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hvatningu. Í öllu forvarnastarfi eru það
nefnilega heimilin sjálf sem skipta mestu
máli. Foreldrar verða að vera jákvæðir í
garð þess sem börnin eru að fást við ef
árangur á að nást. Þetta á ekki bara við
um íþróttir og aðrar tómstundir heldur
einnig um allt skólastarf. Viðhorf fullorðna fólksins til skólastofnana og tómstundanáms er það nesti sem barnið/ungmennið fer með á æfinguna eða í skólann.
Öll viljum við að börnunum okkar líði vel
og gangi vel, bæði í skólanum og öðru því
sem þau taka sér fyrir hendur. Foreldrar
hafa mikið vald, þeir geta ákveðið hvaða
viðhorf þeir hafa og þannig haft áhrif á
viðhorf barnanna. Sendum börnin okkar
jákvæð út í hvern einasta dag.
Margrét Halldórsdóttir,
sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs-

Sundlaugar í Ísafjarðarbæ eru fjórar; á
Þingeyri, Flateyri, Suðureyri og Ísafirði.
Ein gjaldskrá gildir fyrir allar laugarnar.
Verð fyrir 18 ára og eldri er 510 krónur,
en hægt er að kaupa 10 miða afsláttarkort
á 4.000 kr., 30 miða kort á 9.300 kr. eða
árskort á 14.700 kr. Verð fyrir börn 6-17
ára og aldraða/öryrkja er 260 krónur,
10 miða kort kostar 2.000, 30 miða kort
kostar 4.700 og árskort 2.700. Kortin má
nota í öllum fjórum laugunum. Athugið að
börn 10 ára og yngri þurfa að hafa fylgd
einhvers sem er 15 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar um laugarnar er hægt
að nálgast á heimasíðu Ísafjarðarbæjar,
www.isafjordur.is. Þar er einnig hægt
að fá upplýsingar um starfsemi þeirra
fimm íþróttahúsa sem starfrækt eru í
byggðarkjörnum Ísafjarðarbæjar.
Í vetur verður hægt að komast í sund um
miðjan daginn sem er aukin þjónusta miðað
við síðustu ár.

Flateyrarlaug

Þri: 13.00-21.00
Mið, fim: 13.00-19.00
Laug: 13.00-16.00
Sun: 13.00-16.00
Mán og fös: Lokað

Þingeyrarlaug

Mán og fim: 08.10-10.00
og 15.00-18.00
Þri og mið: 08.10-10.00
og 16.00-20.00
Sun: 10.00-16.00
Fös og laug: Lokað

Suðureyrarlaug

Þri og mið: 14.00-19.00
Fim: 16.00-19.00
Lau: 10.00-15.00
Sun: 10.00-15.00
Mán og fös: Lokað

Sundhöll Ísafjarðar
Mán-fös: 07.00-08.00
og 18.00-21.00
Lau-sun: 10.00-15.00
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Félagsmiðstöðvar
Ísafjarðarbæjar

Flateyri
20:00-22:00 mánudaga og miðvikudaga
20:00-22:30 föstudaga

Starf félagsmiðstöðvanna verður með
svipuðu sniði og undanfarna vetur. Þar
er unglingum boðið upp á margvíslega
afþreyingu og fá þau að stórum hluta
að móta starfið sjálf í samráði við starfsmenn. Reynt verður að bjóða upp á klúbbastarf milli kl. 16-18 einhverja daga á
Ísafirði. Félagsmiðstöðvarnar reyna að
gera eitthvað saman yfir veturinn og eru
allir velkomnir í hvaða félagsmiðstöð
sveitarfélagsins sem er þó hún sé ekki í
þeirra byggðarkjarna. Haldin eru böll
og söngvakeppnir, settar upp leiksýningar, hljómsveitarkvöld, stelpukvöld,
strákakvöld, spilakvöld, draugakvöld,
sundlaugarpartý, metakvöld og bíókvöld
svo fátt eitt sé nefnt.
Umsjónarmaður
félagsmiðstöðvarinnar
á Ísafirði er Gautur Ívar Halldórsson og
með honum verða einhverjir starfsmenn
á kvöldin. Á Suðureyri er það Esther Dröfn
Viðarsdóttir sem er við stjórnvölina og
Daðey Arnborg Sigþórsdóttir á Þingeyri.
Á Flateyri er ekki ljóst hver verður við
stjórnvölina.
Opnunartímar í félagsmiðstöðvum verða
sem hér segir í vetur:

Þingeyri
20:00-22:00 mánudaga og miðvikudaga
20:00-22:30 föstudaga

Ísafjörður
9:00-13:00 og 16:00-18:00 alla virka daga
19:30-22:00 mánudaga og miðvikudaga
19:30-23:00 föstudaga
Suðureyri
20:00-22:00 mánudaga og miðvikudaga
20:00-22:30 föstudaga
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Dalirnir tveir
Skíðaparadís Ísfirðinga er í dölunum
tveimur. Göngusvæðið er á Seljalandsdal
en svigskíðaiðkun fer fram í Tungudal. Á
Seljalandsdal er öll aðstaða eins og best
verður á kosið og gönguskíðamenn hafa
mikið frelsi til að iðka sína íþrótt nokkurn
veginn þegar þeim hentar. Sjálfsafgreiðsla
er á svæðinu og geta skíðamenn sjálfir
kveikt á brautarljósum til klukkan 22 á
kvöldin. Miðasala fer hins vegar fram í
skálanum í Tungudal. Í Tungudal eru þrjár
lyftur fyrir svigskíðamenn og fjölmargar
brekkur sem henta getu hvers og eins
skíðamanns. Í skíðaskálanum er greiðasala og skíðaleiga.
Að sjálfsögðu fer það eftir snjóalögum
hvenær svæðin opna, en áhugasamir eru
beðnir um að fylgjast vel með á heimasíðu svæðisins, www.isafjordur.is/ski,
eða í síma 8781011.

Íþróttaskóli HSV
Íþróttaskóli HSV verður starfræktur aftur í
haust og mun Héraðssamband Vestfirðinga
(HSV) í samstarfi við aðildarfélög sjá um
þjálfun í skólanum. Íþróttaskólinn er fyrir
börn í 1.-4. bekk grunnskóla sveitarfélagsins. Íþróttaskóli HSV mun leggja áherslu
á grunnþjálfun barna og þjálfun í flestum þeim íþróttagreinum sem í boði eru
á eldri stigum aðildarfélaga HSV. Frekari
upplýsingar um skólann eru á heimasíðu
hans, www.hsv.is/ithrottaskoli.
Markmið skólans eru:
• Að fá sem allra flest börn til að iðka
íþróttir
• Að fyrstu kynni barna af íþróttaiðkun
verði jákvæð
• Að börn fái að kynnast sem flestum
íþróttagreinum
• Að auka gæði þjálfunar
• Að lækka kostnað heimila við íþróttaiðkun barna
• Að auka grunnþjálfunarhluta æfinga,
almenna hreyfingu, hreyfiþroska og hreyfigetu

BÍ88
BÍ88 verður með 10 flokka í gangi í vetur,
meistaraflokk karla auk 2., 3., 4., 5. og 8.
flokka stráka og stelpna. Meistaraflokkur
karla mun æfa á fullu sem fyrr og munu
leikmenn 2. flokks æfa með að hluta eða
öllu leyti. 3.-5. flokkar karla og kvenna
verða á 2-3 æfingum í viku þennan veturinn. Flokkar sem teljast til 6. og 7.
flokks (1.-4. bekkur grunnskóla) munu
taka þátt í íþróttaskóla HSV en þar verður
lögð áhersla á almenna íþróttaiðkun, allt

að 5 sinnum í viku. Æfingar í 8. flokki eru
aðeins öðruvísi, en 8. flokkur æfir einu

sinni í viku. Hann er ætlaður krökkum sem
eru á næstsíðasta og síðasta ári í leikskóla
og er þar lögð áhersla á hreyfiþroska og
almenna líkamsrækt en þó mest rækt
lögð við boltaleiki.
Upplýsingar um æfingar og annað starf
félagsins verður að finna á heimasíðu þess
www.hsv.is/bi.

KFÍ
Mikil gróska hefur verið í barna- og unglingastarfi KFÍ og í vetur verður enginn
undantekning á því. Æfingar fara fram á
Torfnesi. Metnaðarfullir þjálfarar sjá um
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þjálfun í öllum aldurshópum og mun Pétur
Már Sigurðsson yfirþjálfari KFÍ vera þeim
til halds og trausts. Æfingar standa til
boða fyrir stráka og stelpur frá 10 ára
aldri. Þá mun KFÍ reyna að senda keppnislið í eins mörgum aldursflokkum og
mögulegt er.
KFÍ býður að vanda upp á íþróttaskóla
fyrir börn frá 1-5 ára og mun Árni Heiðar
Ívarsson íþróttakennari stýra þeim skóla
af sinni alkunnu snilld.
Nánari upplýsingar um vetrarstarf KFÍ má
nálgast á vefsíðunni www.kfi.is. og hjá
Pétri Má Sigurðssyni yfirþjálfara í síma
869-0304.

iðkun er ekki nauðsynleg. Allir flokkar
keppa á Íslandsmóti og elstu flokkarnir
leika einnig í bikarkeppni HSÍ. Ingvar Örn
Ákason þjálfar yngri flokka félagsins og
þeir Maron Pétursson og Sævar Ríkharðsson þjálfa elsta flokkinn.
Æfingatöflu má nálgast frá 1. september
á heimasíðu félagsins: www.hsv.is/hordur.
Aðrar helstu upplýsingar um æfingagjöld,
mót og fleira má einnig finna á heimasíðu
félagsins sem og á Facebook-síðu handknattleiksdeildar. Eins er hægt að hafa
samband við yfirþjálfara deildarinnar,
Ingvar Örn Ákason á póstfangið ingvarak@
isafjordur.is og í síma: 823-2865. Allar
æfingar handknattleiksdeildar Harðar
fara fram í íþróttahúsinu á Torfnesi.

Hörður
Hörður býður upp á æfingar í handbolta og
glímu eins og undanfarin ár með þátttöku
í Íslandsmótum að markmiði. Upplýsingar
um glímuna gefur Rúnar Þór Brynjólfsson.
Handknattleiksdeild Harðar stendur fyrir
handboltaiðkun fyrir 10-19 ára sem skipt-

ast niður í 4 aldursflokka. Frítt er fyrir
alla að prófa og allir velkomnir á æfingar,
stelpur jafnt sem strákar. Fyrri handbolta-
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Skíðafélag Ísfirðinga
Starf Skíðafélags Ísfirðinga er að fara af
stað aftur eftir sumarfrí. Unglingarnir
hafa æft vel í sumar en síðan hefjast þrekæfingar fyrir 12 ára og yngri í september. Æfingar verða með svipuðu sniði og
síðustu ár hjá eldri börnunum en börnum
í 1.-4. bekk verður boðið upp á að fara í
íþróttaskóla á vegum HSV og skíðaæfingar
verða inni í þeim pakka.
Um leið og skíðasvæði Ísfirðinga opnar
verður boðið upp á æfingar á gönguskíðum
og svigskíðum. Einnig er stefnt að því að
bjóða upp á kennslu og æfingar fyrir fullorðna sem verða auglýstar sérstaklega
síðar. Félagið gefur systkinum afslátt ef
tvö eða fleiri stunda æfingar hjá félaginu. Áhugasömum er boðið að mæta á
þrekæfingu og athuga hvernig þeim líst
á, án þess að þurfa strax að skrá sig og

greiða æfingagjöld. Einnig getur Skíðafélagið boðið svig- og gönguskíði fyrir börn
ef einhverjir vilja prófa æfingar á skíðum
áður en fjárfest er í eigin búnaði.

Nánari upplýsingar er hægt að fá á vefsíðu félagsins á slóðinni www.snjor.is.

Vestri
Sundfélagið Vestri býður upp á skipulagðar sundæfingar fyrir börn frá 10 ára
aldri og upp úr. 6-10 ára börn koma til
með að æfa í íþróttaskóla HSV. Einnig
býður félagið upp á sundskóla fyrir 4-6
ára börn. Nánari upplýsingar er að finna á
heimasíðu félagsins, www.hsv.is/vestri.

Ívar
Íþróttafélagið Ívar verður að venju með
æfingar í boccia og sundi í vetur og er
áætlað að æfingar hefjist í byrjun september. Boccia æfingarnar verða í íþróttahúsinu á Torfnesi og þátttakendur í þeim
hafa verið á aldrinum 14 til 65 ára. Sundæfingar verða í Sundhöllinni og hafa

iðkendur verið á aldrinum 9 til 20 ára.
Ívar býður öllum sem áhuga hafa að kíkja

á æfingar félagsins. Nánari upplýsingar
gefur formaður Ívars, Arnþór Jónsson í
síma 897 7370.

Blakfélagið Skellur
Blakfélagið Skellur mun á komandi vetri
standa fyrir æfingum í blaki fyrir alla aldurshópa, með svipuðu sniði og verið hefur.
Æfingar hjá yngri flokkum verða á Ísafirði
og Suðureyri. Á Suðureyri er stefnt á að
hafa æfingar fyrir krakka í 5. til 10. bekk.
Skipt verður í eldri og yngri hóp og æfingar verða tvisvar í viku fyrir hvorn hóp.
Á Ísafirði er einnig stefnt á að halda úti
æfingum fyrir krakka í 5. til 10. bekk.
Væntanlega verður skipt í þrjá aldurshópa
og æfingar verða tvisvar til þrisvar í viku
í hverjum hópi.
Síðustu vetur hefur félagið tekið þátt í Íslandsmóti yngri flokka og hefur árangurinn
verið góður. Einnig eru haldin nokkur innanfélagsmót og samæfingar fyrir alla
blakkrakka á norðanverðum Vestfjörðum
með reglulegu millibili.

www.isafjordur.is

7

Í fullorðinsstarfinu er líka nóg um að vera.
Gert er ráð fyrir þremur æfingum í viku á
Ísafirði í karla- og kvennaflokkum. Félagið
er alltaf að leita að nýjum iðkendum og
fullorðnir byrjendur eru velkomnir á æfingar.
Í ár mun félagið vera með kvenna- og karla-

Ekki er komin föst stundatafla fyrir æfingar
en hún verður auglýst í íþróttamiðstöðinni
á Þingeyri þegar þar að kemur.
Á sunnudögum mun Höfrungur líkt og undanfarin ár bjóða upp á fjölskyldutíma í
íþróttahúsinu þar sem kynslóðunum býðst
að koma saman og stunda þær íþróttir
sem hugurinn girnist í hvert skipti.
Allar nánari upplýsingar gefur Sigmundur
Þórðarson í síma 863-4235.

Stefnir á Suðureyri

lið í 3. deild Íslandsmótsins. Þá hefur félagið tekið þátt í Öldungamóti Blaksambands Íslands í mörg ár. Næsta vor verður
það mót haldið í Kópavogi, og er stefnan
sett á a.m.k. eitt lið úr hvorum flokki.

Vetrarstarf Stefnis verður með svipuðum
hætti og undanfarin ár. Stefnir ætlar
að bjóða upp á fótbolta tvisvar sinnum
í viku og einnig frjálsar íþróttaæfingar
einu sinni í viku. Þá er ætlunin að bjóða
eldri börnunum upp á körfubolta tvisvar
sinnum í viku. Sameiginlegar blakæfingar
verða fyrir fullorðna og unglinga tvisvar
sinnum í viku. Þetta er þó allt háð því að
næg þátttaka verði.

Höfrungur á Þingeyri
Íþróttafélagið Höfrungur á Þingeyri mun
í vetur bjóða upp á krakkablak , íþróttaskóla, blak, fótbolta og boccia.

ar að þessir tímar verði vel nýttir. Fyrir
yngstu börnin er síðan stefnt á að vera
með íþróttaskóla á haust- og vorönn. Það
er alltaf líf og fjör í þeim tímum og eru
þeir alltaf vel sóttir.
Áætlað er að vetrastarfið byrji um miðjan september. Nánari tímasetning verður
auglýst þegar nær dregur. Það ættu allir
að geta fundið eitthvað við sitt hæfi og
hvetjum við alla til að taka þátt í starfinu.
Nánari upplýsingar og skráning hjá Svövu
Rán Valgeirsdóttur (895-1780) og Þorgerði
Karlsdóttur (899-9562).

Frjálsar íþróttir
Jón Halldór Oddsson stýrir æfingum í
frjálsum íþróttum í vetur. Æfingarnar eru
mjög fjölbreyttar og verður bæði æft úti
og inni. Frjálsar eru skemmtilegar því þær
henta öllum, allir geta fundið eitthvað við
sitt hæfi og þær styrkja líka aðrar íþróttagreinar. Í sumar tóku nokkrir krakkar þátt
á unglingalandsmóti og væri gaman að
stefna á að hafa fleiri keppendur í frjálsum íþróttum þar að ári.
Nánari upplýsingar má fá hjá Jóni í síma
692-7002.

Kvennaleikfimi Guðríðar
og Rannýar
Við minnum síðan á fjölskyldutímann sem
verður í íþróttahúsinu einu sinni í viku en
í þeim tíma geta foreldrar og börn komið
og stundað saman íþróttir. Það er von okk-
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Styrkjandi og liðkandi leikfimi fyrir konur
á öllum aldri, þar sem áhersla er lögð á
uppbyggingu allra vöðva líkamans, þol,
þrek og liðleika. Kennt er í íþróttahúsinu

við Austurveg mánudaga og fimmtudaga.
Upplýsingar í símum 456-3035 eða 4563696.

Tennis- og badmintonfélag
Ísafjarðar
HSV hefur útvegað Tennis- og badmintonfélagi Ísafjarðar einn völl til ráðstöfunar
fyrir unglinga í íþróttahúsinu á Torfnesi á
Ísafirði. Tímasetningin er á sama tíma og
trimmarar, sem eru á eigin vegum, eru
að spila í húsinu, eða frá 21:00 - 22:40 á
þriðjudögum og 19:40 - 21:20 á fimmtudögum. Þessar tímasetningar gætu
mögulega breyst, en nánari upplýsingar
gefur Guðmundur í síma 893-0436.
Æfingar standa frá miðjum september til
aprílloka. Þar sem unglingatíminn er á
sama tíma og trimmarar eru að spila er
möguleiki á tilsögn. Badmintonspaðar og
kúlur fyrir byrjendur eru til staðar.

Ungbarnasund
Ungbarnasund er frábær samverustund
barns og foreldra. Markmið með ungbarnasundi er að barnið aðlagist vatninu og að
gera foreldra öruggari svo öll geti notið
þessara samverustunda í sundlauginni.
Barnið lærir að treysta foreldrum sínum
í vatninu og foreldrar læra hvernig best
er að meðhöndla barnið í vatninu. Guðný
Stefanía Stefánsdóttir íþróttafræðingur
mun vera með ungbarnasundsnámskeið í
vetur. Allar nánari upplýsingar í síma 8611072.

www.isafjordur.is
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Riddarar Rósu

Unglingadeildin Hafstjarnan

Vetrarstarf Riddaranna hefst í október en
fram að þeim tíma verður sumardagskráin
í fullu gildi. Við stefnum á að hittast
þrisvar í viku. Það verður einn þrektími,
einn jógatími og svo hittumst við á laugardögum og hlaupum saman. Auk þess fá
Riddarar sent æfingaplan frá
þjálfara hópsins, Mörthu Ernstsdóttur, þar
sem fleiri æfingar eru. Hlaupahópurinn
er fyrir alla, hvort sem það eru byrjendur eða vanir hlauparar. Æfingaplanið er
þrískipt; fyrir byrjendur, lengra komna og
vana þannig að allir fá eitthvað við sitt
hæfi.

Vetrarstarf Hafstjörnunnar hefst 30.
ágúst nk. Unglingadeildin Hafstjarnan
er aðildareining að Slysavarnarfélaginu
Landsbjörgu.

Æfingagjöld eru 1.500 kr. á mánuði og er í
boði að greiða hálft eða heilt ár.
Nánari upplýsingar verða á heimasíðunni
riddararrosu.blog.is þegar nær dregur.
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Stefna félagsins er að gefa fleirum
tækifæri á að starfa með félaginu og
efla unglingastarfið, ásamt því að fjölga
leiðum til þess að gera unglingum kleift
að kynnast öllum þáttum björgunarstarfs
sem felst í fjölbreyttu útistarfi með fjölda
uppákoma, meðal annars útilegum, sigi,
reipitogi, slöngubátum, fyrstu hjálp o.fl.
Unglingastarfið er fyrir alla á aldrinum 13
- 18 ára (8.bekkur og eldri).
Fundir eru á fimmtudagskvöldum kl 20:0022:00 í Guðmundarbúð (Sindragata 6).
Allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt
hæfi, hlökkum til að starfa með ykkur í
vetur.
Heimasíða Björgunarfélags Ísafjarðar er
www.jaki.is.

www.isafjordur.is

11

Félag eldri borgara á Ísafirði
og íþróttafélagið Kubbi
Félag eldri borgara á Ísafirði stendur fyrir
margvíslegu félags- og íþróttastarfi á
veturna. Í ár er gert ráð fyrir því að íþróttaiðkun hefjist í byrjun október. Sundleikfimi verður í vetur en hún verður nánar
auglýst síðar. Þá verður boðið upp á leik-

Ísafjarðarkirkja
Á vegum þjóðkirkjunnar er boðið upp á
margvíslegt félagsstarf.
Kirkjuskólinn
er fyrir börn á leikskóla- og grunnskólaaldri. Dagskráin byggist á sögum, söng,
brúðuleikhúsi og föndri. Kirkjuskólasamverur eru bæði í Hnífsdalskapellu og Ísafjarðarkirkju. Fyrir börn á aldrinum níu
til tólf ára er sérstakur krakkaklúbbur á
miðvikudögum í Ísafjarðarkirkju. Þar er
blandað saman helgihaldi og leikjum. Þá
er starfandi æskulýðsfélag í safnaðarheimili Ísafjarðarkirkju. Þar hittist hópur
unglinga á hverju þriðjudagskvöldi.

12 ATRIÐI

TIL UMHUGSUNAR

FYRIR FORELDRA
Takið virkan þátt í lífi barnsins.
Sýnið viðfangsefnum barnsins áhuga.
Hlustið á barnið á jákvæðan og uppbyggilegan
hátt.
Eflið sjálfsímynd barnsins. Hrósið fyrir viðleitni jafnt
sem árangur.
Hjálpið barninu að takast á við hópþrýsting.

fimitíma í íþróttahúsinu við Austurveg og
svo tíma í íþróttahúsinu á Torfnesi fyrir
boccia og aðrar íþróttir sem taka meira
pláss. Félagsstarfið hefst á sama tíma og
koma menn saman hálfsmánaðarlega þar
sem til skiptis verður spiluð félagsvist
og bingó. Félagsstarfið fer fram í nýrri
aðstöðu Félags eldri borgara í kjallara
Hlífar. Eldri borgarar nota líka nýja púttvöllinn mikið og þar eru mót haldin af og
til. Þeim sem eru áhugasamir um íþróttastarf eldri borgara í vetur er bent á að
hafa samband við Björn Helgason í síma
897-6718.
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Verið barninu góð fyrirmynd.
Sendið skýr skilaboð.
Setjið barninu skýrar reglur.

Á miðvikudagsmorgnum er opið hús í Hnífsdalskapellu og samvera fyrir foreldra í
safnaðarheimili Ísafjarðarkirkju. Leikföng eru á staðnum fyrir börnin. Nánari
upplýsingar um safnaðarstarfið er að finna
á: http://kirkjan.is/isafjardarkirkja.

Hvetjið barnið til íþrótta- og tómstundaiðkunar.
Verið í góðu sambandi við foreldra bekkjarfélaga
og vina.
Ræðið af hreinskilni við barnið um áfengi og önnur
vímuefni.
Leitið aðstoðar ef þið teljið barnið eiga í vanda.

www.isafjordur.is
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Tónlistarskóli Ísafjarðar
Tónlistarskóli Ísafjarðar er starfræktur
á Ísafirði (að Austurvegi 11), Suðureyri (í
Grunnskólanum), Flateyri (í Grunnskólanum) og Þingeyri (í félagsheimilinu).
Námsframboð er afar fjölbreytt og kennt
er á flest algeng hljóðfæri auk kennslu í

einsöng og bóklegum greinum. Þá er boðið
upp á forskóla fyrir yngstu nemendurna.
Áhersla er lögð á að nemendur öðlist
grunnþekkingu í tónlist, en fái einnig
tækifæri til samleiks og sköpunar. Fjölbreytt tónleikahald er mikilvægur þáttur
í skólastarfinu og hljóta nemendur þannig þjálfun í að koma fram opinberlega. Í
skólanum starfa þrjár lúðrasveitir, tvær
strengjasveitir, barnakór og stúlknakór
auk ýmissa minni samleikshópa. Nemendur í 1.-7. bekk
Grunnskólans á
Ísafirði geta sótt spilatíma á skólatíma
eftir ákveðnum reglum og nemendur í 8.10. bekk grunnskólanna og í 1.-4. bekk
Menntaskólans á Ísafirði fá tónlistarnámið
metið sem valeiningar.
Kennsla hefst fimmtudaginn 30. ágúst.
Minnt skal á að nemendur frá fyrra
ári þurfa að staðfesta umsóknir sínar.
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Nánari upplýsingar (umsóknareyðublöð,
skólagjöld, skóladagatal, starfsfólk o.fl.)
má finna á vef skólans, www.tonis.is, eða
í síma 456-3925 og 456-3926. Einnig er
hægt að senda fyrirspurnir um námið á
ritari@tonis.is.

Listaskóli Rögnvaldar
Ólafssonar
Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar var stofnaður árið 1993 og er uppbygging hans
miðuð við að veita almenna fræðslu á
sviði myndlistar, leiklistar, tónlistar og
danslistar. Í haust verður margt skemmtilegt í boði hjá Listaskólanum. Auk fastrar
kennslu í tónlist (píanó og gítar), í dansi
(klassískum listdansi frá 4 ára aldri, jassog nútímadansi fyrir unglinga og fullorðna)
verða ýmis námskeið í boði; teiknun og

Allir með strætó
Strætisvagnar Ísafjarðarbæjar verða á ferðinni mánudaga t.o.m. föstudaga í
allan vetur.
Verð í vagnana eru eftirfarandi: Fullorðnir: 350 kr., elli- og örorkulífeyrisþegar: 210 kr. Börn á grunnskólaaldri eru undanþegin greiðslu.
25 miða afsláttarkort eru seld um borð í vögnunum og á skrifstofu Ísafjarðarbæjar. Þau kosta: Fullorðnir: 6.550 kr., elli- og örorkulífeyrisþegar: 3.950 kr.

Ísafjörður - Suðureyri

ÍsafjörðurSuðureyri:
06.30
15.05
17.10

Miðbær - Holtahverfi
MiðbærHoltahverfi:
11.00
13.15
14.30
15.05
16.25
17.10
18.00

málun, leirlist, vatnslitun, myndlist fyrir
börn, vinnukonugripin og margt fleira.
Tónlistarnámskeið í samvinnu við Fræðslumiðstöð Vestfjarða verða þrjú í haust: 19.
sept. 17. okt. og 14. nóv.
Allar nánari upplýsingar á heimasíðu
skólans www.edinborg.is

SuðureyriÍsafjörður:
07.25
15.40
17.35

HoltahverfiMiðbær:
07.20
07.40
13.30
14.40
16.10
16.35

Þingeyri - Ísafjörður
Þingeyri(Flateyri)Ísafjörður
06.55
12.30
16.10

Ísafjörður(Flateyri)Þingeyri
11.00
15.05
18.00

Flateyri - Ísafjörður
FlateyriÍsafjörður:
07.25
13.00
16.40

ÍsafjörðurFlateyri:
11.00
15.05
18.00

Miðbær - Hnífsdalur
ÍsafjörðurHnífsdalur:
07.30
13.15
14.40
16.40
18.00

HnífsdalurÍsafjörður:
07.40
13.25
14.50
16.50
18.15

www.isafjordur.is
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