
 
 
 

 

 

 

Námskeiðin er ætluð börnum á aldrinum 6-10 ára.  

(fædd árið 2006 - 2010) 
 
 
 
 
 
 

Leikjanámskeið  

Skátafélags Akraness og 

Akraneskaupstaðar 

Sumarið 2016 



 

1. námskeið:          13. - 16. júní (4 dagar) 

2. námskeið:          20. - 24. júní (5 dagar) 

3. námskeið:          27. - 1. júlí (5 dagar) 

4. námskeið:          4. - 8. júlí (5 dagar) 

5. námskeið:          11. - 15. júlí (5 dagar) 

6. námskeið:          18. - 22. júlí (5 dagar) 

Lokað:                      25. - 29. júlí  

7. námskeið:          2. - 5. ágúst (4 dagar) 

8. námskeið:          8. - 12. ágúst (5 dagar) 

9. námskeið:          15. - 19. ágúst (5 dagar) 

Boðið verður upp á  fjo lbreyttá dágskrá  á  ná mskeiðunum og engin 

tvo  ná mskeið verðá eins. Á  ná mskeiðunum verður meðál ánnárs 

fárið í  sund, ferðir um bæinn okkár, ferðir után Ákránes, fárið í   

leiki, brjo stsykurgerð og fleirá.  

Állir þá tttákendur fá  viðurkenningárskjál í  lok ná mskeiðs. 

Innritun 

Ö ll skrá ning á  ná mskeiðið fer eingo ngu frám á  netfánginu  

skraning2016@gmail.com.  

Gjaldskrá námskeiðanna 

4. dágá ná mskeið kostár 9.000 kr.  

5. dágá ná mskeið kostár 10.000 kr.  

Innifálið í  verðinu er o ll dágskrá , ru tukostnáður og 

eftirmiðdágshressing. Systkinááfslá ttur er 10%. 

Greiðslán fer frám á  fyrstá degi ná mskeiðsins og hægt verður áð 

greiðá með greiðslukortum. 



Starfsmenn 

Umsjo n með ná mskeiðinu háfá þær Ingá Þo rá Lá rusdo ttir og  

Máren Leo sdo ttir. Ingá Þo rá hefur lokið o ðru á ri í  leiksko lá-

kennáránum, unnið á  leiksko lá í  fimm á r og einnig þjá lfáð sund í  

þrju  á r.  

Máren hefur einnig lokið fyrstá á ri í  leiksko lákennáránum, vánn á  

leiksko lánum Vállárseli í  tæpt á r og þjá lfár fo tboltá hjá  I Á. Máren 

vár einnig með umsjo n á  leikjáná mskeiðinu sí ðástá sumár.   

 

Ýmsar reglur og tilmæli til foreldra/forráðamanna. 

Ætlást er til áð þá tttákendur borði go ðán morgunmát á ður en þeir 

mætá, þár sem nestistí mi er ekki fyrr en í  há deginu. Þá tttákendur 

eigá áð háfá með se r go ðán nestispákká fyrir há degismát. Við  

hvetjum foreldrá til áð hugá áð hollu og næringárrí ku nesti. Ekki 

má  komá með gos og sælgæti.  

Þá tttákendur verðá áð háfá go ðán bákpoká til áð táká nestið með í  

ferðir. Einnig eigá þá tttákendur áð verá með áukáfo t og regnfátnáð 

í  vel merktri to sku.  

Munið áð merkjá állán fátnáð vel.  

 

 




