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Undirbúningur
Aðalstjórn Keflavíkur gerði samning við MÍT um rekstur á íþróttaog leikjaskóla í Reykjanesbæ sumarið 2005. Umsjón skólans var áfram í
höndum Einars Haraldsson, en hann hefur haft umsjón með honum síðast
liðin ár. Ásgerður Bjarklind Bjarkadóttir og Haraldur Axel Einarsson
voru ráðin leiðbeinendur skólans og sáu þau um skipulagningu hans.
Þetta var ellefta árið í röð sem aðalstjórn Keflavíkur, íþrótta- og
ungmennafélags, heldur utan um skólann, sem er ætlaður fyrir börn á
aldrinum 6-11 ára. Það er því kominn góð reynsla á skólann og dagskráin
var byggð á þeirri reynslu.
Dagskráin þetta árið var nokkuð svipuð og tvö síðast liðin ár. Þess
vegna er það okkar álit að gott væri að breyta dagskránni að hluta til.
Dagar sem ekki má sleppa úr eru: Gróðursetning, fjölþrautadagur,
óvissuferð, hjólaferð (breyta um áfangastað), sund og lokadagur.

Markmið
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kynna þátttakendum sem flestar íþróttagreinar.
Efla félagsþroska og samskiptahæfni.
Auka hreyfifærni og bætt líkamsþrek.
Þátttakendur kynnist náttúru sveitarfélagsins og
nágrannasveitarfélaga betur og upplifi umhverfi sitt á nýjan hátt.
Kynna börnum atvinnuhætti og ýmis fyrirtæki og stofnanir.
Stuðla að aukinni útiveru barna og hvetja þau til að nýta umhverfið
til margbreytilegra leikja.

Tími og tímabil
Starfrækt voru tvö þriggja vikna námskeið í sumar. Það fyrra frá
13. júní til 1. júlí og það seinna frá 4. júlí til 22. júlí. Boðið var upp á að
vera annað hvort fyrir eða eftir hádegi, annars vegar frá kl. 9-12 og hins
vegar frá kl. 13-16.

Auglýsingar og kynningarstarfsemi
Auglýst var í Víkurfréttum og Tíðindum. Auk þess var skráningarog kynningarblaði dreift í grunnskóla Reykjanesbæjar, voru þau 865
talsins. Einnig var grein á heimasíðu Keflavíkur, íþrótta-og
ungmennafélags.
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Skráning
Skráning fyrir fyrra námskeiðið var dagana 6. og 7.júní. En skráning fyrir
seinna námskeiðið var 27. og 28.júní. Haraldur og Ásgerður sáu um
skráningu á fyrra námskeiðið, en skráning á seinna námskeiðið var í
höndum stúlku sem vinnuskólinn útvegaði. Skráningin fór fram á
skrifstofu félagsins, Hringbraut 108.
Mikið var um að foreldrar/forráðamenn kæmu of seint að skrá
börnin, var skólinn hafinn og jafnvel búnir nokkrir dagar eða vika í versta
falli.

Þátttökugjald
Innritunargjald var kr. 5000. Þá var einnig veittur systkinaafsláttur,
1000 kr.

Þátttaka – fjöldi
Þátttaka í skólanum í ár fór framúr björtustu vonum þar sem fleiri
þátttakendur voru en árin á undan.
Alls voru á fyrra námskeiðinu 109 börn. Þ.e. 26 börn fyrir hádegi
og 83 börn eftir hádegi (árið áður voru 98 börn, 38 fyrir hádegi og 60 eftir
hádegi). Á því seinna voru alls 80 börn. Þ.e. 18 börn fyrir hádegi og 62
börn eftir hádegi (árið áður voru 62 börn, 17 fyrir hádegi og 45 eftir
hádegi).

Gjafir til þátttakenda
Á fyrra námskeiðinu voru börnin leyst út með ýmsum gjöfum. Íþrótta- og
leikjaskólinn gaf hverju barni merktan stuttermabol með styrktarlínu frá
Vífilfelli. S.S. gaf börnunum einnig stuttermaboli. Vífilfell gaf hverju
barni lítinn grjónabolta. Þessar gjafir vöktu mikla lukku hjá nemendum
skólans.
Á seinna námskeiðinu voru gjafirnar af öðrum toga. Hver nemandi
fékk að gjöf derhúfu frá skólanum með styktarlínu frá Vífilfelli. Vífilfell
gaf einnig jójó. S.S. gaf svo hverjum nemenda sundpoka. Vöktu þessar
gjafir ekki minni lukku en þær sem voru á fyrra námskeiðinu.
Þegar farið var í fjársjóðsleitina voru faldar vatnsbyssur í
Grænásbrekkunni við Bolafót, sem börnin þurftu að leita að. Hvert barn
fékk að eiga eina byssu, sama hvort barnið fann byssu eða ekki. Sami
fjársjóður var á báðum námskeiðunum.

4

Keflavík
Íþrótta- og ungmennafélag

Íþrótta og leikjaskóli 2005

Miðar heim með börnum
Börnin voru send heim með miða til þess að minna foreldra á eftirtalda
daga: hjóladagur, gróðursetning, sund, furðufatadagur, óvissuferð og
lokadagur. Á seinna námskeiðinu bættist við púttdagur þar sem börnin
áttu að mæta með kylfur, var þá sendur miði heim daginn áður.

Útskrift - lokadagur
Á lokadegi hvors námskeiðs var haldin glæsileg grillveisla þar sem
foreldrum var einnig boðið. Börnin fengu hinar ýmsu gjafir ásamt
viðurkenningarskjali með upplýsingum um árangur þeirra í nokkrum
greinum s.s. boltakasti, sippa, langstökki, hlaupi ofl.
Málverk, sem börnin gerðu á námskeiðinu, voru til sýnis á lokadeginu
(stórglæsileg listaverk).
Þar sem vinnuskólinn útvegaði 9.bekkinga sem hjálparfólk í
skólann, þá lentum við í vandræðum á lokadaginn þar sem allir
9.bekkingar voru á lokahófi hjá vinnuskólanum og því enga hjálp að fá,
aðrir hópar voru uppteknir. Skapaðist mikil ókyrrð hjá börninum því það
var engin til staðar til þess að halda aftur af þeim eins og hefur verið fyrri
ár. En allt tókst þetta þó að lokum og heppnaðist lokadagurinn með
ágætum því veðurblíðan lék við gesti.

Slys
Engin slys urðu á börnum eða starfsfólki þetta sumarið, ekki varð þó
komist hjá smáskeinum sem plástrar lækna.

Leiðbeinendur og starfsfólk
Leiðbeinendur ásamt skólastjóra voru 3 í fullu starfi.
Leiðbeinendur voru þau:
- Ásgerður Bjarklind Bjarkadóttir, 28 ára Íþróttafræðingur frá KHÍ.
- Haraldur Axel Einarsson, 24 ára kennari frá KHÍ.
Umsjónarmaður var:
- Einar Haraldsson, 48 ára húsasmíðameistari. Hann hafði umsjón með
daglegum rekstri skólans, ásamt því að starfa oft á vettvangi og til að létta
á öðrum leiðbeinendum.
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Þátttaka vinnuskólans
Sér til aðstoðar höfðu leiðbeinendurnir unglinga frá Vinnuskóla
Reykjanesbæjar sem stóðu sig með ágætum. Það verður að segjast alveg
eins og er að án aðstoðar vinnuskólans væri þyngra að reka íþrótta- og
leikjaskóla, þar sem hver leiðbeinandi hefur allt að 40 börn á aldrinum 611 ára. Vinnuskóli Reykjanesbæjar var mjög liðlegur við útvegun á
aðstoðarfólki og á hann bestu þakkir skilið.

Börn sem þurfa meiri aðstoð
Nauðsynlegt er að fatlaðir, andlega sem líkamlega, fái að taka þátt í
starfsemi sem þessari. Fatlaðir mega ekki gleymast þegar bæjarfélagið og
íþróttahreyfingin gera samning um umsjón íþrótta og leikjaskóla eða aðra
þá starfsemi sem í boði er. Það er nauðsynlegt að börn sem njóta
aðstoðar þegar þau eru í skóla haldi þeirri aðstoð áfram og komi inn í
íþrótta- og leikjaskóla eða aðra þá starfsemi sem er í gangi með sinn
aðstoðarmann, ef það á að vera hægt að taka á móti þeim og sinna þeim á
réttan hátt.
Við fengum nokkur ofvirk börn og barn með vott einhverfu, gekk mjög
vel að hafa þau börn og komu engin atvik uppá.
Er því nauðsynlegt að börn sem njóta aðstoðar þegar þau eru í skóla
haldi þeirri aðstoð áfram.

Bækistöðvar
Bækistöðvar íþrótta og leikjaskólans voru í Íþróttahúsinu við
Sunnubraut að þessu sinni. Börnin mættu þar við upphaf hvers dags og
þar endaði alltaf dagurinn. Skrifstofa KEFLAVÍKUR íþrótta og
ungmennafélagsins að Hringbraut 108 var einnig notuð undir fundi og
aðra skipulagsstarfsemi. Starfsfólk og forstöðumenn Íþróttahússins og
Sundmiðstöðvar við Sunnubraut eiga mikið lof skilið fyrir liðlegheit,
enda var þetta fólk ávallt tilbúið að aðstoða á allan hátt.

Dagskráin
Bæklingi með dagskrá námskeiðsins og hagnýtum upplýsingum
fyrir foreldra var dreift við innritun. Ákveðið var að hafa seinna
námskeiðið með svipuðu sniði og það fyrra, þó varð smávægileg breyting
á milli námskeiða þar sem að 17. júní kom inní á fyrra námskeiðinu og
því var sett inn putt á seinna námskeiðinu. Annars er alltaf erfitt að fella
út atriði sem takast vel.
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Fyrra námskeið.
13. júní Raðað í hópa og farið í gönguferð, spjallað saman um hvað sé
framundan. Farið í leiki.
14. júní Boltadagur.
15. júní Hjólreiðaferð.
16. júní Ratleikur.
17.júní Þjóðhátíðardagur (frí).
--------------21. júní Gróðursetning
22. júní Helmingur í sund og helmingur í skoðurnarferð.
23. júní Helmingur í sund og helmingur í skoðunarferð.
24. júní Fjölþrautadagur. Árangur skráður í ýmsum greinum.
25. júní Fjársjóðsleit
------------------28. júní Furðufatadagur (diskó)
29. júní Óvissuferð. (Fjölskyldu- og Húsdýragarðurinn í Laugardal)
30. júní Sköpunar- og þemadagar.
1. júlí Tarzan.
2. júlí Grillveisla og uppgjör. Bolir og vasaútvörp og verðlaunaskjöl
afhent. Foreldrar/forráðamenn eru velkomnir í grillveislu.
Seinna námskeið.
4. júlí Raðað í hópa og farið í gönguferð, spjallað saman um hvað sé
framundan. Farið í leiki.
5. júlí Boltadagur.
6. júlí Hjólreiðaferð.
7. júlí Ratleikur.
8.júlí Pútt.
--------------11. júlí Gróðursetning
12. júlí Helmingur í sund og helmingur í skoðurnarferð.
13. júlí Helmingur í sund og helmingur í skoðunarferð.
14. júlí Fjölþrautadagur. Árangur skráður í ýmsum greinum.
15. júlí Fjársjóðsleit
------------------7

Keflavík
Íþrótta- og ungmennafélag

Íþrótta og leikjaskóli 2005

18. júlí Furðufatadagur (diskó)
19. júlí Óvissuferð. (Fjölskyldu- og Húsdýragarðurinn í Laugardal)
20. júlí Sköpunar- og þemadagar.
21. júlí Tarzan.
22. júlí Grillveisla og uppgjör. Bolir og vasaútvörp og verðlaunaskjöl
afhent. Foreldrar/forráðamenn eru velkomnir í grillveislu.

Breytingar á dagskrá
Eina breytingin sem varð á dagskránni var sú að í stað seinni dags í
sköpunar- og þemadögum höfðum við Tarzan. Annað stóðst í dagskránni.

Mælingar á árangri barna
Þegar börnin útskrifast úr íþrótta og leikjaskólanum fá þau í hendur
viðurkenningarskjal sem sýnir árangur þeirra í einstökum greinum. Þeir
sem hafa verið í íþrótta og leikjaskólanum áður getað borið árangur sinn
saman milli ára. Foreldrar/forráðamenn hafa oft spurt okkur hvernig
þeirra barn standi miðað við heildina þegar þau sjá skjalið sem sýnir
árangur barna þeirra.

Samstarfsaðilar
Mikið af fólki, fyrirtækjum og stofnunum aðstoðaði Íþrótta og
leikjaskólann á einn eða annan hátt. Fólkið á þessum stöðum var í öllum
tilfellum tilbúið að aðstoða okkur á alla mögulega vegu og kann Keflavík
Íþrótta-og ungmennafélag þeim bestu þakkir. Helstu samstarfsaðilar
sumarið 2005 voru;
- Sundmiðstöðin við Sunnubraut, Íþróttahúsið við Sunnubraut,
Sláturfélag Suðurlands, Vinnuskóli Reykjanesbæjar, Vífilfell, Nýja
Bakarí, Fjörheimar, SBK, og Reykjanesbær (MÍT) sem styrkti Íþrótta og
leikjaskólann auk þess sem hann útvegaði skólanum aðstöðu.

Nýbreytni
Að þessu sinni voru teknar hátt í 500 myndir af nemendum skólans við
hina ýmsu iðju. Þær voru settar inn á heimasíðu skólans þar sem
foreldrar/forráðamenn, jafnt sem nemendur, gátu skoðað þær. Slóðin á
myndasafnið er :
http://www.keflavik.is/Adalstjorn/ithrotta%20og%20leikjaskoli/. Einnig
er hægt að sjá skýrslur skólans frá árinu 1999 þar inni. Teljum við að
þetta sé partur af því að auka og um leið bæta samstarf skólans við
foreldra/forráðamenn.
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Kostnaður -Uppgjör
Eins og undanfarin ár hefur Reykjanesbær stutt dyggilega við rekstur
skólans með styrkveitingu. Ekki væri hægt að reka skólann einungis með
skráningargjöldum nemenda. Sú upphæð dugir ekki fyrir rútuferð og
aðgangseyri í húsdýragarðinn, grillveislu, sundferðum, fjársjóð, launum
skólastjóra og leiðbeinenda, auglýsingum, prentun, gjöfum á lokadegi og
öðrum kostnaði.
Þátttaka í skólanum hefur sjaldan verið jafn góð og í ár. Að borga
333 kr á dag fyrir barn er ekki há upphæð fyrir allt það sem í boði er á
námskeiðinu. Óvissan um fjölda barna milli ára gerir reksturinn
áhættusaman. Því ekki er hægt að reikna út fyrir fram tekjur skólans og
þar með er mjög erfitt að gera rekstaráætlun skólans.

Að lokum
Undirritaður vill þakka öllum þeim sem komið hafa að starfsemi
skólans með einum eða öðrum hætti fyrir gott samstarf.

Keflavík 27. júlí 2005

Einar Haraldsson

formaður KEFLAVÍKUR
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Jóhann Örn Hlynsson
Björgvinn Kristjánsson
Jón Ásgeirsson
Björn Ingi Harðarson
Júlía Scheving Steindórdóttir
Bryndís Sunna Guðmundsdóttir Karen Ósk Logadóttir
Brynjar Bergmann Björnsson
Karítas Lára Refnkellsdóttir
Brynjar Steinn Haraldsson
Krista María Finnbj.
Dagbjört Aðalheiður Magnúsdóttir Kristinn Viðar Þorbergsson
Daníel Diego
Kristín Þrastardóttir
Davíð Þór Elvarsson
Kristján Örn Rúnarsson
Ebba Ósk Jóhannsdóttir
Kristófer Veigar Gunnarsson
Eiður Björgvin Jónsson
Laufey Jóna Jónsdóttir
Einar Ari Árnason
Laufey Soffía Pétursdóttir
Einar Þór Ívarsson
Lilja María Árnadóttir
Eirdís Inga Gunnarsdóttir
Lovísa Ósk Gunnarsdóttir
Ellen Hilda Sigurðardóttir
Lovísa Ýr Andradóttir
Elsa Júlíusdóttir
Magnþór Breki
Elva María Sigurðardóttir
Maríanna Líf Swain
Elva Rún Ævarsdóttir
Markús Már Magnússon
Elvar Sigmundsson
Nikulás Antony Swain
Elvar Örn Valtýsson
Ólafía Kristný Pétursdóttir
Emilía Rún Wilhjálmsdóttir
Ólafur Andri Magnússon
Eydís Anna Guðmundsdóttir
Ólöf Edda Eðvarðsdóttir
Fanney Rún Einarsdóttir
Pálmi Viðar Pétursson
Gabríela Ósk Vignisdóttir
Pétur Snær Pétursson
Geirmundur Ingi Eiríksson
Rannveig Ósk Smáradóttir
Gná Elíasdóttir
Reynir Þór Reynisson
Gnýr Elíasson
Salka Björt Kristjánsdóttir
Guðbörg Ósk Ellertsdóttir
Sigríður Eva Tryggvadóttir
Guðjón Freyr Eyþórsson
Sigurrós Þorgrímsdóttir

Seinna námskeið
Alexander Haukur Erlingsson
Alma Dís Sigurbjörnsdóttir
Andri Freyr Baldursson
Aníta Lind Daníelsdóttir
Anton Björn Árnason
Arnþór Ingi Ingvason
Atli Karl Sigurbjartsson
Auðunn Almar Reynalds
Árni Geir Rúnarsson
Árni Vigfús Karlsson
Árni Þór Sigurðsson
Ásdís Birta Magnúsdóttir
Ásta Sóllilja Jónsdóttir
Baldvin Lárus Sigurbjartsson
Berta Svansdóttir
Birna Dögg Gunnarsdóttir
Bragi Friðriksson
Byrta María Falsdóttir
Daði Einarsson
Eiríkur Ingi Ólafsson
Elfar Aron Daðason
Elmar Þór Þórisson
Emilía Ósk Gunnarsdóttir
Erla Sigurjónsdóttir
Ernir Leó Hlynsson
Eva Lind Daníelsdóttir
Fannar Gíslason
Fannar Ingi Sigurjónss
Fannar Þór Einarsson
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Gísli Freyr Njálsson
Gná Elíasdóttir
Gnýr Elíasson
Guðlaugur Ari Grétarsson
Guðmundur Dagur Gunnarsson
Gunnhildur Stella Haraldsd.
Hafþór Logi Bjarnason
Hanna Björg Sveinbjörnsdóttir
Heiðbjört Dís Sturlud
Heiðrún Birta Sveinsdóttir
Hjálmey Líf Árnadóttir
Hlynur Steinn Þórsson
Hulda Björg Hrannarsdóttir
Indíana Dís Ástþórsdóttir
Ingibergur Kort
Íris Björk Njarðardóttir
Ísak Freyr Ólafsson
Ísak Friðriksson
Ívan Þór Orongan
Jana María Einarsdóttir
Kamilla Birta Guðjónsdóttir
Kamilla Ósk Karlsdóttir
Karen Friðriksdóttir
Karítas G Fanndal
Kristófer Árni Halldórsson
Kristófer Jósep Ágústsson
Kumasi Máni Hodge-Carr
Magdalena Dröfn Árnadóttir
Marel Sólimann Arnarson
Maria Isajeva
Matthías Stefán Guðnason
Óðinn Víglundsson
Ólafía Kristný Pétursd
Ólafur Reynir Svavarsson
Páll Orri Pálsson
Pétur Lofur Árnason
Salóme Perla
Sigurður Baldvin Ólafsson
Skúli Már Þórisson
Snjólaug Harpa Húberts
Snædís Glóð Vikarsdóttir
Stefanía Ósk Óskarsdóttir
Stefán Hlífar Gunnarsson
Sunneva Rós Hlynsdóttir
Svava Depenne
Sverrir Svanhólm Gunnarsson
Sædís Gunnarsdóttir
Tómas Árnason
Tómas Barichon
Unnur Ágústa Gunnarsdóttir
Þorvaldur Júlíusson
Þóranna Kika Hodge-Carr
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Gröf
Kynjaskipting

47%
Strákar
Stelpur
53%

Nokkuð jöfn skipting var á milli kynja, en voru strákar örlítið fleiri eins
og sést á grafinu hér að ofan. Strákarnir voru 101 talsins (53%) og
stelpurnar 88 (47%).

Fjöldi eftir árgöngum

20%

2%

7%
13%

´94
´95
´96
´97
´98

27%
31%

´99
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Flestir nemendur eru fæddir 1997, 8 ára gömul. Þar á eftir kemur
árgangur 1998, en úr honum koma alls 52 börn. 78% nemenda eru fædd á
árunum 1997-1999. Fátt sem kemur á óvart hérna.
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