
 

 

Sköpun og gleði í Grindavík sumarið 2018 

Boðið er uppá fjölda spennandi námskeiða fyrir krakka og ungt 
fólk á aldrinum 6-20 ára í sumar. Hér er að finna þau námskeið 
sem í boði eru en viðbúið er að þeim á eftir að fjölga og um að 
gera að fylgjast vel með á heimasíðu Grindavíkurbæjar 
www.grindavik.is og facebook-síðu Kvikunnar og skrá sig þegar 
spennandi námskeið eru í boði.  

Íþróttanámskeið eru fjölmörg og í þessum bæklingi er að finna 
æfingatöflur og upplýsingar um námskeið hjá deildum UMFG en 
hér er einnig að finna upplýsingar um fjölmörg skapandi sumar-
námskeið, trúðanámskeið, rapp, fatahönnun og ýmisleg fleira.  

Markmiðið með námskeiðum sumarsins er að efla sköpunargleði 
og færni ykkar, hvort sem þið veljið íþróttanámskeið eða       
skapandi námskeið—nú eða hvoru tveggja.  

 

Hlökkum til þess að vinna með ykkur í sumar að skemmtilegum 
verkefnum 
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Sumarstarf  hjólreiðanefndar 

Hjólreiðanefnd UMFG verður með hjólreiðanámskeið 28. maí-14. júní og aftur 13.-24. 
ágúst. Námskeiðið verður 9 skipti og verður kennt á mánudögum, miðvikudögum og 
fimmtudögum. Námskeiðið er fyrir alla krakka á aldrinum 10-14 ára og verður farið í helstu 
grunnatriði hjólreiða: 

  Hvernig á að haga sér í umferðinni 

  Hvernig á að skipta um gír 

  Hvernig skiptum við um dekk 

  Hvernig stillum við gíra 

  Og margt fleira 

Námskeiðið hefst kl. 17:20 við Sundlaug Grindavíkur og stendur yfir í c.a. klukkutíma í senn. 
Námskeiðið kostar 3.000 kr. og greiðist inná á reikning 0143-26-010457, kt. 420284-0129. 

Skráning fer fram á https://goo.glpwafkV og nánari upplýsingar veitir Bjarni í síma 891 
7553  

 

ÞAÐ ER HJÁLMASKYLDA Á NÁMSKEIÐINU 

 

 

Hjólreiðanefndin hittist auk þessara tíma og ef  nefndin fer út að hjóla er það auglýst á 
facebook síðu  

hjólanefndar https://goo.gl/X5uvXA  

https://goo.gl/X5uvXA
https://goo.gl/X5uvXA


Golfæfingar í allt sumar 

Golfæfingar verða í sumar fyrir yngri iðkendur undir stjórn Andreu Ásgrímsdóttir, PGA 
golfkennara.  
Skipulegar æfingar standa til loka ágústmánaðar. Hópurinn er með Facebook-grúbbu fyrir 
foreldra, þar sem koma inn nýjustu upplýsingar yfir það hvað er á döfinni. 
 
 
Æfingatímar fyrir börn og unglinga: 
Í sumar verða æfingarnar fyrir börn og unglinga á þriðjudögum og fimmtudögum.        
Tímasetningin er ekki ákveðin en hægt er að fylgjast með á Facebook-síðu hópsins. 
 
Nánari upplýsingar veita Andrea Ásgrímsdóttir PGA golfkennari í síma 6159515 og Halldór Smárason 
formaður GG í síma 4268720   gggolf@gggolf.is. 



Vinnuskóli Grindavíkur 

 

Vinnuskóli Grindavíkur  

Þjónustumiðstöðinni Hafnargötu 24  

Sími 426 8402 Sími verkstjóra: 660 7322, Vignir Friðbjörnsson  

www.grindavik.is/vinnuskóli www.facebook.com/vinnuskoligrindavikur  

 

Starfsemi Vinnuskóla Grindavíkur tekur mið af  reglugerð um vinnu barna og unglinga nr. 
426/1999 26. grein. Samkvæmt henni mega sveitafélög ráða ungmenni 13 ára og eldri til 
starfa yfir sumartíma. Grindavíkurbær býður nemendur í 8., 9. og 10. bekk sumarvinnu 
ásamt fyrsta bekk í framhaldsskóla. Þá eru ráðnir flokksstjórar 20 ára og eldri. Ungmennin 
mega einungis vinna létt verk og vinnutími er takmarkaður sbr. grein 27.  

 

Verkefni þau sem ungmennin mega vinna og þau verkfæri sem hver aldurshópur má nota 
eru útlistuð í viðaukum reglugerðarinnar. Vinnuskólanum er skylt að kynna foreldrum 
ráðningarkjör, þar með talið lengd vinnutíma sem og tíðni óhappa og slysa sem hugsanlega 
tengjast starfinu. Fyllsta öryggis þarf  að gæta í vinnuskólum og leiðbeinendur þurfa að fá 
undirbúning um öryggismál áður en þeir hefja störf. Jafnfram er boðið upp á námskeið til 
að efla samstarf  og félagslega hæfni. Vinnuskóli Grindavíkur verður starfandi í sumar fyrir 
ungmenni fædd 2004, 2003, 2002 og 2001, þ.e. fyrir 8. til 10. bekk og fyrsta árs nemendur í 
framhaldsskóla. Umsóknarfrestur var til 15. mars. Verkstjóri vinnuskólans er Vignir Frið-
björnsson umsjónarmaður grænna og opinna svæða. Sími 660 7322. Netfang:             
vignir@grindavik.is. Öllum erindum varðandi vinnuskólann, fyrir utan launamál, skal 
beina til hans. Upplýsingar um launamál veitir Björg Erlingsdóttir sviðsstjóri- frístunda- og 
menningarsviðs. Netfang: bjorg@grindavik.is Handbók vinnuskólans er að finna á heima-
síðu Grindavíkurbæjar, http://www.grindavik.is/vinnuskoli 

 

 

http://www.grindavik.is/vinnuskoli


Knattspyrnuskóli UMFG 

Knattspyrnuskóli UMFG verður starfræktur í 
sumar.Námskeiðin eru opin öllum iðkendum á aldrinum 6 - 14 ára, bæði piltum og stúlkum.  

Um er að ræða sex vikna námskeið í júní og ágúst. 

Á námskeiðunum verður iðkendum skipt upp eftir aldri og getu þannig að allir fái verkefni 
við sitt hæfi. 

 

Námskeiðin eru: 

4. júní - 8. júní  

11. júní - 15. júní  

16. júní - 22. júní 

25. júní - 29. júní 

6. ágúst - 10. ágúst 

13. ágúst - 17. ágúst 

Eldri fyrir hádegi ( 5. bekkur - 8. bekkur ) kl. 10.00 
Yngri eftir hádegi ( 1. bekkur - 4. bekkur ) kl. 13.00. 

 

Hægt er að skrá á námskeiðin með því að senda póst á brynjargud8@gmail.com og skráning 
hefst 21. maí. Einnig er hægt að skrá í Gula húsinu vikuna fyrir námskeið og tekið er við 
skráningu samdægurs. 

Verð á námskeið er 2.500 kr. 

Þátttakendum verður svo boðið á veglega lokahátíð knattspyrnuskólans í lok sumars. 

Umsjón með skólanum hafa Brynjar Ásgeir Guðmundsson leikmaður mfl. karla/skólastjóri 
skólans og Elísabet Ósk Gunnþórsdóttir auk annarra gestaþjálfara 

mailto:brynjargud8@gmail.com


Leikjanámskeið 1.-3.bekkur 

Leikjanámskeið Grindavíkur verður starfrækt að vanda í sumar. Boðið verður upp á fjöl-
breytta dagskrá fyrir börn sem eru að ljúka námi í 1.-3. bekk í vor (árgangar 2009, 2010 og 
2011) þar sem viðfangsefnin eru skemmtileg og uppbyggjandi.  

Mikið er lagt upp úr útiveru. Hámarksfjöldi barna á hverju námskeiði er 30-35 fyrir hádegi 
og 30-35 eftir hádegi, samtals 60-70 á dag. Þegar námskeiðin eru full verður hægt að skrá 
barn á biðlista.  

 

ATHUGIÐ! Bara er hægt að skrá barn annað hvort fyrir hádegi eða eftir hádegi. Ekki 
hægt að skrá barn allan daginn Hægt er að skrá barn á öll námskeiðin.  

 

Valkostir:  

1. Fyrir hádegi frá kl. 09:00-12:00. Hægt er að kaupa gæslu frá kl. 08:00-09:00.  

2. Eftir hádegi frá kl. 13:00-16:00  

Námskeið 1  11. júní - 22. júní (10 dagar). Verð: 7.650 kr.  

Námskeið 2: 25. júní - 6. júlí (10 dagar): Verð: 7.650 kr.  

Námskeið 3: 9. júlí - 20. júlí (10 dagar): Verð: 7.650 kr.  

Námskeið 4: 23. júlí - 3. ágúst (10 dagar). Verð: 7.650  kr.  

Pössun milli 08:-09:00             Verð: 2.500 kr.  

 

SKRÁNING OG SKIPULAG: Skráning fer fram á heimasíðu Grindavíkurbæjar 
www.grindavik.is Sjá nánar á heimasíðu Grindavíkurbæjar. Ekki er tekið við skráningum 
með öðrum hætti. Skipulag hvers námskeiðs fyrir sig er einnig á heimasíðu bæjarins. Um-
sjón leikjanámskeiðsins: Katrín Lóa Sigurðardóttir og Kolbrún Dögg Ólafsdóttir. Sími 660 
7321 (svarað frá og með 11. júní). Netfang: leikur@grindavik.is og bjorg@grindavik.is 

http://www.grindavik.is


Námskeið í Kvikunni Auðlinda og menningarhúsi 

Í sumar verður boðið uppá fjölda námskeiða í Kvikunni. Tímasetningar geta breyst og því 

er um að gera að fylgjast vel með, heimsækja Kvikuna eða fylgjast með á facebokks-síðu 

Kvikunnar.   

 

Hip Hop production og DJ námskeið / fyrirlestur 18.-19. ágúst 

Í sumar verður boðið uppá námskeið þar sem við skoðum hvernig DJ vinnur og nýtir mis-

munandi hljóðfæri við listsköpun sína. HipHop tónlist er skoðuð og mismunandi tegundir 

af  rappi, hvernig á að mixa og mastera og skoðað hvaða græjur nýtast vel í tónlistarskö-

pun. Skráning á námskeiðið fer fram á kvikan@grindavik.is, námskeiðið er kennt í 

Kvikunniog námskeiðið er fyrir 12-20 ára. Kostnaður 15.000 kr. 

 

Farið verður yfir : 

· Hvernig ég nálgast það að gera tónlist þá sérstaklega Hiphop takta. 

· Tónlistarforritið Ableton Live og hvernig best er að nota það til þess að gera takta. 

· Mismunandi hljóðfæri og hljóð sem heyrist í HipHop tónlist í dag. 

· Hvernig hægt er að sampla tónlist. 

· Græjur sem nýtast vel í tónlistarsköpun. 

· Hvernig á að taka upp song/rapp. 

· Hvernig á að mixa tónlist og mastera 

· Hlustað og rýnt í HipHop tónlist í dag, mismunandi stílar og tegundir af  rappi 

· Farið yfir aðrar tónlistarstefnur eins og House eða EDM 

· Hvernig mér finnst best að dj-a og farið yfir nokkrar tegundir af  skiptingum 
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https://www.facebook.com/kvikangrindavik/
mailto:kvikan@grindavik.is


 

Umhverfi og áhrif  lista - spennandi námskeið 

fyrir skapandi krakka 

Hvernig breytum við rusli í eitthvað fallegt? Hvernig nýtum 

við það sem aðrir hafa hent frá sér til þess að skapa list og 

miðla skoðunum okkar? Hraunið sem umlykur Grindavík er í 

sjálfu sér líkast síbreytilegu listaverki en við sjáum alltof  oft 

rusl og drasl liggjandi á víð og dreif  og setur það ljótan blett á 

annars fallegt umhverfi. Hvernig væri að nýta það til þess að 

skapa eitthvað áhugavert og fallegt? 

Miðvikudaginn 11. júlí til föstudag 13. júlí fáum við góða 

heimsókn þegar mynlistakonan Birna María Yngri heimsækir  

okkur og heldur námskeið þar sem við ætlum að skoða              

hlutverk listamannsins og þau áhrif  sem hann getur haft á umhverfi sitt og umhverfið á 

hann. Áhrifin sem listin getur haft verða skoðuð, hvaða áhrif  verkin sjálf  geta haft á     

umhverfið og þau skilaboð sem hver og einn kýs og velur að tjá með list sinni. Farið 

verður í vettvangsferð um hraunið og við finnum til efnivið/rusl, eitthvað sem aðrir hafa 

skilið eftir og vinnum með það. Megin markmið námskeiðsins er að breyta rusli úr 

hrauninu í listaverk og slá þar með tvær flugur í einu höggi þar sem hraunið verður     

hreinna og list verður til úr ruslinu. 

Námskeiðið hefst klukkan 10 og lýkur klukkan 15 og við tökum okkur klukkutíma 

hádegisverð kl. 12 og námskeiði stendur í þrjá daga. Kennari er Birna María Yngri og 

námskeiðsgjald er 15.000 kr. Skráning fer fram í Kvikunni og hægt er að senda skilaboð á 

kvikan@grindavik.is. Birna María Yngri ætlar með þátttakendur í ævintýraleiðangur um 

umhverfi okkar og verða án nokkurs vafa fjölmörg listaverk til úr þessum leiðangri.. Aldur 

12 ára og eldri 

 

Hrafnkell Sigurðsson, 2007-2008. Eighth Conversion. listljósmynd 

Myndir af veraldarvegnum en þar er að finna fjölda ljósmynda af verkum sem unnin eru með því að nýta rusl 
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FATAHÖNNUN—Fyrstu skref  upprennandi fatahönnuða 

 

Á þessu námskeiði förum við stuttlega yfir sögu tískunnar og áhrif  hennar í gegnum    

mismunandi tímabil. Föt og klæðnaður skipta miklu máli og oft eru föt mjög persónuleg, 

segja sögu eða jafnvel skoðanir þess sem klæðist þeim en svo eru til föt sem hafa það að 

markmiði að taka frá einstaklingnum getuna á að sýna sinn innri mann og skoðanir sínar. 

Að hanna föt er spennandi heimur en til þess að vel takist til þarf  maður að vera forvitinn, 

tilbúinn til þess að prófa og óhræddur við að mistakast.  

Á námskeiðinu könnum við grunn fatahönnunar, frá innblæstri og alla leið yfir í teikningu 

og þróunar heillar fatalínu – sem sagt frá byrjun til enda. Eftir námskeiðið eiga nemendur 

að hafa nokkuð góðan grunn og sjálfstraust á áframhaldandi námi og leggja í könnun á 

heimi fatahönnunar ef  áhugi er á. Markmið með námskeiðinu er að víkka sjóndeildarhring 

þátttakenda og sýna þeim þær fjölmörgu leiðir sem hægt er að fara í sköpun og tjáningu á 

hugmyndum sínum og hvernig hægt er að þróa  heila fatalínu út frá einni hugmynd, 

innblæstri og/eða rannsóknum á þeim markhópum sem við ætlum að ná til.  

 

Námskeiðið er dagana 19.—21. júní, kennt er frá klukkan 10 og til klukkan 15 og við 

tökum okkur klukkutíma hádegishlé kl. 12 og námskeiði stendur í þrjá daga. Kennari er 

Ólöf  Helga Pálsdóttir og námskeiðsgjald er 15.000 kr. Skráning fer fram í Kvikunni og 

hægt er að  senda skilaboð á kvikan@grindavik.is og fylgjast með á facebook-síðu Kvikun-

nar. Hér er á ferðinni skemmtilegt námskeið fyrir bæði stráka og stelpur og við viljum 

minna á að  fremstu fatahönnuðir heims eru karlar ekki síður en konur. Aldur 11. ára og 

eldri 
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SIRKUSNÁMSKEIÐ HÚLLADÚLLUNAR Í GRINDAVÍK 

 

Húlladúllan heimsækir Grindavík aftur í ár og býður upp á vikulangt sirkusnámskeið fyrir 
börn 8 ára og eldri. Við munum kynnast töfrum sirkuslistanna og læra að setja saman stutt 
atriði, bæði ein og í samvinnu við félaga okkar. Sirkuslistirnar styrkja líkamlega getu, jafn-
vægi og liðleika en þroska líka einbeitingu, styrkja sjálfsmynd og kveikja í ímyndunarafli og 
sköpunargleði. 

Við munum húlla, djöggla slæðum, boltum og hringjum, leika okkur að blómaprikum og 
sveiflusekkjum, læra fimleikakúnstir, láta eins og alvöru trúðar, vagga á veltibrettum, halda 
jafnvægi á töfrafjöðrum, leika kúnstir með kínverska snúningsdiska og prófa loftfimleika í 
silki! Áhersla er lögð á sköpunargleði, samvinnu og það að þátttakendur uppgötvi eigin 
styrkleika.  

 

Í lok námskeiðs bjóðum við fjölskyldu og vinum í heimsókn að sjá og prófa sirkuskúnstir. 

Þeir þátttakendur sem vilja fá svo að sýna listir sínar ásamt Húlladúllunni á hátíðadagskrá 

Grindavíkur 17. Júní. 

 

Kennt verður í Kvikunni - Saltfiskssetrinu dagana 11. til 15. júní frá klukkan 11 til klukkan 

15. Verð 15.000, 10% systkinaafsláttur, 20 klst. alls. Húlladúllan veitir nánari upplýsingar í 

tölvupósti: hulladullan@gmail.com, á Facebook og í síma 612 2727 

 

 

Húlladúllan, eða eða Unnur María Máney, er sjálfstætt     

starfandi sirkuslistakona sem lærði í Mexíkó og Frakklandi og 

hefur m.a. unnið fyrir Sirkus Íslands og breska sirkusinn   

Let’s Circus. Hún hefur langa reynslu af  kennslu sirkuslista 

og lærði til húllakennara við Live Love Hoop í Brighton.  

Hún er stofnmeðlimur Akró Ísland og Reykjavík Kabaretts 

og hluti af  Drag-Súgur kabaretthópnum. Hún hefur sérstak-

lega gaman af  því að vinna með börnum.  
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