnar Geir í 9. bekk. Í 1.-6. bekk var
hverjum bekk afhent viðurkenningarskjal með hrósi og hvatningarorðum starfsfólks. Í 7.-9. bekk
voru veittar viðurkenningar fyrir framúrskarandi árangur í hinum ýmsu námsgreinum. Þeim Maríu
Bryjólfsdóttur og Agnesi Ósk Ómarsdóttur, grunnskólakennurum, voru veittir blómvendir og þeim
þakkað fyrir störf sín í Heiðarskóla en þær hafa horfið til annarra starfa.
Haraldur skólaskólastjóri ávarpaði gesti á öllum skólaslitum en hann fór yfir helstu viðburði
skólaársins og fjallaði m.a.um þau skref sem hafa verið tekin í umhverfismálum og samstarf
heimila og skóla. Dagný Halla Ágústsdóttir söng og spilaði á gítar frumsamda lagið Maria og
Elma Rún Kristinsdóttir spilaði lagið Say Something á píanó. Þær Eygló Pétursdóttir og
Sveinbjörg Sævarsdóttir, umsjónarkennarar 10. bekkjanna, töluðu til nemenda sinna og annarra
gesta og þau Einar Örn og Emilía Björt fluttu ræðu fyrir hönd nemenda. Ýmsar viðurkenningar
voru veittar en meðal þeirra var viðurkenningin Heiðursnemandi Heiðarskóla sem Gunnar
Jónsson, fyrrverandi skólastjóri, kostar og afhendir. Heiðursnemandinn í ár er Lovísa Kristín
Þórðardóttir en að mati kennara og starfsmanna hefur hún verið sérstaklega jákvæð, kurteis og
heiðarleg í samskiptum við nemendur og starfsfólk skólans, verið til fyrirmyndar í framkomu sinni
og ávallt gert sitt besta í sínum verkefnum. Þau Bojan Ljubicic, Árdís Sigmundsdóttir, Heiðrún
Þórðardóttir og Eysteinn Hauksson munu láta af störfum og var þeim þakkað fyrir störf sín og
afhentur blómvöndur. Margréti Jóhannsdóttur var afhent gjöf fyrir að hafa náð sínu 10. starfsári í
Heiðarskóla. Sóleyju Höllu var einnig afhentur blómvöndur en hún lét af störfum sem skólastjóri á
vormánuðum. Eftir að hverjum nemanda hafði verið veitt vitnisburðarskjal og rós sagði Haraldur
Axel skólárinu 2015-2016 slitið. Að skólaslitum loknum gæddu viðstaddir sér á gómsætum
veitingum sem þær Ólöf Jónsdóttir, Þórunn Sigurðardóttir, Guðbjörg Fríða Pálmarsdóttir ásamt
fleirum höfðu galdrað fram af sinni alkunnu snilld.

Ljóðasamkeppni Heiðarskóla
Ljóðasamkeppni Heiðarskóla var haldin í fyrsta sinn undir lok skólaársins. Allir nemendur skólans höfðu
möguleika á að taka þátt en ljóðin voru flokkuð eftir aldursstigum, 1.-4. bekk, 5.-7. bekk og 8.-10. bekk.
Form og umfjöllunarefni ljóðanna var frjálst. Ljóðin voru svo sett upp án nafna höfunda og völdu
starfsmenn skólans sín uppáhaldsljóð og skiluðu inn atkvæðum. Sigurvegarinn í 1.-4. bekk var Júlía Rán
Bjarnadóttir í 3.ÞS en hún orti ljóðið Ljóðið mitt, sigurvegarinn í 5.-7. bekk var Ásdís Birta Hafþórsdóttir
5. EN með ljóðið Von og Berglín Sólbrá Bergsdóttir 10. EP átti sigurljóðið í 8.-10. bekk sem bar titilinn
Tímamót. Allar fengu þær bókaverðlaun á skólaslitunum 6. júní sem þær Júlía Rán og Ásdís Birta veittu
viðtöku en Berglín Sólbrá var í leyfi.
Ljóðið mitt

Von

Þarna flýgur þak
alveg eins og lak.
Það er skrítið,
það er pínulítið.

Von er kærleikur.
Von er ást.
Von er góðvild.
Von er ljós um bjarta
framtíð.
Von er partur af lífinu.
Það væri ekki gaman að
lifa án vonar.

Þarna flýgur hús í heilu lagi
að heilsa upp á aðra bæi.
Stundum er rigning
og stundum er rok,
stundum blæs vindurinn
beint ofan í kok.

Ásdís Birta Hafþórsdóttir

Glugginn fauk upp,
það kom köttur inn.
Komdu nú blessaður
kisi minn.
Júliá Rán Bjarnadóttir

Tímamót
Ég stend keik,
tilbúin að hefja næsta leik.
Heiðarskóli, skólinn minn,
hamingjutár, streyma niður kinn.
Sorg og gleði blandast saman,
sannarlega hefur þetta verið gaman.
Sex ára hóf ég leik á heiðinni,
sá og lærði margt á leiðinni.
Heiðarskóli, takk fyrir mig
mér mun ávallt þykja vænt um þig.
Berglín Sólbrá Bergsdóttir

Ungur listamaður
Emil Aron Gunnarsson í 6.ÓB
veit fátt skemmtilegra en að
teikna andlitsmyndir af þekktum
persónum eða fígúrum. Nokkrar
teikninga hans voru festar á
vegg í matsalnum og vöktu þær
mikla hrifningur starfsfólks og
samnemenda hans í skólanum.

Takk fyrir samstarfið á skólaárinu!
Eigið góðar stundir í sumarfríinu!

Sumarlestur
Nemendur hafa verið duglegir að lesa í vetur
og margir hverjir bætt lestrarhraða sinn og
-skilning heilmikið. Lestur krefst þjálfunar og því
gerist það gjarnan að nemendum fer aftur í
lestri yfir sumartímann þegar bókunum er ýtt til
hliðar. Mikilvægt er því að halda sér í æfingu og
lesa reglulega í sumarfríinu. Bókaúrvalið á
Bókasafni Reykjanesbæjar er eins og best
verður á kosið og tekur starfsfólk þess vel á
móti ungum lestrarhestum. Bókasafnið stendur
fyrir hinum árlega sumarlestri sem við hvetjum
nemendur til að taka þátt í. Það er heldur ekki
úr vega að kanna hvaða bókagersemar leynast
í bókahillunum heima.

