Sumarnámskeið 2022
Frístundamiðstöðin Bungubrekka

2015 ÁRGANGUR

2015 árgangur
TÍMABIL

8.-10. júní

NÁMSKEIÐ

Sumarfrístund

TÍMABIL

13.-16. júní

NÁMSKEIÐ

Sumarfrístund

8-16

8-13

Ævintýrafrístund 12-16
Bæði námskeið 8-16

TÍMABIL

20.-24. júní

NÁMSKEIÐ

Sumarfrístund

8-13

Ævintýrafrístund 12-16

TÍMABIL

4.-8. júlí

NÁMSKEIÐ

Sumarslökun 8-16

TÍMABIL

11.-15. júlí

NÁMSKEIÐ

Sumarslökun 8-16

TÍMABIL

18.-22. júlí

NÁMSKEIÐ

Sumarslökun 8-16

TÍMABIL

2.-5. ágúst

NÁMSKEIÐ

Sumarfrístund

8-13

Ævintýrafrístund 12-16

Bæði námskeið 8-16

Bæði námskeið 8-16

TÍMABIL
NÁMSKEIÐ

27. júní - 1. júlí
Sumarfrístund

8-13

Ævintýrafrístund 12-16

TÍMABIL

8.-12. ágúst

NÁMSKEIÐ

Sumarfrístund

8-13

Ævintýrafrístund 12-16

Bæði námskeið 8-16

Bæði námskeið 8-16

TÍMABIL

15.-19. ágúst

NÁMSKEIÐ

Sumarfrístund

8-13

Ævintýrafrístund 12-16
Bæði námskeið 8-16

Sumarfrístund

DÆMI UM SMIÐJUR/VÖL
Listasmiðja Undraland Teiknismiðja
Leikjasmiðja Göngutúr Zero Waste
Dans Leikir Púsl Pödduskoðun
Hjólatúr Bókasafnið Lestarstöð
Lestur Þrautabraut Söngur
Skutlugerð Mála málverk
Floor is lava Skák Föndur Perl
Segulkubbar Hlutverkaleikir Kríta
Fótbolti Vaða í ánni Leirgerð
Garðyrkja Tæknismiðja Vinabönd
Hreyfing Vísindasmiðja Ævintýraferð
Jóga Körfubolti Spil Útivera Lego

Sumarfrístund er að miklu leyti
eins og hefðbundið starf í
frístundaheimilinu en með meiri
áherslu á útiveru og lengri smiðjur
Lagt er áherslu á að fjölbreyttar
smiðjur og völ séu í boði og börn
eigi kost á því að velja það sem þau
hafa áhuga á að gera hverju sinni í
gegnum rafrænt valkerfi.
Starfið getur teygt anga sína út
fyrir lóð Bungubrekku en kjarni
starfsins verður alltaf í og við
Bungubrekku.
Valkerfið sem notast er við skapar
öruggt umhverfi og tryggir að
starfið aðlagar sig að fjölda
þáttakanda, veðurfari og flóru
hópsins.

Ævintýrafrístund

DÆMI UM VIÐBURÐI

Gönguferð í Ölfusborgir
Sundferð í Laugarskarð
Fjallganga í Hamarinn
Lautarferðir í náttúrunni
Vettvangsferðir á ýmsa staði
Hópeflisleikir og fjörefli
Fjársjóðsleit og ratleikir
Grilla sykurpúða og pyslur
Stíflugerð og skógarferðir

Ævintýrafrístund er að miklu leyti
frábrugðið hefðbundnu starfi í
frístundaheimilinu.
Minni áhersla er á fjölbreyttar
smiðjur en meiri áhersla á stærri
viðburði sem allir verða að taka
þátt í.
Reynt verður eftir bestu getu að
fara í lengri ferðalög og færa
starfið frá lóð Bungubrekku og
nýta tímann vel í ferðalög á víð og
dreif um sveitarfélagið.
Ekkert valkerfi verður til staðar og
hópum verður skipt upp eftir
árgöngum þegar þau iðka sína
viðburði.

Sumarslökun

Sumarlökun mun einkennast af
rólegri dagskrá og verður töluvert
lágstemmdari stemming heldur en
á sumar- og ævintýrafrístundar
námskeiðunum.
Mikil áhersla verður á létta og
einfalda dagskrá sem tekur mið af
fjölda barna, stemmingu hópsins
og orkustigi þáttakanda.
Starfið getur teygt anga sína út
fyrir lóð Bungubrekku en kjarni
starfsins verður alltaf í og við
Bungubrekku.
Gert er ráð fyrir því að þau börn
sem sækja sumarslökun séu að
koma úr löngu vetrarstarfi og gætu
þurft á rólegu umhverfi að halda.

Matur

Það er alltaf heitur
hádegismatur milli 12 og
13 og morgun og/eða
síðdegishressing í boði á
eftirfarandi námskeiðum
Sumarfrístund
Ævintýrafrístund
Sumarslökun

Á Ævintýranámskeiði
Skjálftaskjóls verður
alltaf ein hressing en
enginn hádegismatur
Börn sem mæta klukkan 8
verða að borða áður en
þau mæta á námskeiðin
en nesti er alltaf óþarfi

Fyrirspurnir

Allar fyrirspurnir fara á
póstfangið
ingimar@hveragerdi.is
Ingimar
Guðmundsson,
forstöðumaður
Bungubrekku hefur
yfirsýn með
sumarnámskeiðum

Fatnaður

Mikilvægt er að börn/unglingar
séu ávallt klædd eftir veðri
Ef fatnaður er óviðunandi verður
haft samband við foreldra
Ekki er hægt að geyma fatnað á
milli daga/námskeiða í
Bungubrekku

Skráning

Stefnt er á að allar skráningar
fari í gegnum "Sportabler"
snjallforritið.
Þar ættu að koma allar helstu
upplýsingar eins og:
Hvenær skráning lokar
Hámarks skráning fyrir
ákveðin námskeið

Skráning opnar 13. maí

Starfsfólk

Allt starfsfólk á öllum
námskeiðum er með góða
reynslu af því að vinna með
börnum og unglingum
Allir frístundaleiðbeinendur
úr vetrarstarfi
frístundaheimilisins munu
starfa yfir sumarið
Annað starfsfólk sem
bætist við hefur starfað á
sumarnámskeiðum
Bungubrekku, í leikskólum,
grunnskólum eða í
íþróttaþjálfun.

Annað

Öll námskeiðin byrja og
enda í Bungubrekku

2010-2012 árgangar gætu
byrjað og endað á öðrum
stöðum ákveðna daga

Mikilvægt er að undirbúa
börn og unglinga vel fyrir
hvert námskeið og skapa
spennu í kringum þau.
Símanúmer Bungubrekku
er 483-4095

