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Margt skemmtilegt hefur átt sér stað hjá okkur í Skýjaborgum á 

vorönn 2017. Eftir jólafrí voru breytingar í starfsmannahópnum, 

en eftir stutt aðlögunarferli hefur allt gengið eins og það á að 

ganga. Eftir spennandi vikur í upphafi árs þar sem við héldum 

meðal annars öskudaginn hátíðlegan byrjaði klúbbastarf aftur af 

fullum krafti. Lífið í Skýjó er ljúft að vanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FJÖLMENNINGARVIKA 

 

Eitt af gildum frí-

stundamiðstöðvarin

nar okkar er fjöl-

breytni, en Tjörnin á 

fjölbreyttan hóp 

starfsfólks jafnt sem 

skjólstæðinga, en við 

hreykjum okkur líka 

af fjölbreyttri dag-

skrá og starfi. Í fjöl-

menningarviku 

fögnuðum við 

einmitt fjölbreyti-

leikanum í allskonar 

myndum. Umræðan 

var stórskemmtileg. 

Er pönk menning? 

Hvað er pönk? Er 

sama menning hjá 

öllum á Íslandi? En í 

Kína? Stórar spurn-

ingar sem maður er 

samt aldrei of lítill 

til að reyna að svara!  

ÞEMAVIKUR 

Tvær þemavikur hafa 

verið haldnar í frí-

stundaheimilum 

Tjarnarinnar á vorönn, 

annarsvegar fjölmenn-

ingarvika og hinsvegar 

fjölmiðlalæsisvika.  

Báðar vikurnar fóru vel 

fram og náðu að knýja 

fram skemmtilega og 

þarfa umræðu.  
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Fjölmiðlalæsi 

 

Lýðræði er eitt af þeim 

mörgu gildum sem reynt 

er að gera hátt undir 

höfði hjá okkur í frístund. 

En til þess að ala upp 

upplýsta og sjálfstæða 

einstaklinga sem eru 

færir til að taka þátt í lýð-

ræðislegu samfélagi á 

merkingarbæran hátt þarf 

að tryggja að þeir séu 

læsir á það upplýsingaflóð 

sem þeir munu standa 

frammi fyrir á lífsleiðinni. 

Fjölmiðlalæsi hjá Tjörn-

inni var átak sem miðaði 

nákvæmlega að því.  
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ÖSKUDAGUR 

 

Öskudagur er alltaf 

einn af skemmti-

legustu dögum 

ársins í Skýjó—og 

ekki bara af því að 

við fáum nammi!  

Starfsfólk og börn 

klæddu sig upp í 

glæsilega búninga að 

vanda og eftir að 

kötturinn var 

sleginn úr tunnunni 

var stuðinu haldið 

uppi í dansveislu 

ársins! Sleikjóinn 

skemmdi reyndar 

ekki fyrir... 

KÖTTURINN SLEGINN 

ÚR TUNNUNNI 

 

Eins og sjá má þarf fulla 

einbeitingu og kraft til að 

eiga möguleika á að ná 

kettinum úr tunnunni. 

Tvær tunnur voru 

sigraðar með látum, en 

fyrsti bekkur fékk eina á 

meðan annar bekkur sló 

aðra.  Verðlaunin voru 

veitt þeim sem sló loka-

höggið—en að leik 

loknum fengu allir 

nammi og skildum við öll 

sátt við.  

  4 



 

 

 

 

  5 



 

KLÚBBASTARFIÐ 

Klúbbarnir hafa gengið 

vel hjá okkur í vor og er 

eitthvað um að vera á 

hverjum degi. Auk 

klúbbana sem nefndir 

eru hér voru Pokémon 

klúbbur, Kósýklúbbur, 

Fréttaklúbbur og fleiri í 

boði.  

TÓNLISTARKLÚBBUR 

Þær voru ekki lítið magnaðar, hetjusögurnar sem við fengum að 

heyra eftir hvern fimmtudag í ævintýraspilinu sem Jón Erlingur 

sá um.  Bardagar við allskonar óvinveittar verur, galdrar og 

skrímsli. Ævintýraspilið er auðvitað ótrúlega skemmtilegt, en 

reynir líka á samskiptafærni krakkanna og kennir þeim að vinna 

saman sem hópur—enda kemst enginn einn í gegn um þær þrek-

raunir sem ævintýraspilið býður upp á.  

 

Gunnar hefur haldið uppi 

stuðinu í tónlistarklúbbnum, 

en krakkarnir sem tóku þátt í 

tónlistarklúbbnum hans völdu 

sér lög, spiluðu á hljóðfæri og 

sungu saman.   

SÖGUKLÚBBUR 

ÆVINTÝRASPIL 

Enginn segir sögu jafn vel og María í Skýjó—það er löngu orðið  

þjóðþekkt. Síðustu fimmtudaga hafa börnin fengið tæifæri til 

þess að heyra hana lesa Jóa og risaferskjuna, milli þess sem hún 

galdrar fram frumsamdar sögur um heima og geima. Sögu-

klúbburinn er ekkert ef ekki notalegur.  
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Við verðum að teljast ótrúlega heppin hér í Skýjó að eiga jafn 

færan danskennara og hana Sesselju, sem hefur boðið upp á 

dansklúbba og smiðjur í vor. Vikulegi dansklúbburinn sem 

haldinn er á miðvikudögum hefur slegið í gegn, en auk hans 

hefur Sesselja boðið upp á vikulega Trölladans—smiðju á föstu-

dögum, þar sem hún og börnin hjálpast að við að túlka ævintýri 

með hreyfingum og dansi.  

Krafan um föndurklúbb kom 

frá krökkunum sjálfum, en við 

urðum að sjálfsögðu við henni. 

Klúbburinn var mjög vinsæll 

og hvert meistarastykkið á eftir 

öðru var framleitt af kostgæfni.  

 

 

TRÖLLADANS / DANSKLÚBBUR 

FÖNDURKLÚBBUR 
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VETTVANGSFERÐIR 

 

Við nýtum hvert tæki-

færi sem gefst til þess 

að fara í fræðandi og 

skemmtilegar vett-

vangsferðir. Á heilum 

dögum eru þær oft  

lengri, en á hefð-

bundnum dögum 

reynum við að fara í 

styttri ferðir ef að-

stæður leyfa. Ferðir á 

vorönn hafa verið 

nokkrar og verða 

bráðum enn fleiri! 
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Þegar daginn fer að lengja og hitastigið að hækka er fátt 

skemmtilegra en alvöru útistemning. Í veðurblíðu nú á dög-

unum héldum við fyrsta alvöru útidag vorsins hátíðlegan. 

Ýmislegt var í boði, svo sem útimálning, andlitsmálun, skot-

boltamót og danspartý.  

 

 

ÚTILEIKIR OG FJÖR 
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