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Skýjaborgir bjóða uppá fjölbreytt nám-

skeið í sumarfrístund. Unnið er með 

vikuþema og mikið lagt upp úr því að dag-

skráin sé fjölbreytt og skemmtileg. Við 

verðum mikið á ferðinni og förum í sund í 

hverri viku.  

 Skipulögð dagskrá er frá kl. 9:00 – 

16:00 en boðið er upp á viðbótarvistun 

á milli 8:00 og 9:00 og/eða á milli 16:00 

og 17:00. Greiða þarf aukalega fyrir 

viðbótarvistun.   

 

08.—09. júní    : Vatnsleikir og fjör 

12.—16. júní    : Miðborgin okkar 

19.—23. júní   : Leikvellir í Vesturbænum 

26.— 30. júní  : Hvað leynist í   Breiðholtinu 

03.—07. júlí    : Ævintýri í Laugardalnum 

 

10.—14. Júlí        :  Lokað á Skýjó en opið í Frost-

heimum 

 

08.—11. ágúst     : Útivist í Grafarvogi 

14.—18. ágúst     : Fjall, fjara og berjamó 

 

Þemavikur Skýjaborgir—sumaropnun 



Nauðsynlegur útbúnaður 

-Þægilegur bakpoki 

-Þrjú holl nesti 

-Vatnsbrúsi 

-Regnfatnaður / skjólfatnaður 

-Góðir skór til göngu og útiveru 

 

Foreldrar þurfa að kynna sér dagskrána fyrir 

hvern dag og útbúa börnin eftir því.  

Það  þarf að muna eftir sundfötum og hand-

klæði þegar áætlað er að fara í sund, stígvélum 

þegar farið er í fjöruferð o.s.frv. 

Það er mikilvægt að börnin séu klædd til úti-

veru, hafi hollt nesti og séu með góðan bak-

poka með þægilegum böndum. 

Bakpokinn þarf að rúma nestið þeirra og 

skjólflíkur.  

 

Mikilvægt er að foreldrar láti vita fyrir kl: 9:00 ef 

börnin forfallast. Oftast er farið í ferðir fyrir 

hádegi og komið til baka kl: 16:00.  

 

G j a l d s kr á  

Vesturvallagötu 10 - 12 

4115730 / 6955053 

Skyjaborgir@reykjavik.is 

 

S k ýja b o rg i r  

Mikilvægar 

upplýsingar fyrir 

foreldra 

 

Heil vika - fimm virkir dagar: 

Verð fyrir 5 daga kl. 9.00-16.00 - 8.670 kr. 

Verð fyrir viðbótarstund í 5 daga kl.   8.00-   9.00 - 2.530.kr. 

Verð fyrir viðbótarstund í 5 daga kl. 16.00- 17.00 - 2.530 kr. 

Styttri vika - fjórir virkir dagar 

Verð fyrir 4 daga kl. 9.00-16.00 - 6.940.kr. 

Verð fyrir viðbótarstund í 4 daga kl.    8.00-9.00 - 2.020 kr. 

Verð fyrir viðbótarstund í 4 daga kl. 16.00-17.00 - 2.020 kr. 

 

Tveir dagar 

Verð fyrir 2 daga kl. 9.00-16.00 - 3.470 kr. 

Verð fyrir viðbótarstund í 2 daga kl. 8.00-9.00 - 1.010 kr. 

Verð fyrir viðbótarstund í 3 daga kl. 16.00-17.00 -  1.010 kr. 

Sundnámskeið sunddeildar  KR. 

 

Athugið að bæði þarf að skrá barn í frístundaheimili og á 

sundnámskeið með sumarfrístund til að skráningin á 

sundnámskeiðið sé virk.  

Gjaldskrá fyrir sundnámskeið með sumarfrístund er 

4.000/3.200. krónur, til viðbótar við sumarfrístund. 

1. Sundnámskeið 12. –16. júní  

2. Sundnámskeið 19. –23. júní  

3. Sundnámskeið 26. –30. júní              

4. Sundnámskeið 03. – 07 júlí   

5. Sundnámskeið 08. –11. ágúst            

6. Sundnámskeið  14. –18. ágúst       

Sundnámskeið hefst 08:20 í Vesturbæjarlaug. 

Frístundaleiðbeinendur sækja börnin í anddyri Vestur-

bæjarlauga r að sundnámskeiði loknu og fylgja þeim til 

baka í Skýjaborgir. 

Upplýsingar um sumarfrístund er á fristund.is 

Sendur er einn greiðsluseðill fyrir hvern mánuð í 
sumarfrístund. Veittur er 20% systkinaafsláttur af 
dvalargjaldi annars barnsins skráðu á sama lög-
heimili/fjölskyldunúmer. Ekki er veittur systkina-
afsláttur af gjaldi vegna viðbótarstundar. 

 

Vinsamlega athugið að ef hætta á við þátttöku í 
námskeiði þarf að tilkynna það skriflega til 
viðkomandi frístundamiðstöðvar að minnsta kosti 
viku áður en námskeið/smiðja hefst (t.d. fyrir mið-
nætti á sunnudegi þegar námskeið/smiðja hefst á 
mánudegi viku seinna). Ella verður námskeiðs-
gjald innheimt að fullu. 

 
Gjald fyrir sumarfrístund er innheimt eftir á. Gjald-
dagi er fyrsti dagur næsta mánaðar. Eindagi er 30 
dögum eftir gjalddaga. Hafi gjaldið ekki verið greitt 
á eindaga leggjast á dráttarvextir og vanskila-
kostnaður. 

 

 Ekki er hægt að nota frístundakort til að niður-
greiða sumarstarf. 

skráning fer fram á fristund.is 

 
 

Greiðslufyrirkomulag 


