
 

 

Margt hefur á daga okkar drifið hér í Skýjaborgum í haust. Eftir viðburðaríkt sumar 

hófst vetrarstarfið aftur hjá okkur í lok ágúst og við tókum á móti nýjum fyrsta bekk.  

Nú þegar við erum öll byrjuð að læra inn á kerfið og hvort annað er starfið komið vel í 

gang, klúbbar eru farnir af stað og smiðjur í föndri, list og matreiðslu hafa átt sinn 

fasta stað í vikuplaninu.  

Í fréttabréfi haustsins er stiklað á stóru um svæðin sem í boði eru og starfið sem hefur 

verið í gangi hjá okkur.  
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Lista– og föndursmiðjur 

Þá daga sem ekki eru litir og perlur í 

Sólnesi eru þar smiðjur. Lista– og 

föndursmiðjur hafa verið vikulegar í 

haust. Þær eiga sína föstu aðdáendur, 

en í Skýjaborgum leynast einmitt mi-

klir föndursnillingar og upprennandi 

listaspírur. Meðal þess sem hefur 

verið í boði í föndursmiðju í haust er 

lyklakippugerð, stafrófsföndur, 

dúskadýr, grímur og óróagerð. Í 

listasmiðju hefur verið unnið með 

árstíðirnar og stafina, en áherslan 

hefur verið á samvinnu.  

 

 

Föndur og listir í Sólnesi 
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Matreiðslan hefur slegið í gegn í Skýjó í haust, 

en við höfum verið að malla saman kókoskúlur 

vikulega. Í hverri viku fá tíu börn að fara í 

matreiðsluna, en þeim er raðað niður af 

starfsfólki til að hrista upp í hópunum. 

Matreiðslan hefur vakið mikla ánægju og 

verður áfram á dagskrá, allavega þar til allir 

hafa fengið tækifæri til að spreyta sig.  

Þegar færi gefst er boðið upp á djúsgerð á 

fyrstu hæð fyrir þá sem vilja. Krakkarnir hafa 

prufað sig áfram með allskyns ávaxtasamset-

ningar og fengið að smakka samsetningar 

annara. Auðvitað er manns eigin uppskrift 

samt alltaf best! 

Matreiðsla 



   

Dagana 9.—13. október var fyrsta 

þemavika vetrarins, tilrauna– og 

vísindavikan, haldin í frístundaheimi-

lum Tjarnarinnar. Við í Skýjaborgum 

héldum upp á vikuna með ýmsum 

hætti.  

Í útiveru vorum við með allskyns til-

raunir, en búnir voru til lava-lampar, 

lyftiduftssprengjur, matarsóda-eldfjall 

og fleira, en það er auðvitað almenn 

þekking að ekkert er skemmtilegra en 

smá sprenging. Stuttmyndaklúb-

burinn prófaði sig áfram með slímgerð 

og myndaði árangurinn.  

Í sólnesi voru föndursmiðjur tengdar 

sólkerfinu og himingeimunum. 

Krakkarnir föndruðu meðal annars 

sólkerfislíkan, en líkanið var hengt 

upp á fyrstu hæðinni ásamt plakati 

með því sem við höfðum lært um sólk-

erfið.  

Á fyrstu hæðinni voru líka fleiri til-

raunir gerðar, en sú vinsælasta var 

líklega loftpressan sem búin var til í 

glasi.  

 

 

 

 

 

Tilrauna– og vísindavika 
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Þegar veður og mannskapur leyfir er 

fátt skemmtilegra en að skella sér í 

stutta ferð af hefðbundnu 

leiksvæðunum. Í vesturbænum eru 

margir áhugaverðir staðir sem er vert 

að kíkja á, en við erum svo heppin að 

hafa rólóvelli, fjörur, almenningsgarða 

og svo margt fleira í göngufæri frá 

Skýjaborgum. Farið hefur verið í ró-

lóferðir og heimsóknir á landakotstún 

og ráðhúsið. Þegar við eigum afgangs 

brauð sem enginn vill borða hefur ok-

kur svo þótt tilvalið að gefa öndunum 

það. 

Vettvangsferðir 



   

Ævintýraspil 

Ævintýraspilið er löngu 

orðinn fastur liður í starfi 

Skýjaborga, en það er nú í 

boði alla miðvikudaga. Spilið 

er söguspil sem verður til um 

leið og það er spilað. 

Krakkarnir lenda í allskonar 

aðstæðum og þurfa að leysa 

úr þeim með aðstoð sögu-

manns, samspilara og smá 

heppni. Ævintýraspilið slær 

alltaf í gegn, en það er góð 

leið til að æfa félagsfærni og 

samvinnu á skemmtilegan og 

uppbyggilegan máta.  

Klúbbastarf 
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Stuttmyndaklúbbur 

 

Klúbbastarf 

Krakkarnir í stuttmyn-

daklúbbnum hafa verið önnum 

kafnir við að taka upp 

stuttmyndir, tónlistarmyndbönd 

og raunveruleikaþætti. Klúb-

burinn var hugarfóstur krakkana 

sjálfra og hefur verið á 

þriðjudögum.  



   

 Á milli stóru stundana eru 

alltaf þessar litlu, þar sem 

lífið gengur sinn vana-

gang... 

Daglegt líf 
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