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SKÓLABÚÐIRNAR Á REYKJUM: ERTU AÐ KOMA TIL OKKAR Í 
REYKJASKÓLA? ÞETTA ER GOTT AÐ LESA ÁÐUR EN ÞIÐ KOMIÐ 

Ungmennafélag Ísland – UMFÍ, hefur tekið við rekstri Skólabúðanna á Reykjum í 
Hrútafirði. Við erum mjög spennt fyrir því að taka á móti ykkur.  

Áður en lagt er af stað í Skólabúðirnar mælum við með því að kennarar og allir 
fylgdarmenn með hópum renni yfir þetta bréf.  

 

MEGINMARKMIÐ SKÓLABÚÐANNA ER… 

• að vera leiðandi í forvörnum, þar sem lögð er áhersla á almenna þátttöku og 
bætta lýðheilsu.  

• að auðvelda aðgengi og auka framboð á fræðslu, óformlegu námi og 
félagsstarfi með þarfir einstaklinga í huga. 

• að skapa vettvang til áhrifa. 
• að styrkja og efla leiðtogahæfileika og sjálfsmynd einstaklinga. 

 

DAGSKRÁ  

Dagskrá skólabúðanna er afar fjölbreytt. Mikil áhersla er lögð á útiveru, hreyfingu 
bæði inni og úti, nám í gegnum leiki, leiklist og margt fleira gagnlegt og skemmtilegt.  
 

AÐSTAÐA FYRIR NEMENDUR 

UMFÍ hefur í sumar gert umtalsverðar umbætur á húsnæði heimavistar 
Skólabúðanna á Reykjum. Í heimavistinni eru herbergi fyrir tvo upp í sex 
einstaklinga. Fyrir dvölina fá kennarar sent excelskjal og eru þeir  beðnir um að fylla 
út og senda til baka. Þar eru þeir beðnir um að fylla inn nöfn nemenda og raða þeim í 
herbergi. Kennarar skipta jafnframt nemendum upp í þrjá hópa. Við óskum þess að fá 
skjalið sent til baka eigi síðar en á fimmtudeginum fyrir komu skólahópsins. 
 

HVAÐ ÞURFA NEMENDUR AÐ HAFA MEÐ? 

Athygli er vakin á því að nemendur þurfa að taka með sér sæng, kodda og rúmföt í 
Skólabúðirnar á Reykjum.  
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AÐSTAÐA FYRIR KENNARA 

Við leggjum mikið upp úr því að kennurum sem fylgja skólahópunum líði vel í 
Skólabúðunum á Reykjum. Við höfum útbúið sérstök afþreyingarými fyrir kennara. 
Þar er hægt að slaka á, fá sér kaffi og spjalla á milli vakta. Í herbergjum kennara eru 
síðan sængur og rúmföt. Okkur þykir afar gott að fá ábendingar um allt það sem má 
fara betur. Endilega látið heyra í ykkur!   
 

HVENÆR KOMA OG FARA HÓPAR? 

Skólahópar koma til okkar á mánudögum klukkan 11:00. Starfsmenn Skólabúðanna 
taka á móti hópunum. Brottför er á föstudögum klukkan. 11:00.  Hver skólahópur 
þarf að skipuleggja akstur til og frá Reykjum.  
 

GOTT AÐ HAFA Í HUGA 

Það er alltaf best í heimi ef allt gengur snuðrulaust fyrir sig. Þá njóta líka allir 
dvalarinnar. Okkur þykir afar vænt um að allir skólahópar hafi eftirfarandi á bak við 
eyrað svo upplifunin verði gagnleg og góð fyrir sem flesta:  

• … við ætlum að njóta þess að vera í Skólabúðunum! 
• … þar ætlum við að eignast nýja vini.  
• … við kynnumst þar skemmtilegum kennurum.  
• … þarna njótum við þess að vera í nýju umhverfi  
• … í Skólabúðunum kynnumst við sjálfum okkur betur. 
• … þar komum við fram við alla af kurteisi og virðingu. 
• … í Skólabúðunum tökum virkan þátt í öllum viðburðum og námskeiðum. 
• … hjálpumst að við að ganga frá og skilja vel við herbergi og önnur rými. 
• … við munum skilja síma eftir heima. 
• … við munum eftir því að klæða okkur eftir veðri og vera í góðum skó. 
• … við ætlum að ganga vel um dótið okkar og öll hús. 

• … við skulum vera dugleg að hrósa og brosa. Þá verður allt betra.  

 
DVALARGJALD 

Verð á nemanda er 30.000 kr. fyrir vikuna. Kennarar eða fylgdarmenn greiða ekkert. 
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HVAÐ ER GOTT AÐ HAFA MEÐ?  

• Sæng, kodda og sængurver. 
• Þægilega skó sem þola að blotna og verða skítugir – við verðum mikið úti! 
• Útivistarföt eftir veðri: Taktu með úlpu – regnföt – hlífðarbuxur – húfu og 

vettlinga. 
• Íþróttaföt og sundföt – á Reykjum er íþróttahús og sundlaug. 
• Hafðu með klukku til þess að hafa í herbergi. Þú getur ekki treyst á klukkuna í 

símanum. Þú manst, ætlar að skilja hann eftir heima!  
• Vatnsbrúsa. 
• Lítinn bakpoka. 
• Ekki gleyma góða skapinu!  

 

   

VIÐ HLÖKKUM TIL AÐ TAKA VEL Á MÓTI YKKUR! 
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