
BREKKUSKÓLI  
 

Tómstundastarf barna 
4.-7. bekkur  

Vor 2020 

Tómstundastarf grunnskóla 
Akureyrar. 
Punkturinn, Rósenborg. 
Skólastígur 2. 
Sími 460 1244. 
Netfang:  

tomstund@akureyri.is 

 

 
Pop-art verk - 2 skipti. 

Leiðbeinandi: Bryndís Fanný Halldórsdóttir, 
list- og handverksleiðbeinandi.  
Við tökum mynd af þér færum hana yfir á 
striga og þú „poppar“ hana upp með líflegum 
litum. Eigulegt listaverk í anda Andy Warhol. 
Tímabil: 17. og 19. mars. 
Kennt þriðjudaga og fimmtudaga kl. 15-16:30. 
Verð: 4.000. 
Kennt í Rósenborg, Punktinum 1. hæð. 
 
 

Í hverju barni býr fjársjóður. 

 
 
Skipulagt tómstundastarf hefur ótvírætt 
forvarnargildi þar sem starfið stuðlar að 
jákvæðum og þroskandi samskiptum, örvar 
félagsþroska og lýðræðisvitund ásamt því að 
styrkja sjálfsmynd barna og unglinga.   
 
 
Félagsmiðstöðvar Akureyrar bjóða upp á 
lokað hópastarf á miðstigi innan hvers skóla. 
Þar er lögð áhersla á jákvæð samskipti, að 
styrkja sjálfsmynd barna og efla félagslega 
færni þeirra. Að auki er boðið upp á opið starf 
félagsmistöðvanna. 
 
Nánari upplýsingar hjá olafiag@akureyri.is 

Tími og flæði 



 
Ágæti nemandi og foreldri ! 

 
Eitt af markmiðum samfélagssviðs er að   leitast við 
að gera öllum börnum og  uglingum kleift að sækja 
tómstundastarf   að skóladegi loknum.  
 
Frístundastyrkurinn er nú 40.000 kr. 
 
Skráning hefst kl. 16:30 daginn sem kynningin fer 
fram í skólanum. 
 
Skráning fer fram á matartorg.is 
Skráning á biðlista er með tölvupósti. 
 
Námskeiðsgjald er ekki endurgreitt, nema ef um 
veikindi er að ræða.  
 
Vinsamlegast látið vita ef barnið þarf auka aðstoð til 
að taka þátt í starfinu.  
 
Aðstoð við skráningu, skráning á biðlista eða nýting 
á frístundarstyrk Akureyrarbæjar sendist á  
tomstund@akureyri.is 
 
Skráningar og mætingar eru á ábyrgð forráðamanns 
og er því ekki minnt á námskeið. 
 
Með góðri kveðju, starfsfólk tómstundastarfs 
 

www.akureyri.is/rosenborg 

 
Brjóstsykursgerð - 2 skipti. 
Leiðbeinandi: Súsanna Kristinsdóttir, 
list–og handverksleiðbeinandi. 
Búnar til ýmsar tegundir af dásamlegum 
brjóstsykri. 
Tímabil 1: 3. og 5. feb, mán og mið, kl 15-16:30. 
Tímabil 2: 24. og 26. mars, þri og fim, kl. 15-16:30. 
Tímabil 3: 30. mars og 1. apríl, mán og mið, kl. 15-
16:30. 
Verð: 4000. 
Kennt í Rósenborg 2.hæð. 
 

Tálgun - 4 skipti. 
Leiðbeinandi: Ólafur Sveinsson, 
myndlistamaður og kennari.  
Farið verður í grunn-atriði hnífsins, hvernig er 
hnífnum beitt og tæknina. Tálgaðar litlar fígúrur 
t.d. fuglar, karlar eða annað skemmtilegt.   
Tímabil: 23. 25. 30. mars og 1. apríl. 
Kennt mánudaga og miðvikudaga. kl. 16:30-18:00. 
Verð: 6.900. 
Kennt í Rósenborg, Punktinum 1.hæð. 
 

Ég og mínir - 2 skipti. 
Leiðbeinandi: Margrét Ögn Stefánsdóttir,  
list og handverksleiðbeinandi. 
Búum til falleg tré , sem við skreytum og römmum 
inn. Notum vatnsliti, allskyns skraut og myndir af 
fjölskyldu barnsins. Að tilheyra fjölskyldu og eiga 
góða vini er afar mikilvægt.  
Tímabil: 16. og 18. mars. 
Kennt mánudaga og miðvikudaga kl. 15-16:30. 
Verð: 4000. 
Kennt í Rósenborg 2.hæð. 
 

 

TækniLEGO í Lundarskóla - 2 
skipti.ATH 
Leiðbeinandi: Jón Aðalsteinn Brynjólfsson, 
náttúrufræðikennari. 
Setjum saman NXT2 LEGO vélmenni. 
Tengjum við tölvur, forritum og fjarstýrum. 
Látum svo vélmenni keppa. 
Foreldrum er velkominð að horfa á 5. febrúar. 

ATHUGA Breytt Tímabil: 3. og 5. 
febrúar 
Kennt mánudaga og miðvikudag kl. 16:30-18:00. 

Verð: 4.000. 
Kennt í Lundarskóla, Stofu A106. 
 

Tími og flæði - 3 skipti. 
Leiðbeinandi: Margrét Ögn Stefánsdóttir, 
list- og handverksleiðbeinandi. 
Hér lærum við að nota aðferð sem byggist á flæði 
litanna sem gerir skemmtilega galaxy áferð. 
Við búum til myndverk með stjörnumerki hvers 
barns ásamt litlu fallegu aukaverkefni. 
Tímabil:  25. febrúar, 3. og 5. mars.  
Kennt þriðjudaga og fimmtudaga, kl. 15-16:30. 
Verð: 5.800. 
Kennt í Rósenborg, Punktinum 1. hæð.  
 

Tilraunir og tækni - 2 skipti.  
Leiðbeinandi: Arnar Yngvason, 
list- og handverksleiðbeinandi.  
Einfaldar tilraunir með segla, lágspennt rafmagn 
og ljós. Lítið leikfangavélmenni forritað.  
Skemmtilegt námskeið til að vekja áhuga barna á 
tækni, efnafræði og æfa rökhugsun.  
Tímabil: 2. og 4. mars. 
Kennt þriðjudaga og fimmtudaga, kl 15-16:30.  
Verð: 4.000.-  
Kennt í Rósenborg, Punkturinn 1. hæð.  
 
 


