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Verkefnið Heilsueflandi grunnskóli er í  

samstarfi með landlæknisembættinu

 Heilsuteymi Hvaleyrarskóla hefur haldið utan um verkefnið 

en vinnur út frá gátlistum sem landlæknisembættið leggur 

til. Hægt er að nálgast handbókina fyrir verkefnið og alla 

gátlista inn á www.landlaeknir.is

 Landlæknisembættið býður uppá fyrirlestra og námskeið 

til að halda utan um verkefnið og vera í tengslum við 

skólana sem taka þátt.

 Hvaleyrarskóli var fyrsti skólinn til þess að taka þátt í 

verkefninu og er á sínu fjórða ári.

http://www.landlaeknir.is/


Árin fjögur.....

2010-2011 Undirbúningsár

2011-2012 Mataræði og tannheilsa
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Gátlistarnir og

hugmyndafræðin

 Förum vel yfir alla þætti og gerum athugasemdir við sumt en annað ekki, mikið af 

atriðum sem skólinn uppfyllir fullkomnlega, þeim atriðum er viðhaldið.

 Heilsuteymið ákveður hvaða atriði skal vinna með og forgangsraðar.

 Ekki er nauðsynlegt að fara mjög ítarlega í alla þætti, hver og einn skóli ákveður 

hversu miklum tíma hann eyðir í hvert atriði en reynir fyrst og fremst að gera 

betur í dag en í gær. 

 Mikilvægt að vinna þetta verkefni í sátt og samlyndi við starfsfólk, nemendur og 

foreldra, ekki neyða neinn til þátttöku, heldur koma inn valmöguleikanum á 

hollara og heilbrigðara líferni smátt og smátt á skemmtilegan hátt. 

 Við breytum engu á einni nóttu, þetta er langtímaverkefni sem unnið verður áfram 

með.



Undirbúningsárið okkar 2010-2011

 Nýtt heilsuteymi myndað. En í því eru kennarar, skólastjórnandi, foreldri, 

forvarnarfulltrúi, hjúkrunarfræðingur og aðrir tilfallandi (fer eftir hvaða ár 

er).

 Sóttum námskeið, ráðstefnur og fyrirlestra.

 Byrjað að undirbúa verkefnið, unnið í gátlistum.

 Sótt um styrki.

 Kynnt innan skólans og skólasamfélagsins.



Mataræði og tannheilsa, áherslan okkar 

skólaárið 2011-2012



Næring og tannheilsa.
 Farið í gegnum gátlista

 Hreinleiki vatnsins í Hvaleyrarskóla kannað, ráðstafanir og umbætur gerðar í 

kjölfarið. 

 Nemendur fengu allir merktan vatnsbrúsa að gjöf.

 Foreldrar tóku þátt í könnun á vegum Skólamatar.

 Hjúkrunarfræðingur fór inn í nokkra bekki með fyrirlestur um tannheilsu.

 Ávaxta- og grænmetisátak stóð yfir í nokkrar vikur, kennarar fylgdu því eftir 

með umræðum og hvatningu. Skilaði góðum árangri.

 Netfyrirlestur í boði foreldrafélagsins 

(http://www.youtube.com/watch?v=ytMOPUnAirg&feature=youtu.be).

 Hvaleyrarskóli býður uppá hafragraut á morgnana.

 Unglingadeild, byrjað að bjóða upp á að kaupa í frímínútum brauðmeti og 

ávaxtasafa.

http://www.youtube.com/watch?v=ytMOPUnAirg&feature=youtu.be


Vatnsbrúsar – allir nemendur og 

starfsfólk fengu vatnsbrúsa að gjöf



Vatnið í Hvaleyrarskóla

 Athugun á hreinleika vatnsins gerð að frumkvæði Heilsuteymis

 Foreldrafélagið gerði miklar athugasemdir sem rötuðu í fjölmiðla

 Pípulagnir í hluta skólans teknir í gegn og ný sýni tekin reglulega.



Sælgætissjálfssalar

 Heilsuteymið gerði athugasemdir við sælgætissjálfsalana í Ásvallalaug 

og á Ásvöllum, ekki bar það árangur, rætt var við forsvarsmenn 

félaganna og einnig bæjarstjórann (Guðrúnu Ágústu). Reyndar 

óviðunandi að hafa þetta í boði þar sem Ásvellir eru íþróttaaðstaða

nemenda og sundaðstaða nemenda er í Ásvallalaug, þetta er allt hluti 

af skólaumhverfi barnanna.



Hafragrauturinn

 Tilraunaverkefni sem byrjaði snemma árið 2012 og átti að standa yfir í tvær 

til fjórar vikur.

 Byrjar kl. 7:50, afgreiðslu grautar lýkur kl. 8:10.  

 Kostnaður enginn fyrir nemendur.

 Tilraunarverkefnið gekk svo vel að ákveðið var að halda áfram með það og 

býður Hvaleyrarskóli upp á grautinn á hverjum degi.



Netfyrirlestur - Morgunverðurinn

 Fengum Kristján Ómar til þess að búa til netfyrirlestur um mikilvægi 
morgunverðar.

 Ákveðið var að setja fyrirlesturinn á netið þar sem mæting foreldra er yfirleitt 
dræm á flesta atburði sem þessa.

 Fyrirlesturinn var í boði Foreldrafélags skólans.

 Morgunverðurinn-helstu þættir úr fyrirlestrinum

 Mikilvægasta máltíð dagsins

 Hvað er blóðsykur? sveiflur og jafnvægi

 Rannsókn á matarvenjum og einkunnum

 Hugmyndir af morgunmat



Skólamatur, foreldrakönnun

niðurstöðurnar kynntar á kennarafundi, eitt dæmi.
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Mjög oft oft stundum sjaldan aldrei



Unglingarnir og frímínúturnar

 Markmið  var að fá nemendur til að fara minna út í 10-11.

 Í boði er: brauðmeti, ávextir og fleira í stóru frímínútunum.

 Snúðar á föstudögum.

 Nemendur fóru minna út í 10-11.

 Kennarar unglingadeildar skipta vöktum á milli sín.

 Tilraunaverkefni sem ákveðið var að halda áfram með.



Grænmetis- og ávaxtaátakið

 Átak í 2 vikur, kennarar héldu svo áfram að vild

 Heppnaðist vel í flestum bekkjum

 Fjölbreyttari nesti hjá nemendum, hnetur og suðrænir ávextir 

 Árlegur viðburður hjá okkur í Hvaleyrarskóla



Skólamatur

 Nemendakönnun

 5.-10. bekk, netkönnun á vegum Skólamats, áætlað var að leggja fyrir könnun fyrir 

nemendur, hér var allt tilbúið og nemendur áttu að svara könnuninni á netinu. En 

eftir ítrekaðar beiðnir til Skólamats, þá gáfumst við upp á að bíða eftir könnuninni.

 Innihaldslýsingar

 Höfum óskað eftir innihaldslýsingum á matnum sem Skólamatur býður uppá, en 

höfum ekki fengið svar við því.

 Samningur við Skólamat

 Tækifæri að skoða nýja möguleika, þegar samningurinn rennur út.



Áhersla veturinn 2012-2013



Helstu viðburðir ársins
Norræna skólahlaupið

Göngum í skólann

Heimsókn frá hlaupahópum FH og Haukum

Hafnarfjörður á iði

Hjólagrindurnar

Fjölgreindaleikarnir

Lífshlaupið

Haldið áfram með 



Keyptum öryggisvesti fyrir yngstu 

nemendur skólans.



Brunaæfing – öryggið í fyrirrúmi



Lífshlaupið – starfsfólk skólans

 Hvaleyrarskóli vann til tveggja verðlauna í fyrra hjá 

Hafnarfjarðarbæ fyrir góða þátttöku í Lífshlaupinu.



Keyptar voru hjólagrindur og nemendur hvattir til að 

koma á hjólum – hjólaátak. Lögreglan mætti á 

vorhátíð skólans og skoðaði hjól nemenda.



Norræna skólahlaupið

 Allir bekkir tóku þátt, nemendur úr 5 ára deildinni komu líka og hlupu hring.

 Mikil ánægja meðal nemenda sem allir fengu verðlaunapening eftir hlaupið 

sem Foreldrafélag Hvaleyrarskóla styrkti okkur um.



Göngum í skólann

 Allir nemendur í skólanum tóku þátt, kennarar skráðu hvernig 

nemendur komu í skólann og einn bekkur í hverjum árgangi fékk 

verðlaunin „Gullskóinn“ fyrir að hafa komið oftast í skólann með eigin 

afli (hjóli eða gangandi).



Hafnarfjörður á iði

 Tókum að sjálfsögðu þátt, nemendur og starfsfólk fengu 

sér göngutúr saman og sungu svo ávaxtalagið sem Kór 

Flensborgar kenndi okkur öllum.



Öryggið 

Slökkvilið kom í heimsókn í 3.bekk



Geðrækt, áherslan okkar 

skólaárið 2013-2014



Geðrækt

 Margir árlegir viðburðir festir í sessi og haldið áfram með þá á þessu ári.

 Geðorðin okkar unglingarnir.

 Geðorðin sýnileg.

 Bryndís Jóna, núvitund allt starfsfólk, kynning – fyrirlestur.

 Núvitundarnámskeið – ráðstefnu.

 Leikjaþema, fyrir alla aldurshópa.

 Unglingarnir fengu fyrirlestur um geðheilbrigði.

 Umsókn um núvitundarnámskeið fyrir allt starfsfólk.

 Leiktæki verða keypt fyrir leikvöllinn okkar og skólalóðin máluð til að auka 

leiki í frímínútum.



Ávaxtabakkar til sölu fyrir 

starfsfólk og nemendur

 Mikil ánægja í fyrstu en svo voru bakkarnir ekki 

nægilega ferskir og sumir ávextirnir ekki nægilega 

þroskaðir. Sölunni hefur verið hætt.



Markviss málörvun, 

ein af aðaláherslum skólans.

 Kennt vikulega eftir ákveðnri kennsluáætlun í öllum árgöngum skólans, tekið 

þátt í Litlu upplestrarkeppninni í 4. bekk og Stóru Upplestrarkeppninni í 7. 

bekk. 

 Markmið að nemendum líði vel þegar þeir tjá sig fyrir framan hóp, púlttækni 

og framburður æfður á fjölbreyttan máta.



Kynheilbrigði

Kynfræðsla í 6. og 9.bekk



Samverur í öllum deildum 

reglulega
 Léttir lundina

 Þjálfun í að koma fram og hlusta á aðra og bera virðingu fyrir hvort 

öðru

 Börn með ólíka hæfileika fá að njóta sín

 Gerir skólastarfið skemmtilegra



Eineltisáætlun Oleweusar innleidd í 

allan skólann. 



Þemaverkefnið okkar í ár, leikir fyrr og nú. 
Nemendum kenndir ýmsir leikir.



Geðorðin okkar
 Nemendur í unglingadeild umorðuðu geðorðin 10 og gerðu þau að okkar.

 Heilsuteymið lét útbúa litrika og fallega renninga sem hanga uppi í miðrými 
skólans.

Geðorðin okkar eru:

 Hugsaðu jákvætt, það er léttara

 Þér líður betur ef þú hreyfir þig daglega.

 Flæktu ekki líf þitt að óþörfu.

 Settu þig í spor annarra.

 Gefstu ekki upp, það tekur tíma að ná árangri.

 Finndu hæfileika þína og ræktaðu þá.

 Hugsaðu vel um alla sem þér þykir vænt um.

 Settu þér markmið og láttu drauma þína rætast.



Geðorð Hvaleyrarskóla



Núvitund kynnt fyrir öllu starfsfólki

Bryndís Jóna Jónsdóttir frá Flensborg



Núvitund - umsókn

 Heilsuteymið sótti nýverið um styrk til 

Landlæknisembættis til að geta boðið öllu 

starfsfólki upp á 8 vikna námskeið í núvitund. 

Skólinn vonast eftir því að geta orðið tilraunaskóli 

í núvitund þar sem hægt væri að innleiða 

núvitund inn í allar deildir skólans með 

handleiðslu frá embættinu. Enn hefur ekki borist 

svar frá embættinu en við vonum það besta.



Styrkir – öll fjögur árin!

 Sótt um hjá fjölmörgum fyrirtækjum og stofnunum, öll fjögur árin.

 Fengum styrk frá Lýðheilsustöð uppá 860.000.- sem fór í laun heilsuteymisins 

á öðru ári verkefnisins. 

 Alcan – 380.000.- sóttum um styrk fyrir vatnsbrúsum, allir nemendur og allt 

starfsfólk fékk brúsa merktan skólanum og verkefninu Heilsueflandi grunnskóli 

einnig var lítið merki Alcan á brúsunum.

 Fengum styrk frá Alcan uppá 450.000.- sem var nýttur í hjólagrindur og 

öryggisvesti fyrir yngstu nemendur skólans.

 Fengum styrk frá Landlæknisembættinu, sem var nýttur fyrir borða með 

geðorðunum okkar á. Einnig munum við kaupa einhver leiktæki út á 

leikvöllinn okkar (eftir að framkvæma).



Hvaleyrarskóli er heilsusamlegur skóli

sem stefnir að ennþá betri heilsu.


