
Afró

Afró dans 

Trommur

Taktur

Afró klæðnaður

Rosa stuð í gryfjunni



Bakstur og kaffihús

•Bollakökur

•Gerbakstur

•Búa til kaffihús



Bæjarrölt

Strætó í bæinn

Heimsækja alþingi

Upplifa miðbæjarstemmninguna

Út að borða á kostnað nemenda



Dans

Kennari frá Dansstúdíói World Class

Commercial dans

Choroegrophy

Stuð og stemmning



Fallegt hár

Langar þig að læra allt um hár?

Heimsókn í Tækniskólann í 

Reykjavík á hárgreiðslubraut 

Kaffihús á kostnað nemenda og 

spjall



Fastar fléttur

Hárgreiðslumeistari mætir í hús

Kennir ýmsar gerðir af útfærslum á 

föstum fléttum

Mæta með hreint hár

Prófum útfærslurnar á hvort öðru



Fimleikar, Jóga og slökun

Fimleikar í fimleikasalnum

Jóga

Slökun



Flug og flugnám
Aðeins fyrir 9. og 10. bekk

Miðvikudagur og föstudagur:

Heimsókn í Flugskóla Íslands

Námskeið – kynning – vélar – aðstaða

Fimmtudagur:

Heimsókn í Flugskóla Keilis í Reykjanesbæ

Flughermir

Kynning á námi og fleira



Fótboltafíklar

Fótboltamót

Keppni

Hasar

Stuð



Förðun
Langar þig að læra um snyrtifræði og förðun?

Fimmtudagur:

 Heimsókn í Fjölbrautarskólann í Breiðholti á 
snyrtifræðibraut.

 Kaffihús á kostnað nemenda og spjall

Föstudagur:

 Heimsókn í snyrtivöruverslanir

 Kynna sér snyrtivörur sem henta unglingum

 Kaffihús á kostnað nemenda og spjall



Golf

Heimsókn í æfingaaðstöðu Keilis í 
Hafnarfirði

Björgvin Sigurbergsson kennir

Koma með nesti

Þeir sem eiga golfsett, mæta með 
það

Þeir sem ekki eiga golfsett fá lánað



Heimanám

Ertu á eftir í náminu eða viltu vinna 

þér í haginn

Fórstu í leyfi eða ertu að fara í leyfi?

Viltu nýta einn dag til að vinna upp?

Þá er þetta málið 



Kertagerð

Viltu búa til jólagjafir eða 

tækifærisgjafir?

Hægt að búa til tvenns konar kerti:

Flotkerti

Kubbakerti



LAN

Nemendur koma með sýna eigin 

tölvu

Tölvuleikir

Stemmning

Stuð



Leiklist

Spunaæfingar 

Skemmtilegir leikir

Fjör

Gaman



Ljósmyndarallý

Mæta með myndavél eða síma

Þematengt efni

Ferðumst með strætó á 

áhugaverða staði

Koma með nesti eða pening



Lýsum upp plastið

Búnir til vegglampar, borðlampar 

eða veggljós úr plasti (sjá myndir)



Prjónagraff

Prjóna hér og prjóna þar, prjóna alls 

staðar

Grunnatriðin í prjóni æfð

Hjálpast að skreyta skólann með 

prjónaafurðum

Einnig val um annars konar verkefni



Skartgripagerð

Skartgripagerð 

Skartgripaöskjur

Dundur og kósý



Skák og spil

Skákmót – Monrad-kerfi

Spil – þessi gömlu góðu

Allt frá svarta pétri, til kleppara upp í 

félagsvist



Skálaferð
Aðeins í boði fyrir 9. og 10. bekk

ATH. kostnaður 3000 kr.

2 daga hópur 

Gist í eina nótt

Nemendur koma með sitt nesti

Fjör

Gaman

Kvöldvaka



Skotíþróttir og útivist
Aðeins í boði fyrir 10. bekk – 15 ára og eldri

 3 daga hópur – nemendur eru í hópnum alla 
þrjá dagana

 Langar þig að prófa að skjóta í mark úr
haglabyssu og af boga? Þá er þetta rétti
hópurinn fyrir þig. 

 Við verðum á svæði Skotíþróttafélags
Hafnarfjarðar og í Bogfimisetrinu Dugguvogi. 

 Kryddum þetta síðan með góðri útsýnisgöngu í 
fallegu umhverfi. 



Smíði

Nemendur koma með hugmynd af 

smíðaverkefni sem tekur einn dag

Nemendur mega vinna í verkefnum sem 

þeir eru að gera í smíði

Hægt að gera jólagjafir og fleira



Spilavinir

Strætóferð í verlunina Spilavinir

Spilakynning 

Spil – fjör og gaman

Hádegismatur í Skeifunni á kostnað 

nemenda



Stutt stuttmyndagerð

Stuttmyndagerð

Búin til stutt stuttmynd

Fjör



Tai dye

Gefum sköpunargáfunni

lausann tauminn og

skreytum boli.



Tölvuheimur
Miðvikudagur:

 Heimsókn í Advania

 Skyggnumst inn í framtíðina og skoðum helstu 
tæknina í tölvuheiminum í dag.

Fimmtudagur

 Heimsókn í CCP – fræðst um starfseminu, 
menntunarkröfur og fleira

 Heimsókn á HR – Tölvunarbraut kynnt og aðstaða 
skoðuð



Villibráð
2 daga hópur

Nemendur eru í þessum hóp fimmtudag og 
föstudag.

Fimmtudagur: 

Heimsókn á veitingastaðinn í Perlunni

Föstudagur:

Villibráðaþema – matreiðsla á villbráð ásamt 
meðlæti

 Eftirrréttur



Þrívíddargrafík -

þrívíddarprentun

Unnið í þrívíddargrafík í tölvustofu

Þrívíddarprentun

Inkscape

Blender

Tinkercad


