
          Skóli Ísaks Jónssonar
                          Sjálfseignarstofnun

Námskeið Haust 2017 - Lýsing á námskeiði - Haust 2017 Kostnaður Tími

Valur
Rútuferðir eru frá Ísaksskóla í Valsheimilið. Skráningar fara fram hjá Val. Foreldrar sækja börn sín eftir 

æfingar í Valsheimilið.
Greiðist hjá Val 2x - 3x í viku.

Legonámskeið

Börnin eru að leika sér með tækni Lego. Þau geta bæði unnið frjálst og farið eftir teikningum. 

Kennarar eru Benni, Dagur og Ingi. Skráning á  netfangið benediktgudmundsson@yahoo.com - Byrjar 

15. septemer og stendur í 10 vikur.
18.900.- Föstudagar

Sirkus Íslands Börnin fá tækifæri til að læra hinar ýmsu sirkuskúnstir s.s trúðamennsku,  gripl (juggling), loftfimleika 

o.fl. Ath. 15 börn að hámarki í hópi.  Byrjar 13. september, skráningar inn á sirkus.felog.is
16.000,- Miðvikudagar

Leynileikhúsið
Leynileikhúsið verður með leiklistarnámskeið fyrir 7 - 9 ára börn.  Skráning hjá Leynileihusid.is, byrjar 

14. september og stendur í 10 vikur. Sjá viðhengi.
29.400.- Fimmtudagar

Skólakór

Barnakór Ísaksskóla samanstendur af eldri kór (8 og 9 ára nemendur) og yngri kór (7 ára).  Kóræfingar 

eru á miðvikudögum; eldri kór kl 14:20-15 og yngri kór 15:20 – 16:00.  Kórstjóri er Sunna Karen 

Einarsdóttir.  Skráning fer fram hjá Sunnu Karen tónmenntakennara og  kórstjóra á netfangið 

sunna@isaksskoli.is.  

Enginn Miðvikudagar

Píanónám

Rytmískt píanónám (dægurlög, sönglög o.fl.). Nemendur læra að lesa nótur en sérstaða Tónheima 

felst í ríkri áherslu á að spila eftir eyranu sem og spuna og skapandi hugsun. Fjórir eru saman í hópi. 

Skráning á tonheimar.is.  Nánari upplýsingar í viðhengi. 
136.000,-

Mánudagar og 

þriðjudagar

Ukulele

Haraldur R. Sverrisson sér um ukulele kennsluna í vetur. Kennt verður í fámennum hópum þar sem 

gleði og kátína verða höfð að leiðarljósi. Frekari upplýsingar og skráning á 

www.ukulelereykjavik@gmail.com 
37.500.- Föstudagar, 2 hópar

Kínverska

Kennari er Þorgerður Anna Björnsdóttir starfsmaður Konfúsíusarstofnunar Háskóla Íslands. Kennslan 

byggist á leik, söng og kennslubókum á íslensku sem eru litríkar og skemmtilegar.  Hefst 11. 

september. Á mánudögum eru byrjendahópur(10 pláss) framhaldshópur á þriðjudögum. Skráningar 

hjá tab@hi.is.

Enginn
Mánudagar og 

þriðjudagar

Taekwondo
Suður-kóresk bardagaíþrótt. Þjálfari er Cesar Agusto Rodriques Luna, hjá taekwondo-deild Bjarkar í 

Hafnarfirði. 10 skipti. Hefst 11. september. Skráningar hjá helga@isaksskoli.is.
16.000,- Mánudagar

Skák

Allir 6-9 ára nemendur eru velkomnir í skák.  Til þess að verða afreksmaður í skák er mikilvægt að 

byrja sem fyrst að tefla.  Kennarar á haustönn eru: Kristófer Gautason sem er fimmfaldur 

Íslandsmeistari barna og unglinga í skák. Honum til  halds og trausts er okkar eini sanni Matti mjúki. 

Ekki þarf að skrá sérstaklega í skákina en send verður auglýsinga áður en æfingarnar hefjast.

Enginn Byrjar í október

Fimleikar
Byrjendahópur í fimleikum. Kennslan fer fram í íþróttasalnum kl. 14:20-15:20, 10 skipti og 

fimleikaþjáfarinn er Ásdís Björk Pétursdóttir. Skráning á asdisbjorkpetursdottir@gmail.com. 16.000,- Þriðjudagar

Fram
Rútuferðir eru frá Ísaksskóla í Framheimilið. Skráningar fara fram hjá Fram. Foreldrar sækja börn sín 

eftir æfingar í Framheimilið.
Greiðist hjá Fram 2x - 3x í viku


