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Námskeið Tómstundarframboð - Haust 2019 - Lýsing á námskeiði 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 2-3 x í viku

Legonámskeið

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

Benni, Dagur og Hjörtur. Skráning á  netfangið benediktgudmundsson@yahoo.com.  Byrjar 9. 

september og er í 10 skipti.
18.900,- Mánudagur, 2 hópar

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 18. september, skráning inni á sirkus.felog.is
16.000,- Miðvikudagur

Leynileikhúsið
Leynileikhúsið verður með leiklistarnámskeið fyrir 6 - 9 ára börn.  Skráning hjá leynileikhusid.is. Byrjar 

12. september og stendur í 10 vikur. Sjá viðhengi.
32.700,- Fimmtudagur

Barnakór

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

nemendum). Kóræfingar eru á þriðjudögum.  Eldri kór er frá kl 14:10-15:00 og yngri kór frá 15:00 – 

15:50.  Kórstjóri er Björg Þórsdóttir. Skráning fer fram hjá Björgu tónmenntakennara og kórstjóra á 

netfangið bjorg@isaksskoli.is. Byrjar 10. september.  

Enginn Þriðjudagur

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 info@ukulelereykjavik.com 
37.500,- Miðvikudagur, 2 hópar

Vísindasmiðja

Vísindasmiðja grunnur er frá kl. 14:15-14:55 og  Vísindasmiðja framhald frá 15:00-15:45. 8 skipti. Ein 

til þrjár tilraunir í hverjum tíma. Mikið um fikt og fræðslu í gegnum leik og skemmtilegheit. 12 börn í 

hvorum hópi. Leiðbeinendur eru Sigríður Hrund, Kolbeinn Sturla, Starkaður Snorri o.fl. Skráning hjá 

visindasmidja@gmail.com

13.600,- Föstudagur

Fimleikar
Fimleikaþjálfun sem fer fram í íþróttasalnum. Byrjar 17. september og er í 10 skipti. Fimleikaþjálfari er 

Ásdís Björk Pétursdóttir. Skráning hjá asdisbjorkpetursdottir@gmail.com 
16.000,- Þriðjudagur

Fram
Rútuferðir eru frá Ísaksskóla í Framheimilið. Skráning fer fram hjá Fram. Foreldrar sækja börn sín eftir 

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

Skák

Til þess að verða afreksmaður í skák er mikilvægt að byrja sem fyrst að tefla.  Kennari er Kristófer 

Gautason sem er fimmfaldur Íslandsmeistari barna og unglinga í skák. Á mánudögum eru 6 ára frá kl 

14:15-15:00 og 7 ára frá 15:10-16:00. Á miðvikudögum eru 8 ára frá kl 14:15-15:00 og 9 ára frá 15:10-

16:00. 16 í hópi. Skráning hjá krga01@rvkskolar.is

Enginn
Mánudagur og 

miðvikudagur

Kínverska

Kennari er Þorgerður Anna Björnsdóttir starfsmaður Konfúsíusarstofnunar Háskóla Íslands. Kennslan 

byggist á leik, söng og kennslubókum á íslensku sem eru litríkar og skemmtilegar. Yngri hópur, 10 í 

hópi, eru frá kl 14:15-14:55. Eldri hópur, 15 í hópi, frá 15:00-15:40. Hefst 10. september. Skráning hjá 

helga@isaksskoli.is

Enginn Þriðjudagur


