PTG matreiðslunámskeið - 3 skipti

Pizza-Tortilla-Greifinn
Leiðbeinandi: Stefán Ólafur Jónsson
matreiðslumeistari og kennari
Nemendur búa til pizzadeig og pizzasósu. Úr
pizzadeiginu er svo bökuð pizza, brauðstangir og
ostakoddar. Einnig er bökuð tortillapizza og að
lokum fá nemendur allar uppskriftir með sér heim.
Veitingahúsið Greifinn er heimsóttur í síðasta
tímanum. Þar fá nemendur að kíkja inn í eldhúsið
og skoða. Að lokum baka þau þar sjálf sína eigin
pizzu sem er svo borðuð í veitingasalnum.
Tímabil: 5, 6. og 7.mars
Kennt mán, þri og mið,
Hópur 1: kl. 16:00-17:00
Hópur 2: kl. 17:00-18:00
Verð: 5.700.Kennsla fer fram í heimilisfræðistofu skólans
Lágmark 6 börn. Hámark 8 börn.

Glerárskóli
Tómstundastarf barna
jan-maí
4.-7. bekkur
2018

Skáknámskeið

Æfingar fara fram í Skákheimilinu í
Íþróttahöllinni gengið inn á vesturhlið hússins.
Hægt að skrá sig á staðnum, eða á netfangið
askell@simnet.is, þar er líka hægt að fá
allar upplýsingar.
Æfingagjald fyrir haustmisseri er kr. 5.000.Innifalið í því er ókeypis þátttaka í skákmótum á
vegum félagsins.

Við erum mjög stolt af barnastarfinu
okkar og finnst gaman að geta sýnt
listaverkin sem börnin gera.
Birtar verða myndir frá
námskeiðunum á facebook síðunni:
Punkturinn-Rósenborg
Óskir um að ekki séu birtar myndir
skal senda á punkturinn@akureyri.is

Akureyrarbær
Tómstundastarf í grunnskólum á
Akureyri
Rósenborg/möguleikamiðstöð
Punkturinn
Skólastígur 2
Sími 460 1244
Netfang: punkturinn@akureyri.is

Tálgun

Víkingar og Valkyrjur - 2 skipti

Leiðbeinandi: Guðrún Björg Eyjólfsdóttir
list– og handverksleiðbeinandi
Skemmtilegt vornámskeið fyrir krakka með
gott ímyndunarafl.
Búið er til sverð, skjöldur og gríma og skreytt að vild.
Leikum okkur úti í sumar !!
Tímabil: 14. og 16.maí
Kennt mán og mið, kl. 15:00-16:30
Verð: 3.800.Kennt í Rósenborg/Punktinum 1. hæð.
Skólastíg 2.
Lágmark 4 börn. Hámark 8 börn.

Flottar fígúrur úr fimoleir - 2 skipti

Leiðbeinandi: Guðrún Björg Eyjólfsdóttir
list- og handverksleiðbeinandi.
Búum til krúttlegar og flottar fígúrur og dýr til að
hengja á töskur, pennaveski, hálsmen eða hvað sem
ykkur dettur í hug.
Tímabil: 26. og 28.feb, mán og mið, kl 15-16:30.
Verð: 3.800.Mæting í Rósenborg, Skólastíg 2, 1. hæð.
Lágmark 4 börn. Hámark 8 börn.

Mín eigin myndasaga - 2 skipti

Leiðbeinandi: Sandra Rebekka
myndlistakennari
Nú gerir þú þína eigin teiknimyndasögu. Lærðu ferlið.
Hugmyndavinna, skissur og frágangur.
Tímabil: 8. og 15.mars, fim, kl 16:30-18:00
Verð: 3.800.Mæting í Rósenborg, Skólastíg 2, 1. hæð.
Lágmark 4 börn. Hámark 5 börn.

Hvíldu símann - 2 skipti

Leiðbeinandi: Arnar Yngvason
list- og handverksleiðbeinandi.
Búum til skemmtilega hleðslustöð fyrir farsímann
þinn. Þar hvílir hann sig og fær hleðslu í leiðinni.
Tímabil: 20. og 22.feb, þr i og fim, kl 15-16:30.
Verð: 3.800.Mæting í Rósenborg, Skólastíg 2, 1. hæð.
Lágmark 2 börn. Hámark 4 börn.

Ágæti nemandi og foreldri !
Þá hefst tómstundastarfið á nýjan leik.
Eitt af markmiðum samfélagssviðs
Akureyrarbæjar er að leitast við að gera
öllum börnum og unglingum kleift að sækja
tómstundastarf að skóladegi loknum.
Ef óskað er eftir að nota frístundarstyrk
Akureyrarbæjar fyrir námskeið, þarf að
senda tölvupóst á punkturinn@akureyri.is
Frístundarstyrkurinn er nú 30.000 kr.
Þeir sem hafa áhuga á þátttöku skrái sig sem
fyrst, það er takmarkaður fjöldi sem kemst að
í hópana. Skráning á biðlista með tölvupósti.
Námskeiðsgjald er ekki endurgreitt, nema ef
um veikindi er að ræða.
Skráning fer fram á matartorgi skólans.
Ef óskað er eftir aðstoð má hafa samband við
ritara skólans eða senda póst á
punkturinn@akureyri.is
Skráningar og mætingar eru að
sjálfsögðu á ábyrgð forráðamanns og
er ekki minnt á námskeið.
Námskeiðin fara flest fram í Rósenborg
Skólastíg 2, á 1. og 2. hæð, nema
annað sé tekið fram.
PTG fer fram í heimilisfræðistofu skólans.
Einnig er hægt að nálgast bæklinginn á
á heimasíðu Rósenborgar
www.akureyri.is/rosenborg
Með góðri kveðju
starfsfólk tómstundastarfsins

Brjóstsykursgerð - 2 skipti

Leiðbeinandi: Brynja Herborg
list– og handverksleiðbeinandi
Búnar til ýmsar tegundir af dásamlegum brjóstsykri.
Tímabil 1: 5. og 7.mars, mán og mið, kl 15-16:30.
Tímabil 2: 13. og 15.mars, þr i og fim, kl. 15-16:30.
Verð: 4000.Kennsla fer fram í Rósenborg Skólastíg 2, 2. hæð.
Lágmark 4 börn. Hámark 8 börn.

Tálgun - 4 skipti

Leiðbeinandi: Ólafur Sveinsson
myndlistamaður og kennari.
Farið verður í grunn-atriði hnífsins,
hvernig er hnífnum beitt og tæknina.
Einfaldir hlutir s.s. smjörhnífur tálgaðir og gerðar litlar
fígúrur t.d. fuglar, karlar eða annað skemmtilegt.
Tímabil: 9, 11, 16. og 18.apríl
Kennt mánudaga og miðvikudaga. kl. 16:30-18:00.
Verð: 6.900.Kennt í Rósenborg, Punktinum/smíðastofu 1. hæð
Skólastíg 2.
Lágmark 3 börn. Hámark 5 börn.

Doppur og dásemdir - 2 skipti

Leiðbeinandi: Brynja Herborg
list– og handverksleiðbeinandi
Spennandi teikniaðferð. Þetta er aðferð sem m.a. eykur
sköpunargáfu, einbeitingu og veitir slökun.
Tímabil: 30.apríl og 2.maí
Kennt mán og mið, kl. 15:00-16:30
Verð: 3.800.Kennt í Rósenborg/Punktinum 1. hæð.
Skólastíg 2.
Lágmark 4 börn. Hámark 8 börn.

Vísindasmiðja - 2 skipti

Leiðbeinandi: Guðrún Björg Eyjólfsdóttir
list– og handverksleiðbeinandi
Gerðar verða skemmtilegar tilraunir, slím, silfuregg
og kristallar.
Tímabil: 10. og 12.apríl
Kennt þri og fim, kl. 15:00-16:30
Verð: 3.800.Kennt í Rósenborg/Punktinum 1. hæð. Skólastíg 2.
Lágmark 4 börn. Hámark 8 börn.

