
 
Sumarnámskeið  

Grundarfjarðarbæjar 2014 
Börn fædd 2001-2008 

Smíðar og sköpun 2. - 13. júní 
Á námskeiðinu verður lögð áhersla á sköpun og smíðar 
þar sem hægt er að takast á við fjölbreytt viðfangsefni 
eftir áhuga og getu. Mikið verður lagt upp úr sjálfstæðum 
vinnubrögðum og börnin hvött til þess að vinna með eigin 
hugmyndir. Námskeiðið er fyrir yngri og eldri hóp 
(árg.2002-2008). 
Verð: 7000 kr. 

 
Ævintýranámskeið 16. - 20. júní 
Ævintýranámskeiðið er fyrir yngri hóp (árg.2005-2008). 
Áhersla á útiveru og gleði; leikir, sílaveiðar, farið að vaða, 
fjöruferð, fjársjóðsleit, tilraunadagur, skordýraveiðar og 
margt fleira. 
Verð: 4000 kr. 

 
Skartgripagerð/DIY 16. - 20. júní 
Námskeiðið er fyrir eldri og elsta hóp (árg. 2001-2004). 
Byrjum á hugstormun og hugmyndavinnu og förum í 
gegnum ferlið frá hugmynd að framkvæmd og lokaút-
komu. Kynnumst einnig hugtakinu DIY (Do It Yourself), 
leitum hugmynda og hugstormum um okkar eigin 
útfærslur og leiðir, þar sem áhersla er á endurnýtingu og 
skapandi hugsun. Fjölmargar leiðir í boði í útfærslum á 
hugmyndum, til dæmis; perlugerð, endurnýting, notkun 
textílefna (hand– og vélsaumað), plexígler, prjón og hekl, 
tálgun og margt margt fleira! 
Verð: 4000 kr. 

 
Hreyfismiðja 23. júní - 4. júlí (yngri)  
og 11. - 15. ágúst (eldri) 
Áhersla á hreyfingu og útiveru; gönguferðir, fjallgöngur, 
hjólaferðir, jóga, leikir, þrautir, dansleikir, leiklist, sund-
ferð, ratleikir og margt fleira. Námskeiðið fyrir yngri hóp 
stendur yfir í 2 vikur en námskeið fyrir eldri hóp er ein 
vika. 
Verð: 7000 kr. (yngri) og 4000 kr. (eldri). 

 
 
 

Stop motion stuttmyndagerð 23. júní - 4. júlí 
Stop motion stuttmyndagerð fyrir eldri og elsta hóp (árg. 
2001-2004). Farið í gegnum ferlið frá hugmynd til loka-
afurðar; hvernig búa á til storyboard, undirbúningur, tökur 
og klipping. Í lokin verður sýning á þeim stuttmyndum sem 
gerðar voru á námskeiðinu. 
Verð: 7000 kr. 

 
Listasmiðja 7. - 18. júlí 
Finnum okkar innri listamann og gefum sköpunargleðinni 
lausan tauminn. Kynnumst listamönnum sem tjá sig með 
ýmiss konar aðferðum, bæði hefðbundnum og óhefð-
bundnum og notum það sem innblástur í okkar vinnu. 
Náttúran notuð sem uppspretta sköpunar með áherslu á 
útiveru, endurnýtingu og góða umgengni um landið okkar. 
Námskeiðið er fyrir yngri hóp, eldri hóp og elsta hóp 
(árg.2001-2008). 
Verð: 7000 kr. 

 
Smiðjur 21. - 25. júlí 
Ýmsar smiðjur vikuna fyrir bæjarhátíðina okkar, Á Góðri 
Stund. Leikjasmiðja, vatnsleikjasmiðja og skapandi smiðja 
þar sem við blöndum saman listsköpun og leik. Í Hátíðar-
smiðju undirbúum við okkur fyrir skrúðgöngur bæjar-
hátíðarinnar. Lokahátíð með grillveislu, leikjum og 
skemmtun. Smiðjurnar eru fyrir yngri hóp og eldri hóp 
(árg.2002-2008). 
Verð: 4000 kr. 

 
Haustsmiðja 11. - 15. ágúst 
Gagn og gaman fyrir börn fædd 2005-2008. Lærum í 
gegnum leiki, förum í fjöruferðir og gönguferðir, lærum að 
þekkja blómin, tínum þau og pressum, málum og mótum, 
gerum vinabönd, puttaprjón og fleira skemmtilegt. 
Verð: 4000 kr. 

 

Umsjón: Ólöf Rut Halldórsdóttir, Monika Eiðsdóttir 
og Herdís Lína Halldórsdóttir 
 
Frekari upplýsingar um námskeiðin má nálgast á vef-
síðu námskeiðanna www.sumarnamskeid-
grf.blogspot.com eða hjá Ólöfu Rut í síma 847-8750 
Umsjónarmenn Sumarnámskeiðanna aðstoða við að 
senda börnin á æfingar UMFG verði skörun á tímum. 
Sami systkinaafsláttur gildir og í tónlistarskóla; 35% 
fyrir annað barn og 70% fyrir þriðja barn.  

8.30-11.30—Yngri hópur (Árg. 2005-2008) 
12.30-15.30—Eldri hópur (Árg. 2002-2004) 
12.30-15.30—Elsti hópur (Árg.2001) 
 
Skráningareyðublað má nálgast á bæjarskrifstofu 
Grundarfjarðar eða á vefnum www.grundarfjordur.is. 
Eyðublöðum skal skila á bæjarskrifstofuna. Athugið að 
allar skráningar þurfa að fara í gegnum bæjarskrifstofu 
Grundarfjarðar og skráning þarf að fara fram fyrir kl.12 
á föstudegi, eigi barn að byrja á námskeiði á mánu-
degi.   


