LAUGARVATN

UNGMENNABÚÐIR
UMFÍ

Upplýsingar fyrir
þátttakendur og forráðamenn.
Hverabraut 4 I 840 Laugarvatn I S. 787 5050 I
ungmennabudir@umfi.is

Velkomin!
Ungmennabúðir UMFÍ eru útivistar og lífsleikni búðir
fyrir ungmenni í 9. bekk grunnskóla. Ungmenni eiga
möguleika á að dvelja í búðunum frá mánudegi til
föstudags við leik og störf.
Markmið með dvölinni er að styrkja félagsfærni
ungmenna, efla vitund þeirra fyrir umhverfi sínu og
samfélagi ásamt mikilvægi þess að hafa heilbrigðan
lífsstíl að leiðarljósi.
Viðburðir eru í formi námskeiða sem tengjast
meginstoðum UMFÍ sem eru, menning, útivist,
hreyfing og félagsfærni.
Verð fyrir dvöl í búðunum er 32.000kr. á nemanda
veturinn 2020 - 2021. Innifalið er m.a. dagskrá,
gisting, matur, drykkjarflaska og bolur.
Ungmennabúðirnar starfa í anda heilsueflandi
grunnskkóla.
Haustið 2019 fluttu Ungmennabúðirnar að
Laugarvatni. Starfsemi búðanna fer fram í gömlu
íþróttamiðstöðinni sem nýlega var öll tekin í gegn.
Við hlökkum til að sjá ykkur á Laugarvatni!
Starfsfólk Ungmennabúða UMFÍ.

Góður undirbúningur
skiptir máli!

Foreldrar eru hvattir til þess að kynna sér heimasíðu búðanna á slóðinni
www.ungmennabudir.is. Á síðunni er að finna ýmis hagnýt ráð, tilmæli og
svör við spurningum.
Lífið í búðunum snýst um samskipti og er markmið með dvölinni m.a. að
kúpla sig frá daglegu lífi og njóta samverunnar með hverjum öðru. Þess
vegna er ekki leyfilegt að vera með síma og tölvur. Óæskilegir hlutir eru
gerðir upptækir af starfsfólki.
Ef foreldrar telja þörf á, eru þeir beðnir um að skipuleggja símatíma með
fararstjórum áður en ungmenni kemur á Laugarvatn. Símatímar geta farið
fram eftir kl. 17:00.

Allir taka til
Ungmenni sjá sjálf um að taka til og halda
vistarverum sínum snyrtilegum og þrífa
herbergið sitt í lok ferðar.
Dagleg herbergjaskoðun er framkvæmd af
starfsfólki. Ekki er hægt að læsa herbergjum á
meðan dvölinni stendur. Hver og einn ber
ábyrgð á sínum hlutum. Merkið allt dótið
ykkar því það gleymist oft eitthvað.
Þjófnaður er tilkynntur til lögreglu.

Reglur
Þátttakendur eru ábyrgir fyrir því sem þeir
skemma.
Ekki er heimilt að yfirgefa svæði búðanna án
leyfis.
Meðferð og notkun rafretta, tóbaks, áfengis og
vímuefna er STRANGLEGA bönnuð.
Skyldumæting er á alla viðburði.
Sælgæti, tyggjó, drykkir og hverskyns nesti er
ekki leyfilegt í búðunum.
Óheimilt er að snerta brunakerfi að óþörfu.
Gsm símar eru ekki leyfðir, einnig án símkorts.
Óheimilt er að koma með eggvopn og eldfæri.
Þátttakendum ber að hlýða starfsfólki sem og
öllum fararstjórum skólanna.
Ofbeldi er ekki liðið.
Þátttakendum ber að virða reglur um notkun
raftækja og hvað má ekki koma með.
Öll lyf eiga að vera geymd hjá fararstjórum.
Viðurlög eru við öllum brotum á reglum og getur brot
varðar brottrekstur úr búðunum. Dvalargjald er ekki
endurgreitt ef ungmenni er vísað heim.

Hvað á að taka með?
Rúmföt, kodda og lak á 90cm rúm. Sæng er til staðar.
Tannbursta, tannkrem og lítið handklæði við vaskinn.
Varasalva, rakakrem, plástra, hælsærisplástra. Algengt er að óvanir fái
hælsæri við göngur.
Stúlkur, dömubindi til vara.
Sjampó, sápu og aðrar nauðsynlegar snyrtivörur.
Sundföt og handklæði sem er fljótt að þorna.
Náttföt, eyrnatappa og inniskó.
Íþróttaföt og innanhússkó (þó ekki með botni sem strika).
Lítinn bakpoka/göngu poka og göngusokka.
Vatnshelda skó/gönguskó. Óskynsamlegt er að vera með nýja eða fína skó
því skórnir verða skítugir. Gengið er m.a. á blautum jarðvegi.
Regnföt og hlý föt til útivistar (húfu, trefil, vettlinga, ullarsokka, úlpu og
HLÍFÐARBUXUR. Dagskrá fer fram mikið til úti, hvernig sem viðrar.
Vaðskó eða skó (ekki sandala án hælbands) til að fara í vatnið og í ísbað.
Föt til skiptana.
Armbandsúr eða klukku til að hafa á herbergi.
POKA undir skítug föt og blauta skó.
Nauðsynleg lyf (einnig verkjalyf), merkt og afhent fararstjóra.
Vinsamlega EKKI pakka í ruslapoka!

Dæmi
um
námskeið
og viðburði
Draumateymið: Hópefli, samvinna og samskipti.
Gögl: Einbeiting, hreyfing, athygli og þolinmæði.
Jarðhitameistarinn: Sjáðu hvað hægt er að nota íslenskan jarðhita í.
Jöklaleikir: Ísbrjótar og hreyfing.
Kjarkur og þor: Tjáning og viðtal.
Kveikjan: Kynning á svæðinu, reglum, ábyrgð nemenda og gildi búðanna.
Laugaleikarnir - samheldni, keppni og liðsandi.
Stefnumót: Félagsfærni, uppbyggileg samvinna.
Söguferð: Allt sem þig langar að vita um Laugarvatn.
Traustaganga: Hreyfing, traust og samvinna.
Upptakarinn: Upplifun þátttakenda.
Út úr kassanum: Hreyfing, gleði og hópefli.
Þrautabraut: Hópefli og áskorun.
Ævintýraferð: Kemur á óvart.

