


Námskeiðin verða eftirtaldar vikur: 
9.-11 júní (3 dagar)

14. - 18. júní (4 dagar)
 21. - 25. júní, 
28. - 02. júlí,

5. - 9. júlí
  19. – 23. júlí 
26.- 30 júlí  

3. – 6. ágúst (4 dagar)
 09 -13. ágúst  
16.-20. ágúst 

 
Athugið að ágústnámskeið eru

einnig í boði fyrir börn fædd 2016
 

Leikjaskólinn

Markmið námskeiðanna er að börnin
kynnist sem flestum útileikjum og verði
virkir þátttakendur í starfinu. Einnig er
markmiðið að þátttakendur fái
uppbyggileg og þroskandi verkefni sem
þau hafa gaman af.

 
 Umsjónamaður leikjanámskeiða verður

Marín Rún Guðmundsdóttir.
 

Þátttakendur fá léttan
hádegisverð sem er innifalinn
í námskeiðsgjaldi.
Mikilvægt er  að nesti
barnanna sé hollt og gott. 
 Farið verður í gönguferðir,
kynnisferðir, fræðsluferðir og
margt fleira.
 Mælst er til að börnin hafi
ávallt klædd eftir veðri.

3 dagar með hressingu 9.000.- 
4 dagar með hressingu kr. 12.000.- 
5 dagar með hressingu kr. 15.000.- 

Gjaldskrá leikjanámskeið Leikjanámskeið:

Afsláttur fyrir annað barn 50% Afsláttur
fyrir þriðja barn 75% Afsláttur fyrir fjórða
barn og 100%

 



Námskeiðin verða eftirtaldar vikur: 
14. - 18. júní (4 dagar)

 21. - 25. júní, 
28. - 02. júlí,

5. - 9. júlí
 19. – 23. júlí 
26.- 30 júlí 

3. – 6. ágúst (4 dagar)
 09 -13. ágúst 
16.-20. ágúst 

 

Virkninámskeið
Markmið námskeiðanna er að krakkarnir kynnist og styrki tengslin
sín á milli.  Lagt er upp með að námskeiðið verði sem fjölbreyttast til
þess að höfða til sem flestra.   Náttúran og umhverfi vogana verður
nýtt sem og sú frábæra aðstaða sem fyrir er í Vogunum.

 
 Umsjónamaður leikjanámskeiða verður Alexandra Björk Lísudóttir

Gjaldskrá leikjanámskeið Leikjanámskeið:
4 dagar með hressingu kr. 12.000.- 
5 dagar með hressingu kr. 15.000.- 

Afsláttur fyrir annað barn 50% 
Afsláttur fyrir þriðja barn 75% Afsláttur
fyrir fjórða barn 100%



Vinnutími vinnuskólans er
eftirfarandi:

14 ára, úr 8. bekk:
 Tímabil: 14. júní - 12. ágúst. 

 Starfstími: Mánudaga til fimmtudaga
kl. 08:30 - 12:00 og 13:00-15:30. 

Fjöldi vinnustunda 180. 
 

15 ára, úr 9. bekk:
 Tímabil: 14. júní - 12. ágúst: 

 Starfstími: Mánudaga til fimmtudaga
kl. 08:30-12:00 og 13:00-15:30.  

 Fjöldi vinnustunda 180. 
 

16 ára, úr 10. bekk: 
 Tímabil: 14. júní - 19. ágúst. 

 Starfstími: Mánudaga til fimmtudaga
kl. 08:30-12:00 og 13:00-15:30. 

Fjöldi vinnustunda 204. 
 

17 ára, úr 1. bekk framhaldsskóla: 
 Tímabil: 31. maí - 19. ágúst. 

 Starfstími: Mánudaga til fimmtudaga
kl. 08.30-12.00 og 13.00-15.30.

 Fjöldi vinnustunda 252.
 
 

Vinnuskólinn hefur aðsetur í Þjónustumiðstöð sveitafélagsins,
Iðndal 2. 

 
Yfirflokkstjóri vinnuskólans er Ellen Ísaksdóttir (Sími: 777-0926) 

 

VINNUSKÓLINN

Frekari upplýsingar : 
 

Umsjónarmaður vinnuskólans er
forstöðumaður umhverfis og

eigna. Sími 893-6983. 
 

Ábyrgðarmaður vinnuskólans er
Guðmundur Stefán Gunnarsson,
Íþrótta– og tómstundarfulltrúi.

Sími: 793-9880 



Golfnámskeið hjá Golfklúbbi
Vatnsleysustrandar.

 
Boðið verður upp á golfnámskeið fyrir

börn fædd 2008-2014 í sumar á golfvelli
GVS við Kálfatjörn. 

 
 
 Námskeiðin verða tvö talsins og verða sem hér segir:

 
 9.-18. júní           verð: 14.000 kr. / 20.000 kr. systkini.
21.-25. júní         verð: 10.000 kr. / 15.000 kr. systkini.

 
Kennt er frá kl. 9-12. Ekki er kennt 17. júní.

Akstur er í boði til og frá námskeiði. Farið verður frá
Íþróttamiðstöð kl. 8:45.

 
Afrekskylfingar frá Golfklúbbnum Keili verða

leiðbeinendur á
námskeiðunum. Þátttökugjaldi er stillt í hóf. Innifalið er

hádegishressing
og drykkur. Einnig verða krakkarnir félagsmenn í GVS

og geta því komið
og spilað golf að námskeiði loknu.

 
Greitt er fyrir námskeið í golfskála í byrjun námskeiðs.

 
 
 

Golfnámskeið

Skráning og nánari upplýsingar í síma
424-6529.



Ævintýranámskeið Þróttar Vogum hefst 22. júní❗ 
22. júní til 9. júlí. 

Fyrir stráka og stelpur. 
Árgangar 2007 – 2008 og 2009. 

Verð 12.500 kr. 
Hvenær: Mánudagar, miðvikudagar og

föstudagarfrá 11:00 til 14:00. 
Golf – Fjallgöngur – Körfubolti – Kajak – Bláalónið –

Stapadraugurinn og fleiri ævintýri - 
Skráning fer fram á heimasíðu Þróttar “nóra” og

hefst 3. júní – Aðeins verður hægt að taka á móti 15
krökkum. 

 

Ævintýranámskeið
Þróttar





8. flokkur í fótbolta (Frítt í sumar að
æfa) Strákar og stelpur fædd 2015 &
2016. 
Hefst 8. júní og til 18. ágúst 
Þriðjudagar - 16:20 til 17:10

7. flokkur í fótbolta (júní – júlí – ágúst)
Strákar og stelpur 
1. b & 2. bekkur. 
Mánudaga – 10:30 til 11:30.
Miðvikudaga – 10:30 til 11:30.
Fimmtudaga – 10:30 til 11:30.

6. flokkur (Strákar) 
Mánudagar- 12:30 til 13:30
Miðvikudagar- 12:30 til 13:30
Fimmtudagar- 12:30 til 13:30
Fótbolti fyrir alla (Leikmenn frá
meistaraflokki Þróttar taka á móti
krökkunum og skipta í lið)
Þriðjudagar – 14:00 til 15:00. Stelpur
og strákar ! 

4. flokkur (Stelpur í 7. & 8. bekk)
Mánudaga – KL: 16 til 17.
Miðvikudaga – KL: 13 til 14.
Fimmtudaga – KL: 16 til 17.

5. flokkur (Stelpur í 5. & 6. bekk) 
Mánudaga – KL: 16 til 17.
Miðvikudaga – KL: 13 til 14.
Fimmtudaga – KL: 16 til 17.

4. flokkur (Strákar)
Mánudagar- 13:30 til 14:45
Miðvikudagar- 13:30 til 14:45
Fimmtudagar- 13:30 til 14:45

5. flokkur (Strákar)
Mánudagar- 13:30 til 14:45
Miðvikudagar- 13:30 til 14:45
Fimmtudagar- 13:30 til 14:45

 

Knattspyrnuæfingar
Þróttar

Knattspyrnuæfingar hjá Þrótti Vogum frá og með 7. júní á besta
æfingasvæði landsins til 27. ágúst. 



Að venju koma flest ef ekki öll
félagasamtök í sveitarfélaginu að
dagskránni sem verður við hæfi allra og
munu skipuleggjendur reyna að láta
hátíðina standa undir nafni sem
fjölskyldudaga .

 Aðgangur á alla viðburði hátíðarinnar er
ókeypis eins og venjulega.
Í

búar Voga eru hvattir til að taka virkan
þátt í hátíðinni en allir eru auðvitað
velkomnir og vel er tekið á móti gestum.

FJÖLSKYLDUDAGAR
Fjölskyldudagar í Vogum verða haldnir 12. – 15. ágúst 2021. 

Dagarnir verða með
venjubundnu sniði og fastir
punktar eins og hverfaleikar,
brekkusöngur og tónleikar
verða á sínum stað en eflaust
verður einnig bryddað upp á
nýjungum og verður fullbúin
dagskrá kynnt þegar nær
dregur og er fólk hvatt til að
fylgjast með á viðburðadagatali
á heimasíðu sveitarfélagsins. 



Kvenfélagið Fjóla,
Lionsklúbburinn Keilir og
Sveitarfélagið Vogar halda
sameiginlega skemmtun á 17.
júní. 

Í boði verður m.a.
Kaffihlaðborð,

hoppukastalar, leikir og
gleði verða m.a. á dagskrá. 

 

Dagskrá verður kynnt þegar
nær dregur og er fólk hvatt

til að fylgjast með á
viðburðadagatali á

heimasíðu sveitarfélagsins
vogar.is og á facebooksíðu

sveitafélagsins
"Sveitafélagið vogar" 



Sumaropnun íþróttamiðstöðvar (1. júní - 22. ágúst)
07:00 til 21:00 virka daga
10:00 til 16:00 um helgar.

Opnunartími þreksals
07 til 21:00 virka daga
10 til 16:00 um helgar.

 
 
 
 

Athugið að börnum yngri en 10 ára er óheimill aðgangur í sund
nema í fylgd með fullorðnum

 
 

Opið verður í heitan pott samhliða opnun líkamsræktar virka daga.
Hægt verður að fara í heita pottinn til kl. 21:30 mánudaga til

fimmtudaga og til kl. 20:30 á föstudögum.
 
 
 

Athugið að eingöngu er um aðgengi að heitum potti að ræða.
 

SUMAROPNUN
ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐVAR




