
FRÉTTABRÉF
frá félagsmiðstöðinni Hrauninu
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STÍLL í íþróttahúsinu í

Digranesi

laugardaginn 17. mars 

Samfestingur 

föstudaginn og

laugardaginn

23.-24. mars

Skemmtikvöld

Nemendafélagsins 

miðvikudaginn 

4. apríl

Hraunið
Á döfinni hjá 8.-10.bekk:

Hraunið er félagsmiðstöð fyrir börn og unglinga í 5.-10. bekk í 
Víðistaðaskóla og er staðsett í kjallara íþróttahússins þar sem gengið er 
inn um sér inngang á jarðhæð. 

Aðaláhersla er lögð á fjölbreytt og skemmtilegt starf fyrir unglinga í 
8.-10. bekk en boðið er uppá starf fyrir 7. bekk á miðvikudögum frá kl 
17:00-19:00 og  5.-6. bekk á föstudögum kl 17:00 -19:00. 

Opnunartími hjá 8.-10.bekk er á mánudögum frá 17:00-19:00 og 19:30- 
22:00, miðvikudögum frá 19:30-22:00 og á föstudögum frá kl 19:30-22:00. 

Umsjónamaður Hraunsins er Þórunn Þórarinsdóttir,  
aðstoðarverkefnastjóri og er netfangið hennar 
thorunn@hafnarfjordur.is.   
Deildarstjóri er Kristjana Jokumsen og er netfangið hennar 
kristjanaj@vidistadaskoli.is 

Félagsmiðstöðin er með facebooksíðu og notar hana mikið í starfinu, 
hvetjum við foreldra og forráðamenn til að skoða bæði dagskrá og 
myndir sem koma þar inn. Ef þið ýtið hér þá komist þið sjálfkrafa inn á 
síðuna. 

Skrifstofa Hraunsins er staðsett á 1. hæðinni við hliðina á bókasafni 
skólans. 
Símanúmer Hraunsins er 664-5876. 
Það er alltaf hægt að senda póst eða bjalla í okkur.

Þorfinnur Ari í 10.ÞM, Guðmundur Pétur í 8.SHS og Áróra í 10.ÞM, keppendur í Veistu svarið

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011022463344


Fréttir úr starfinu hjá
8.-10.bekk
Við erum búin að bralla ýmislegt saman í vetur.  

Septembermánuður byrjaði með flottu Vinaballi sem

nemendafélagið okkar hélt. Hraunið byrjaði af krafti og

mætingin dúndurgóð. Í október fór nemendafélagið

okkar á fræðslu með öllum nemendafélögum í

grunnskólum Hafnarfjarðar og einnig fóru fulltrúar úr

nemendafélaginu á Landsþing SAMFÉS á Egilstöðum.

Nemendafélagið hélt rosalega flott Hrekkjavökuball þar

sem allir mættu í hroðalegum búningum. Einnig kaus

10. bekkur um hvaða söngleik þau myndu setja upp. Í

nóvember var sameiginlegt ball haldið hér hjá okkur

með Öldunni, Verinu og Vitanum og fékk það nafnið 220

Rave. Ballið gekk ótrúlega vel og var vel skipulagt hjá

þessu flottu ungmennum. Við héldum upp á

félagsmiðstöðvadaginn þar sem boðið var upp á kaffi og

með því fyrir foreldra og forráðamenn og var fínasta

mæting, væri gaman að sjá fleiri á næsti ári. Í desember

héldum við upp á Söngkeppni Hraunsins. Þar tóku 6

þátttakendur þátt og þvílíkir hæfileikar hjá þessum

ungmennum. Dómnefnd valdi Hauk Leif og Evu Bryndísi

áfram í undankeppnina í Bæjarbíó sem var haldin í

janúar. Nemendafélagið hélt jólabingó þar sem

matsalurinn okkar var fullur af einbeittum

bingóspilurum. Undanfarin ár hafa nemendur styrkt

samtök með ágóðanum og þetta árið styrktu þau

Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar. 

Áður en allir fóru í jólafrí voru leiksýningar og jólaball í

íþróttahúsinu okkar.  

Stífar leik-, dans-, söng- og hljómsveitaæfingar hjá 10.

bekk voru í nóvember, desember og janúar og helgina

16-18. febrúar sýndu þau söngleikinn Lísu í Undralandi. 

Leikstjóri verksins var Gunnella 

Hólmarsdóttir, Andrés Þór Þorvarðarson 

var tónlistarstjóri og Jóhanna 

Ómarsdóttir var söngstjóri. Gaman var að 

fylgjast með öllum nefndum t.d. miðasölu, 

tækni, sjoppunefnd og þeim sem sáu um 

förðun. Söngvarar, dansarar, leikarar og 

hljómsveitin stóðu sig með prýði og í 

heildina varð söngleikurinn næstum því 

eins og sýning í Borgarleihúsinu. 

Á Grunnskólahátíðinni í febrúar 

skemmtum við okkur konunglega með 

öllum grunnskólum í Hafnarfirði. Þar 

spiluðu þeir Jói P og Króli, Rjóminn & 

Sprite Zero klan og DJ Ragga Hólm. 

Nemendafélagið tók 

þátt í auglýsingasamkeppni fyrir 

Grunnskólahátíðina og unnu þau keppnina 

í ár.  Við tókum einnig þátt í 

spurningakeppninni Veistu Svarið. Áróra, 

Guðmundur Pétur og Þorfinnur Ari 

kepptu fyrir hönd Hraunsins og var Jóhann 

Ægir varamaður. Þau unnu fyrstu tvær 

keppnirnar og enduðu í úrslitum í 

Bæjarbíói. Þar urðum við í 2. sæti og erum 

við alveg hrikalega stolt af þessum 

snillingum.  

Við höfum fengið nokkra gesti í vetur í 

félagsmiðstöðina, fulltrúar 

druslugöngunnar komu í nóvember og 

Indíana Rós kom í janúar og var með 

kynfræðslu. 

Við fengum einnig förðunarfræðing í 

heimsókn til okkar sem kenndi ýkta 

leikhúsförðun svo eitthvað sé nefnt.





Stíll veturinn 2017-2018

Í samstarfi við Kristínu Garðars vorum með valfagið STÍL á þriðjudögum í vetur, annað árið í 
röð. Samvinnan er alveg frábær og ótrúlega gaman að fylgjast með hönnuðum framtíðarinnar. 

Þemað í ár var drag og var undankeppnin HafnarfjarðarSTÍLL, haldin í hátíðarsal skólans 
föstudaginn 9. mars.   

Þar kepptu sjö lið í heildina og var Hraunið með fjögur lið í ár. Hraunið hlaut þrenn af fjórum 
verðlaunum sem voru í boði. Fengum verðlaun fyrir bestu förðunina, bestu möppuna og 
heildarútlit. Öll lið sem tóku þátt í ár voru svo heppin að komast í aðalkeppnina sem haldin 
verður laugardaginn 17. mars í íþróttahúsinu í Digranesi. 
Það er frítt inn fyrir 16 ára og yngri en það kostar 500 kr. fyrir fullorðna. 

Ef þið ýtið hér komist þið inn á viðburðinn sem SAMFÉS heldur næstkomandi laugardag. 
Keppnin hefst á slaginu 15:00 og væri gaman að sjá sem flesta mæta á svæðið og hvetja okkar 
krakka til dáða. 

Hvað er Stíll?
Stíll er árleg hönnunarkeppni 
á milli félagsmiðstöðva þar sem 
keppt er í hárgreiðslu, 
förðun og fatahönnun 
út frá ákveðnu þema.

Lið 1. 
Svanhvít Berg  10.HB 

Mekkín Elísabet 10.ÞM 
Björgvin Skúli 10.HB 

Sara Dögg 10.HB 

Lið 2.

Lið 3. Lið 4.

 
Sólveig Þóra 8.SM 
Auðlín Hanna 9.SR 
Hjördís Anna 9.SR 

Þórhildur Björg 9.SR 

 
Heiðdís Harpa 8.SHS 

Nicole  8.SHS 
Saga María 8.SHS 
Sigrún Ásta  8.SHS 

 
Tinna Guðrún 8.RB 

Eyrún 8.RB 

https://www.facebook.com/events/275078293027559/


Næstu vikur 
 8.-10. bekkur

Hraunið verður lokað út af framkvæmdum en það verður að sjálfsögðu  áfram opið og verðum við með 
aðstöðu inni í skólanum. Við sendum út póst þegar við vitum tímasetninguna á framkvæmdunum. 

Við erum s.s. að fara að gera Hraunið huggulegt og kósý. Það verður málað og skipt um 
eldhúsinnréttingu og fleira. Við ætlum að halda opnunarhátíð og bjóða öllum í heimsókn að skoða 
dásamlegu félagsmiðstöðina okkar. 

Við viljum fá hjálp frá okkar fólki og bendum á þessa skráningasíðu hér 

Leitum af hönnunarsnillingum innan Hraunsins. Endilega bendið okkur á krakka sem hafa áhuga á 
hönnun. 

Árshátíð unglingadeildarinnar verður haldin miðvikudaginn 25.apríl. Þemað mun vera afar glæsilegt í 
ár. 

Í apríl og maí  verða keppnirnar Hafnarfjörður hefur hæfileika og Skólaskate. Hafnarfjörður hefur 
hæfileika er hæfileikakeppni og geta allir sem hafa leynda hæfileika tekið þátt, t.d. beatboxarar, 
dansarar, söngvarar, hljóðfæraleikarar og svo framvegis. Hvetjum alla til að taka þátt. 

Skólaskate er hjólabrettakeppni sem haldin er í samstarfi við Brettafélagið. Þessi keppni er nú haldin 
annað árið í röð og í fyrra varð Hraunið sigurvegari. 

Í vetur höfum við verið með Hraunráð sem fundar annan hvern mánudag með starfsfólki Hraunsins. 
Ráðið fundar um dagskrárgerð, lífið og tilveruna, hjálpa til við að finna vinninga fyrir keppnir og fleira. 

Eins og hefur komið fram höfum við verið í samstarfi við Kristínu Garðarsdóttir textílkennara sem 
kennir STÍL sem valfag í allan vetur og hafa hóparnir getað unnið í verkefnunum sínum á kvöldin þegar 
félagsmiðstöðin er opin. 

Dungeons og Dragons klúbbur hefst á næstu dögum og erum við ansi spennt fyrir honum. 

Ef þið eruð með hugmyndir að klúbbum og eða ráðum endilega heyrið starfsfólkinu í Hrauninu.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmQPivqWxP6T1QphcaYpuuqtSt2ne_Oby7yjrrNIEyrVAiHg/viewform


5.-6. bekkur
Á föstudögum í vetur hefur verið ansi mikið fjör. 
Septembermánuður byrjaði með trompi þar sem rúmlega 70 
krakkar sóttu félagsmiðstöðina. 

Það sem var í boði og heillaði hvað mest var slímgerð, tie dye, 
minute to win it, og kökukeppni. Við höfum brallað ýmislegt 
saman í vetur og var Hrekkjuvökuballið sem var haldið í 
október alveg ótrúlega vel heppnað. 
Síðasta föstudag vorum við með Diskóball í hátíðarsalnum 
okkar og það var mikið fjör og stuð. 
Við erum dugleg að spila, fara í Playstation 4, borðtennis og er 
bara almennt stuð hjá okkur. 

Sjá dagskrá hjá 5.-6. bekk á næstu síðu  



Dagskrá í mars/apríl 
hjá 5.-6. bekk

 
föstudagur 16. mars 

Brjóstsykursgerð 
föstudagur 23. mars 

*Lokað * 
föstudagur 6. apríl 

Ratleikur 
föstudagur 13. apríl 

Bíómynd og pítsa - allir að koma með 500 kr



7. bekkur
Við ákváðum í vetur að vera með séropnun fyrir 7. bekk. Alla miðvikudaga er opið frá kl 17:00-19:00.  
Á miðvikudögum í vetur hefur verið rólegt en oft mikið stuð.  Við höfum t.d. verið 
með pítsakvöld, héldum hrekkjavökuball, brjóstsykursgerð og vorum nýlega með mjög skemmtilegan 
feluleik. 

Á næstunni langar krakkana til þess að halda stórt ball og búa til flotta hefð fyrir 7. bekk. 
Hér fyrir neðan má sjá dagskrá fyrir næstu vikur: 

Dagskrá í mars/apríl hjá 7. bekk

miðvikudagur 14.mars 
Opið hús/spiladagur 

miðvikudagur 20.mars 
Bollakökugerð 

miðvikudagur 28. mars 
Páskafrí 

miðvikudagur 4. apríl 
Tie dye



Dagskrá í  mars/aprí l  hjá  8 .-10.bekk
 

mánudagur 12. mars 
Hraunið í nýjum búningi 
miðvikudagur 14. mars 

FIFA MÓT og borðtennis-snilld 
föstudagur 16. mars 

SPA-KVÖLD 
laugardagur 17. mars 

STÍLL í íþróttahúsinu í Digranesi  
Frítt inn fyrir 16 ára og yngri 

mánudagur 19. mars 
Brjóstsykursgerð 

miðvikudagur 21. mars 
Vitinn á afmæli - við ætlum í 

heimsókn 
föstudagur 23. mars 

Samfestingur 
laugardagur 24. mars 

Söngkeppni Samfés 
mánudagur 26. mars 

Bollaköku-kvöld 
miðvikudagur 28. mars 
Pítsakvöld og bíómynd 
föstudagur 30.mars  

Páskafrí 
 



Starfsfólk Hraunsins
Nafn: Þórunn Þórarinsdóttir 
aldur: held ég sé 33 ára, jú 33 ára. 
starfsheiti: aðstoðarverkefnastjóri 
starfsaldur: 10 ár en 4 ár í Hrauninu  
áhugamál: fótbolti, auglýsingagerð, 
heimildaþættir,matargerð, 
 ungmennalýðræði og að bæta við 
forskeytinu ljón- við ýmis orð. Eins og 
"ég er bara ljónhress"

Nafn: Kristjana Jokumsen 
starfsheiti: Deildarstjóri 
aldur:  34 ára 
starfsaldur: 7 ár í allt en 
með hléum inn á milli -  
Áhugamál. Kaffi, kettir, 
krútt, kleinur, klístur, 
kökur, kex, kafa, klippa, 
kitla, krísur, klær og 
kruður!

Nafn: Atli Fjölnisson 
aldur: 21 árs 
starfsheiti: Frístundaleiðbeinandi 
starfsaldur: Eitt ár 
áhugamál: Fótbolti, góð stund 
með vinum, útlönd, tölvuleikir og 
að vinna í Hrauninu

Nafn: Jóhanna Ómarsdóttir 
aldur: 25 ára 
starfsheiti: Frístundaleiðbeinandi 
starfsaldur: Fimmta árið mitt í 
feló 
áhugamál: Áhugamálin mín eru 
tónlist, syngja, förðun, snyrtifræði, 
innanhússhönnun og 
sakamál/morðmál  

Nafn: Andrés Þór Þorvarðarson 
aldur: 21 árs 
starfsheiti: Frístundaleiðbeinandi 
starfsaldur: : Þriðja árið mitt í 
Hrauninu 
áhugamál: Tónlist, stemning, 
rólegheit, framúrstefnuleg list, 
kaffi og rock& roll 

Nafn: Ragnhildur Iona 
Guðmundsdóttir 
aldur: 22 ára 
starfsheiti: Frístundaleiðbeinandi 
starfsaldur: Fyrsta árið mitt í 
Hrauninu 
áhugamál: 
Fótbolti, Útivera og ferðast

Nafn: Salka Sigurðardóttir 
aldur: 22 ára að verða 23 ára 24. mars  
starfsheiti: Frístundaleiðbeinandi 
starfsaldur: Fyrsta árið mitt í Hrauninu 
áhugamál: Félagsstörf, brenn líka fyrir 
hagsmuni stúdenta! kaffi, tónlist, 
útlönd, kötturinn minn, mannleg 
samskipti, hanga með vinum og flippa

Nafn: Anna Sigríður Siemsen 
aldur: 28 ára  
starfsheiti: Frístundaleiðbeinandi 
starfsaldur: 5 ár 
áhugamál: tónlist, söngleikir, 
bíómyndir, vinir mínir, vinnan mín og 
ferðalög 



Myndir frá vetrinum 2017-2018

220 Rave í Víðistaðaskóla

Hluti af starfsfólki Hraunsins á 
Hrekkjavökuballi.

Hrekkjavökuball Víðistaðaskóla

Jólabingó Nemendafélagsins

Mynd úr söngleiknum Lísu í Undralandi



Þessir snillingar mættu í Hraunið þegar 
vedur.is spáði gulri viðvörun.

Masterchef-keppni sem vakti mikla 
lukku.

Haukur Leifur og co. að syngja lagið 
Sólgleraugu og Buff með hljómsveitinni 
Sprite Zero Klan í Söngkeppni 
félagsmiðstöðva Hafnarfjarðar. 

Eva Bryndís að syngja lagið, I see fire 
með Ed Sheran í Söngkeppni 
félagsmiðstöðva Hafnarfjarðar.






