
Íþrótta- og tómstundaskóli Þórs 2019 
  

Við viljum bjóða ykkur velkomin í Íþrótta- og tómstundaskóla 
Þórs sumarið 2019. Markmið skólans er að bjóða upp á fjölþætta 
íþrótta- og tómstundaiðkun til að efla líkamlegan, andlegan og 
félagslegan þroska barnanna, auk þess að auka áhuga barna á 
útivist og íþróttum. 

Við munum bjóða upp á margt skemmtilegt í sumar, t.d. sund, hjólatúra, fjöruferðir, 
fimleika, boltaíþróttir, frjálsar íþróttir, dans, ýmsa leiki, föndur, gönguferðir og ýmislegt 
annað skemmtilegt. Við endum svo öll námskeiðin á grillveislu. 

Boðið er upp á fimm tveggja vikna námskeið frá kl. 08:45 – 12:15 og 12:45 – 16:15.  
Þau börn sem að dvelja hjá okkur allan daginn fá fría pössun í hádeginu. 
Einnig er boðið upp á gæslu á milli 07:45 – 08:45 og 16:15 – 17:15 

 

 Námskeið 1: 11. júní – 21. júní.  
 Námskeið 2: 24. júní – 5. júlí.  
 Námskeið 3: 8. júlí – 19. júlí. 
 Námskeið 4: 22. júlí – 2. ágúst. 
 Námskeið 5: 6. ágúst – 16. ágúst.  

 
Námskeiðsgjaldið í ár er 8.000 kr. fyrir hálfan dag og 16.000 kr. fyrir heilan dag. 
Gæsla frá 07:45 – 08:45 kostar 2.000 kr. (200 kr. per dag) og frá kl 16:15 – 17:15 kostar 
2.000 kr. (200 kr. per dag).   

Aldurstakmarkið miðast við skólaaldur, þ.e. þau sem fara í skólann í haust eru gjaldgeng. 

Hvernig get ég skráð barnið mitt ? 

 Aðeins er hægt að skrá barnið í Nóra kerfinu (Þar er hægt að nýta frístundastyrk). 
 Leiðbeiningar: http://thorsport.is/D10/_Files/Leidbeiningar_Nori.pdf 
 Skráningar: https://thorsport.felog.is/  
 Nánari upplýsingar í síma 461 2080 eða reimar@thorsport.is 

Hollt og gott mataræði skiptir miklu máli. 
Börnin þurfa að hafa með sér nesti að heiman og leggur skólinn mikla áherslu á að nestið 
sé hollt og orkuríkt, t.d. samloka, safi og ávöxtur. Gott er einnig að hafa vatnsbrúsa 
meðferðis. 
 
Amanda Mist Pálsdóttir mun veita skólanum forstöðu í sumar. 

Hlökkum til að sjá ykkur  


