
Afró

Afró dans 

Trommur

Taktur

Afró klæðnaður

Rosa stuð í gryfjunni



Bílar

• Fjallað um ýmislegt er viðkemur 

bílum

• Farið í bílaumboð



Dans

Kennari frá Dansstúdíói World Class

Commercial dans

Streetfunk

Stuð og stemmning



Tie dye

Tie dye taulitun og 

afmælislistaverk unnið 

með „progg“.

Gefum sköpunargáfunni

lausann tauminn og

skreytum boli.



Ferð í tennishöllina

Tennis í Tennishöllinni í Kópavogi

Tennisíþróttin kynnt með 

skemmtilegum tennisleikjum og 

léttu tennisspili



Fimleikar – Jóga

Fimleikar í fimleikasalnum

Jóga



Fótboltafjörkálfar

Fótboltamót

Keppni

Hasar

Stuð



Framandi eldamennska

 Ljúffengt og framandi

 Góð steik er alltaf vinsæl. Við ætlum að matreiða góða 

piparsteik á Franskan máta. Steikina höfum við miðlungs 

steikta medium/mediumrare. Þá má hitastig kjötsins í 

miðju ekki fara yfir 55°C. kjötið ætlum við að eldsteikja 

„Flambé“.

 Með kjötinu höfum við rjómalagaða piparsósu og rauðvíns-

soðsósu, kartöflu „Fondante“ ásamt ristuðum sveppum og 

steiktu rótargrænmeti.



Fönk og fegurð - förðun
Langar þig að læra um snyrtifræði og förðun?

Kynning á snyrtivörum og förðun unglinga

Kaffihús á kostnað nemenda og spjall



Golf

Þessi hópur er fyrir alla, hvort sem er fyrir byrjendur eða lengra komna. Þeir sem eiga 

golfsett eða kylfur taka þær með sér. Aðrir geta fengið lánað á staðnum. 

Þetta er eins dags hópur og er hann í boði 9. og 10. nóvember.

Nemendur mæta upp í golfskála GKG og fá kynningu á æfingaraðstöðunni sem inniheldur 

púttaðstöðu, æfingarnet og golfherma, og fá að prófa aðstöðuna.

Golfkennarar GKG leiðbeina nemendum í golfinu og setja upp leiki og þrautir fyrir 

nemendur.

Nemendur geta komið með nesti í hádeginu eða keypt sér eitthvað á staðnum þar sem 

vetingastaðurinn er opinn á þessum tíma.

Nemendur mæta sjálfir upp í GKG og endar dagurinn þar.



Heimspeki og kvikmyndir

 Horft á þátt um vélmenni sem eru þjónar 

mannfólksins og gera allt það sem við 

manneskjurnar nenna ekki að gera, þrífa, elda 

matinn, læra heima fyrir börnin, o.s.frv.

 Því næst vinnum við verkefni út frá þáttunum og 

ræðum hluti eins og samvinnu, rasisma, leti, 

skemmtun…



Jól í skókassa

 Alþjóðlegt verkefni sem felst í því að gleðja börn sem búa við erfiðleika og 

fátækt

 Gjafirnar eru settar í skókassa

 Skókassarnir verða sendir til Úkraníu, þar sem milljónir manna búa við 

bágborið ástand

 Íslensku skókössunum verður meðal annars dreift á munaðarleysingjaheimili, 

barnastpítala og til barna einstæðra

 Hjálpumst að við að gleðja þau sem minna mega sín

 Skemmtilegt og gefandi verkefni



Kaffihús og vöfflugerð

Setja upp „kaffihús“ í matsölunni

Baka vöfflur og selja

Skemmtilegt

Gaman



Kertagerð

Viltu búa til jólagjafir eða 

tækifærisgjafir?

Hægt að búa til tvenns konar kerti:

Flotkerti

Kubbakerti



Kvikmyndarýni

Horft á grínmynd

Frábær skemmtun

Síðan vinnum við verkefni 

í formi blaðagreinar/-gagnrýni



LAN (fyrir 9. og 10. bekk)

Nemendur koma með sína eigin 

tölvu

Tölvuleikir

Stemmning

Stuð



Leiklist

Spunaæfingar 

Skemmtilegir leikir

Fjör

Gaman



Ljósmyndasafarí
1s dags hópar

Mæta með myndavél eða síma

Þematengt efni

Koma með nesti eða pening

Farið í gönguferðir til að ná myndefni

Myndvinnsla og útprentun á staðnum

Sýning sett upp



Lærdómshópur

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 



Menningarrölt

Strætó í bæinn

Þar hefst menningarrallý

Ratleikur

Kaffihúsaferð (koma með pening)



PhotoShop vinnustofa

•Fegrun andlitsmynda

•Hvernig á að lagfæra 
skemmdar ljósmyndir

•Farið dýpra í litgreiningu og 
aðra möguleika í PhotoShop



Prjón, hekl, bíó

Prjóna hér og prjóna þar, prjóna 

alls staðar

Grunnatriðin í prjóni æfð

Horft á mynd

Heklað



Rapprím og ljóðaflóð

Æfingar í textagerð

Flutningur

Battlað

Rímnaflæði

Ljóð við lög



Skartgripagerð
2ja daga hópar

Mán/þri & mið/fim

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 og útivist
Ætlað nemendum í 8. og 10. bekk

ATH. kostnaður 3000 kr.
(gisting og pizzuveisla)

 2ja 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

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

Mán & þri verður bogfimi

Mið & fim verður haglabyssuskotfimi

 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 verslunina Spilavinir

Spilakynning 

Spil – fjör og gaman

Hádegismatur í Skeifunni á kostnað 

nemenda



Stelpurokk

Hraðnámskeið í hljóðfæraleik

Lært að semja

Byrjendur velkomnar

Flutningur á frumsömdu efni



Stuttmyndagerð

Stuttmyndagerð

Búin til stutt stuttmynd

Fjör



Sviti og slökun

Þátttakendur fara saman í

Kirkjulundi 19

þar sem þeir muna taka þátt í 

dagskrá sem samanstendur af

líkamræktaræfingum með 

tilheyrandi svita og slökun



Teiknimyndasögur

Skopmyndir

Sköpun

Gestakennari frá Listaháskóla Íslands

Þrír hópar, einn á dag dagana 8 - 10. 
nóvember

Áhugasamir geta þó tekið þátt oftar
en einu sinni



Tölvuheimur
Miðvikudaginn 9. nóvember:

Heimsókn í Advania tölvufyrirtækið

 Skyggnumst inn í tölvuheiminn, fræðumst um 
þróun hans frá upphafi og inn í framtíðina, 
menntunarkröfur í tölvugeiranum

 Skoðum okkur svo um í búðinni og í 
mismunandi deildum þessa stóra fyrirtækis



Villibráð
2ja daga hópur

Nemendur eru í þessum hóp fimmtudag og 
föstudag.

Fimmtudagur: 

Heimsókn á veitingastaðinn í Perlunni

Föstudagur:

Villibráðaþema – matreiðsla á villbráð ásamt 
meðlæti

 Eftirrréttur



Þyrluskoðun
flugdeild Landhelgisgæslunnar

Ferð í flugdeild LHG

Farið verður í Landhelgisgæsluna í 

Nauthólsvík

og flugbjörgunarþyrlur skoðaðar.

Fræðsla um hlutverk flugdeildarinnar

Spurningar velkomnar


