
Frístundaheimilið



VIKA 1
 1 4 . -  1 8 .  J Ú N Í

fh.

Hópeflisleikir

 

 

eh.

göngutúr um

hverfið og leikir

 

sund í suðurbæjarlaug

og

feluleikur í hellisgerði

fh.

leikir á skólalóðinni

 

 

eH.

fánaföndur fyrir

17.júní

fh.

skutlukeppni

 

eh.

Sund í ásvallarlaug

ÞRIÐJUDAGUR
15.  JÚNÍ

MIÐVIKUDAGUR
16.  JÚNÍ

FIMMTUDAGUR
17.  JÚNÍ

FÖSTUDAGUR
18.  JÚNÍ

Hæ hó og jibbí jey,

það er lokað í dag

Dagskrá er birt um fyrirvara um breytingar

MÁNUDAGUR
14.  JÚNÍ

allur dagurinn



VIKA 2
 2 1 . -  2 5 .  J Ú N Í

fh. 

boltaleikir

 

 

en.

sund í

suðurbæjarlaug

fh.

Sund í ásvallarlaug

 

eh.

 Koma með spil að

heiman

fh.

leikir á skólalóðinni

 

eh.

Strætóferð á

Víðistaðatún,

Belgur og sílaveið

 

fh.

Fótboltamót

 

eh. 

Dorgveiðakeppni

MÁNUDAGUR
21.  JÚNÍ

ÞRIÐJUDAGUR
22.  JÚNÍ

MIÐVIKUDAGUR
23.  JÚNÍ

FIMMTUDAGUR
24.  JÚNÍ

FÖSTUDAGUR
25.  JÚNÍ

Dagskrá er birt um fyrirvara um breytingar

Húsdýragarðurinn

allur dagurinn



VIKA 3

2 8 . J Ú N Í  -  2 .  J Ú L Í
 

fh.

vinabönd

 

 

 

eh. Sumarhátíð á

Víðistaðatúni

fh.

fjársjóðsleit

 

 

eh.

sund í ásvallalaug

fh.

búningadagur

 

 

eh.

danspartý

fh.

sund í

suðurbæjarlaug

 

 

eh. 

gömlu góðu leikirnir

ÞRIÐJUDAGUR
29.  JÚNÍ

FÖSTUDAGUR
2.  JÚLÍ

MÁNUDAGUR
28.  JÚNÍ

MIÐVIKUDAGUR
30.  JÚNÍ

FIMMTUDAGUR
1.  JÚLÍ

Dagskrá er birt um fyrirvara um breytingar

nauthólsvík

allur dagurinn



VIKA 4

4 . - 6 .  Á G Ú S T

fh.

hjóladagur

 

 

eh.

leikir á skólalóðinni

Dagskrá er birt um fyrirvara um breytingar

fh.

feluleikur á 

 skólalóðinni

 

eh.

vatnsstríð

koma með aukaföt

fh.

bandý

 

eh.

limbó

ÞRIÐJUDAGUR
3.  ÁGÚST

FÖSTUDAGUR 
6.  ÁGÚST

MÁNUDAGUR
2.  ÁGÚST

MIÐVIKUDAGUR
4.  ÁGÚST

FIMMTUDAGUR
5.  ÁGÚST

lokað lokað



VIKA 5

9 . - 1 3 .  Á G Ú S T
 

fh.

krítakeppni

 

 

eh.

feluleikur í

hellisgerði

fh.

tie dye

 

 

eh.

leikir á skólalóðinni

fh.

gefa öndunum brauð

 

 

eh. 

sparinesti

fh.

Bæjarferð,

bókasafnið

 

eh.

olympíuleikar

hraunsels

fh.

frisbeegolf

 

eh.

dótadagur

ÞRIÐJUDAGUR
10.ÁGÚST

FÖSTUDAGUR
13.ÁGÚST

MÁNUDAGUR
9.ÁGÚST

MIÐVIKUDAGUR
11.ÁGÚST

FIMMTUDAGUR
12.ÁGÚST

Dagskrá er birt um fyrirvara um breytingar



VIKA 6

1 6 . - 2 3 .  Á G Ú S T
 

fh.

boðhlaup

 

 

eh.

bolli

fh.

föndur fyrir

blöðrutennis

 

 

eh.

blöðruennis

fh.

bingó

 

 

eh. 

tarzanleikur

fh.

teningaratleikur

 

 

 

eh.

grillparty

fh.

Bangsadagur

 

eh.

leikir á skólalóðinni

ÞRIÐJUDAGUR
17.ÁGÚST

fh.

göngutúr í kringum

Ástjörn og leikir

 

eh.

listasmiðja

FÖSTUDAGUR
20.ÁGÚST

MÁNUDAGUR
16.ÁGÚST

MIÐVIKUDAGUR
18.ÁGÚST

FIMMTUDAGUR
19.ÁGÚST

Dagskrá er birt um fyrirvara um breytingar

MÁNUDAGUR
23.ÁGÚST



UPPLÝSINGAR:

Leikjanámskeið
Hraunsels

Frístundaheimilið Hraunsel

hraunvallaskóli

EMAIL:

SARAP@HRAUNVALLASKOLI.IS

UNABJORK@HRAUNVALLASKOLI.IS

símar:

621-4666 &

590-2809



Dagurinn hjá okkur byrjar á gæslu frá 08:00-09:00
svo er gæsla aftur 12:00-13:00 og 16:00-16:30. Við
verðum staðsett í sumar í græna húsinu við
körfuboltavöllinn

Dagskrá byrjar stundvíslega klukkan 09:00 og er til
12:00 og svo frá 13:00-16:00.
Við borðum kl. 9:00/9:30, kl. 12:00 og kl. 14:30 alla
daga og verða allir að mæta með hollt, gott og
hnetulaust nesti. 
Við mælum ekki með núðlum og prótein
pönnukökum.
Við erum með samlokugrill og örbylgjuofn en þá daga
sem við förum í ferðir getum við ekki hitað matinn
okkar.

Mikilvægt er að allir séu klæddir eftir veðri, Við
erum mikið úti og því mikilvægt að börn séu með
regn- og hlífðarfatnað og auka föt. Börnin þurfa að
vera í góðum skóm sem henta vel í gönguferðir og
leiki.
Hjólaskór eru ekki æskilegir á leikjanámskeiði.

Nauðsynlegt er að börnin séu alltaf með þann
útbúnað sem dagskrá hvers dags krefst eins og
t.d. sundföt þegar farið er í sund og þægilegan
bakpoka fyrir nesti þegar farið er í ferðir.



Skráning á leikjanámskeið sumarsins fer
fram á Sumar Völunni og hefst 28. apríl 2021.

Þar er farið inn á sumarfrístund og er hægt að
velja vikuna sem barnið ætlar að mæta á og
hvort barnið muni vera allan daginn eða
hálfan daginn.
Þegar skráningu er lokið er sendur
reikningur. 
Hægt er að afskrá barn fram að fimmtudegi
vikuna áður en námskeið byrjar. 
Við erum með fjöldatakmarkanir á
námskeiðin þannig að mikilvægt er að skrá
sem fyrst til að fá pláss.

Nánari upplýsingar er hægt að nálgast á:
tomstund.is

Hvernig skrái ég á námskeiðið?



Leikjanámskeiðin eru fyrir börn fædd 2012-2014 (7-9 ára) og svo er
námskeið fyrir verðandi 1. bekkinga í ágúst. 

Námskeiðin standa frá kl. 9.00-12.00 og kl. 13.00-16.00, ókeypis
gæsla er á milli kl. 8.00-9.00, 12.00-13.00 og 16.00-16.30. 
Leikjanámskeiðin fara fram frá 14 .júní til 2. júlí. 
Það verða miðlægt leikjanámskeið í boði frá 5. júlí til 23. júlí í
Setbergskóla/ Krakkabergi, og verða tveir starfsmenn frá Hraunseli
á því námskeiði. 

Leikjanámskeið fyrir verðandi 1. bekkinga byrja 4. ágúst og eru til
23. ágúst. Einnig verður í boði námskeið fyrir 2.-4.bekk á sama
tíma.
Skráning á námskeiðin eru opin frá 28. apríl 2021 fram að miðnætti
fimmtudaginn vikuna áður en tiltekið námskeið byrjar.

Miðlægt námskeið í Setbergsskóla



Þann  18. júní ætlum við að fara í sund í
Suðurbæjarlaug  fyrir hádegi og svo förum við
beint í feluleik í Hellisgerði eftir hádegi. Þetta
er Heilsdagsferð og þurfa krakkarnir að koma
í góðum útifötum, vera með góðan bakpoka,
koma með sundföt og með 3 nesti. Þar sem
þetta er ferð þá verður ekki hægt að grilla né
hita nestið. Við munum leggja af stað klukkan
09:00 í strætó og stefnum á að vera kominn til
baka klukkan 16:00. 

Haldið verður hin árlega dorgveiðikeppni
Hafnarfjaðar þann  21. júní  eftir hádegi og

ætlum við að taka þátt. Lagt verður af stað    
 kl 13:00 og er heimkoma áætluð 16:00.

Þann  25. júní verður farið í Fjölskyldu- og
Húsdýragarðinn. Við munum leggja af stað
klukkan 09:00 í strætó og stefnum á að vera
kominn til baka klukkan 16:00. Mikilvægt að
koma klædd eftir veðri með auka föt og nóg af
nesti. Ekki verður hægt að hita eða grilla
nestið.



Farið verður í sund 1-2 sinnum í viku og
munum við taka strætó í sundið. Þegar sund er

fyrir hádegi leggjum við af stað 09:00 þegar
sund er eftir hádegi er lagt af stað 13:00 . Við

borðum oft nesti fyrir utan sundið þannig það
er gott að vera með nesti sem þarf ekki að hita

þegar farið er í sund. 

Þann  29. júní verður farið í Fjölskyldu- og
Húsdýragarðinn. Við munum leggja af stað
klukkan 09:00 í strætó og stefnum á að vera
kominn til baka klukkan 16:00. Mikilvægt að
koma klædd eftir veðri með auka föt og nóg af
nesti. Við ætlum að grilla í hádeginu og er
krökkunum velkomið að koma með pulsu og
pulsubrauð. Við verðum með meðlæti á
pulsurnar. 


