
Nú í febrúar verður lögð fyrir foreldrakönnun Skólapúlsins og því mun slembiúrtak úr 

foreldrahópnum fá senda beiðni um þátttöku í henni í tölvupósti á næstu dögum.  

Könnunin er lögð fyrir annað hvert ár og er hluti af reglubundnu sjálfsmati skólans.  Ég bið 

þá sem fá beiðni um þátttöku að bregðast vel við enda geta niðurstöður könnunarinnar 

gefið okkur mikilvægar upplýsingar sem gagnast við áframhaldandi þróun skólastarfsins.  

Við vonum að viðtölin um daginn hafi nýst vel til að taka stöðuna á námi nemenda og 

leggja á ráðin um framhaldið. Við erum smátt og smátt að þjálfast í að nota nýja formið á 

námsmatinu en þarna er vissulega um að ræða breytingu sem tekur tíma fyrir alla aðila að 

venjast og læra á. Við hvetjum forráðamenn til að hafa samband með ábendingar eða 

spurningar varðandi námsmatið ef eitthvað má betur fara.  Þá hvetjum við forráðamenn 

einnig til að fara reglulega inn á mentor og skoða námsmatsupplýsingar eftir því sem þær 

bætast við.      

Annars er allt prýðilegt að frétta úr skólastarfinu og við lítum björtum augum á mánuðinn 

framundan enda hækkar sól á lofti með hverjum deginum og bráðum hlýnar á ný! Eins og 

sjá má af fréttunum hér fyrir neðan eru nemendur okkar alltaf að gera góða hluti. Þarna er 

að sjálfsögðu bara um að ræða toppinn á ísjakanum enda eru í skólastarfinu unnir stórir og 

smáir sigrar á hverjum degi.   Með von um góðan og árangursríkan febrúarmánuð.  

      Ágúst Jakobsson, skólastjóri 

  Kæra skólasamfélag  

       Föstudagur 1. febrúar 2019            Ábyrgðarmaður: Ágúst Jakobsson 

Mánaðarpóstur Hörðuvallaskóla 

Viðurkenningar fyrir ljóð í ljóðasamkeppni grunnskóla Kópavogs 

Ljóðstafur Jóns úr Vör var afhentur í 17. sinn við hátíðlega athöfn í Salnum þann 21. janúar. Úrslit í ljóða-

samkeppni grunnskóla Kópavogs voru einnig kunngjörð þá en 170 ljóð bárust frá grunnskólabörnum. 

Hörðuvallaskóli tók að sjálfsögðu þátt í keppninni og stóðu nemendur sig með mikilli prýði. Í fyrsta sæti 

var nemandi í 10. bekk úr Kársnesskóla en í öðru sæti var nemandi í 6. bekk Hörðuvallaskóla, Örn 

Tonni Ágústsson Christensen, með ljóðið Englar. Sjö nemendur hlutu sérstaka viðurkenningu og í þeim 

hópi voru tveir nemendur í Hörðuvallaskóla þeir Elmar Daði Ívarsson og Snorri Sveinn Lund. Við óskum 

þeim til hamingju með frábæran árangur! 

Sigur í söngkeppni félagsmiðstöðva Kópavogs 

Söngkeppni 

félagsmiðstöðva í 

Kópavogi var að 

venju haldin hátíðleg 

í lok janúar en 

keppnin er árlegur 

viðburður 

félagsmiðstöðvanna. 

Fjölmargir hæfileika-

ríkir unglingar stigu á 

svið en að þessu 

sinni sigraði Kúlan 

með flutningi Erlu 

Gerðar Óladóttur á 

laginu „When we 

were young“ eftir 

söngkonuna Adele. Í 

öðru sæti var félags-

miðstöðin Fönix og 

félagsmiðstöðin 

Pegasus í því þriðja. Fyrstu þrjú sætin í Kópavogskeppninni taka 

þátt í Söngkeppni Samfés sem haldin verður í Laugardagshöllinni 

23.mars n.k. Við óskum Erlu Gerði innilega til hamingju með 

frammistöðuna og hlökkum til að fylgjast með framhaldinu! 

Mentor appið  
Við minnum foreldra á að  

mentorappið er afar þægilegt í 

notkun og um að gera að hlaða 

því niður í símann sinn.  Það er 

hægt að nálgast bæði fyrir   

apple og android tæki..   

  Lúsin 

Enn er lúsin að stinga sér niður 

öðru hvoru. Það er afar mikil-

vægt að slaka ekki á og halda 

áfram að kemba 

reglulega og láta 

skólann vita ef upp 

koma tilfelli þannig 

að hægt sé að 

gera öðrum 

foreldrum einnig 

viðvart.     



 

Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

 4.  

Gufusoðin ýsa m/ 

bræddu smjöri og 

soðnum kartöflum. 

Salatbar og ávextir.   

 

 

5.  

Kalkúnabollur í BBQ m/ 

brúnum hrísgrjónum og 

maísbaunum. Salatbar 

og ávextir.   

6.  

Kakósúpa m/ tvíbökum, 

brauð og álegg. Ávextir.   

 

 

 

7. 

Léttsaltaður þorskur m/ 

smjöri og soðnum 

kartöflum.  Salatbar og 

ávextir.   

 

 

8.  

Grísastrimlar í kornflex-

raspi m/ brúnum hrís-

grjónum og súrsætri sósu. 

Salatbar og ávextir.   

   

 

9.  

 

 

10.  11.  

Fiskibollur m/ brúnni 

sósu, soðnum kartöflum 

og rabarbarasultu. 

Salatbar og ávextir.   

9. bekkur fer á 

Laugar 

12.  

Mexíkósk súpa m/ 

kjúklingi, grænmeti, 

tortillaflögum, rifnum 

osti og sýrðum rjóma. 

Ávextir.   

 

13.  

Heitur pastaréttur m/ 

heilhveitipastaskrúfum, 

baconi, grænmeti og 

ostasósu. Ávextir.   

 

 

14.  

Heimalagaður ofnbak-

aður fiskur í karrýsósu 

m/ brúnum hrísgrjónum. 

Salatbar og ávextir.   

 

15.  

Grísagrillsteik í Rio Brazil 

marineringu m/ ofnbökuð-

um kartöflum og kaldri 

piparsósu. Salatbar og 

ávextir.   

 

16.  

 

 

17.  18.  

Ýsa í orlý m/ brúnum 

hrísgrjónum og súr-

sætri sósu. Salatbar og 

ávextir.   

 

 

19.  

Sænskar hakkbollur m/ 

kartöflumús, brúnni 

sósu og týtuberjasultu. 

Salatbar og ávextir.   

 

 

20.  

Hrísgrjónagrautur m/ 

kanilsykri, rúsínum, 

lifrapylsu og blóðmör. 

Ávextir.   

 

 

21.  

Ýsa í kókoskarrýraspi 

m/ soðnum kartöflum og 

sósu. Salatbar og     

ávextir.   

 

22.  

Úrbeinuð kjúklingalæri í 

grillmixi m/ brúnum 

hrísgrjónum. Salatbar og 

ávextir.   

 

23.  

 

 

24.  25.  

 

VETRARFRÍ 

Frístund lokuð 

26.  

 

VETRARFRÍ 

Frístund lokuð 

27.  

Bláberjaskyr m/ rjóma-

blandi og heilhveiti-

brauð m/ spægipylsu, 

skinku og smjöri.     

Ávextir.   

 

28.  

Heimalagaður 

plokkfiskur m/ rúg-

brauði og smjöri. Salat-

bar og ávextir.   

 

 

1. mars  

Lambagúllas í karrýsósu 

m/ brúnum hrísgrjónum. 

Salatbar og ávextir.   

 

 

  

 

 

Febrúar 2019 

Muna:  

 

 Vetrarfrí er 

dagana 25.-26. febrúar og í 

vetrarfríinu er lokað í frístund. 

 

Útivistartíminn:  

 Börn, 12 ára og yngri, mega ekki vera á 

almannafæri eftir klukkan 20.00 nema í 

fylgd með fullorðnum.  

 Börn, sem eru á aldrinum 13 til 16 ára, 

skulu ekki vera á almannafæri eftir 

klukkan 22.00, enda séu þau ekki á heim-

ferð frá viðurkenndri skóla-, íþrótta– eða 

æskulýðssamkomu.  


