
Upplýsingar til foreldra barna í 1.bekk. 

Hér koma nokkrar upplýsingar sem þið þurfið að vita varðandi frístundina.   

Frístund í Borgarnesi er í húsnæði Grunnskóla Borgarnes fyrir nemendur í 1.-4. bekk (á yngsta stigi).  

Til þess að sækja um í frístund í Borgarnesi þurfið þið að fylla út eyðublað sem finnst inn á íbúagátt Borgarbyggðar. www.borgarbyggd.is 

Daglegur opnunartími frístundar er frá 13:30-16:15.  

Verðskrá : Klukkutími í frístund kostar 256 krónur og nesti er á 123 krónur.   

Ef þið ætlið að skrá börnin úr frístund þarf það að gerast fyrir tuttugasta í hverjum mánuði og tekur það gildi mánaðarmótin á eftir. Slíkar 

upplýsingar þurfa að berast á netfangið siggadora@umsb.is 

Mikil samvinna er á milli íþróttafélaganna og frístundar, ef þið til dæmis eigið barn sem æfir fótbolta á þriðjudögum þá getið þið keypt gæslu í 

frístund fram að æfingu og eftir hana en þið eruð ekki rukkuð fyrir frístund meðan æfingin er.  

Starfsmenn frístundar eru Jónína Guðrún Heiðarsdóttir, Kolbrún Óttarsdóttir, Monika Mazur, Guðbjörg Sigríður Baldursdóttir og Hjördís Ragna 

sem byrjar að vinna hjá okkur 4.sept.  

Símanúmerið í frístund er 847-7997. 

Hér koma upplýsingar um íþróttir og aðrar tómstundir.   
Til þess að sækja um í íþróttir og aðrar tómstundir fyrir barnið ykkar þurfið þið að fara inn á íbúagáttina og skrá ykkur þar inn, þið þurfið einnig 

að ráðstafa frístundarstyrknum sjálf þar inni. En hvert barn fær frístundarstyrk að upphæð 10.000 kr á önn frá Borgarbyggð. Hér fáið þið 

upplýsingar:  http://borgarbyggd.is/wp-content/uploads/2016/12/Fr%C3%ADstundastyrkur-lei%C3%B0beiningar.pdf  

Þau börn sem eru í 1. og 2. bekk falla undir svokallað flæði þegar kemur að íþróttum, það má segja upp 1x í mánuði eða jafnvel æfa 1x í viku og 

er þetta gert til að auka aðgengi þeirra að fleiri en einni grein, gefa þeim tækifæri á að prófa sig áfram og finna grein sem þau vilja stunda. 

Ef þið eruð að skrá barn í íþróttir/námskeið þá skráið þið þau í gegnum íbúagáttina og borgið fyrir önnina. Ef þið eigið barn í 1.-2. bekk og viljið 

gera breytingu á skráningu, hætta eða fjölga æfingum þá skuluð þið hafa samband við mig með að senda tölvupóst á siggadora@umsb.is og við 

finnum lausn á því.  
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Leiðbeiningar hvernig eigi að skrá í Frístund.  
Skráning fer fram inn á íbúagáttinni hjá Borgarbyggð.  

1. https://innskraning.island.is/?id=ibuagatt.borgarbyggd.is  

2. Skráið ykkur inn með rafrænum skilríkjum  

3.  

4.  
5. Þarna fyllið þið út umsóknareyðublaðið, takið eftir að þessi umsókn er fyrir skólaárið 2017- 2018. Ef þið viljið gera breytingar á skráningum barna 

þurfa breytingar að berast á siggadora@umsb.is fyrir tuttugasta í hverjum mánuði og taka þær breytingar gildi mánaðarmótin á eftir.   

6. Þegar þið komið á þennan hluta þá skulu þið passa að skrá barnið ekki frístund þegar það er í íþróttum eða öðrum tómstundum. Tökum dæmi: 

barnið ætlar að æfa körfubolta á mánudögum, þá skrái ég það frá 13:15-14:15 í frístund síðan er körfuboltaæfing og barnið þarf að snúa aftur í 

frístund þegar æfingu lýkur þá skrái ég barnið aftur frá 15:30-16:00.   
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Skráning í íþróttir og aðrar tómstundir fer einnig fram í íbúagáttinni, skráið ykkur þar inn og veljið Frístundarstarf, þá sjáið þið yfirlit yfir það sem er í boði 

fyrir ykkar barn.  

 

Ekki hika við að hafa samband ef þið hafið einhverjar spurningar. Kv Sigga Dóra, Tómstundafulltrúi. S. 869-8646 

 

 

 

 

 



 

 

 


