
Frístundaklúbburinn 

HRAFNINN 
VETRARSTARF 

Umsóknareyðublað er að finna á heimasíðu 

Kópavogsbæjar undir „UMSÓKNIR“. 

 

Gjaldskrá er að finna á heimasíðu Kópavogs-

bæjar  undir „GJALDSKRÁ“. 

 

Breyting á skráningu. Óskir um breytingar á 

skráningartíma þurfa að berast forstöðumanni 

fyrir 20. hvers mánaðar á undan. 

 

SUMARNÁMSKEIÐ 

Skráningar á sumarnámskeið í Hrafninum fara 

fram í gegnum Frístundagátt Kópavogsbæjar 

fristundagatt.felog.is. Nánari upplýsingar um 

námskeiðsgjald og gjald vegna gæslu er að finna 

á skráningarsíðu. 

 

Kynningar á sumartilboðum er að finna á sumar-

vef Kópavogsbæjar  sumar.kopavogur.is  

undir „SÉRTÆKT SUMARSTARF“. 

 

UMSÓKN UM FERÐAÞJÓNUSTU   

Þurfi börn á ferðaþjónustu að halda skal sækja 

um það til Þjónustu - og ráðgjafadeildar fatlaðra 

á Velferðarsviði Kópavogs, Fannborg 6. Sími. 

441-0000. 

Umsókn / Gjaldskrá 

Frístundastarf, sumarnámskeið og 

vinnutengd  verkefni fyrir börn og 

ungmenni með fötlun 

 

Hafðu samband 

Forstöðumaður í Hrafninum er  

Ásgerður Stefanía Baldursdóttir.  

Netfang: asgerdurs@kopavogur.is 

Símanúmer eru  441 9381  

farsímanúmer 897 0013. 

 

 

Starfsemi Hrafnsins fellur undir deildarstjóra 

frístundadeildar á Menntasviði Kópavogsbæjar 

Digranesvegi 1. 200 Kópavogur 

Sími 441 0000 

 

http://www.sumar.kopavogur.is


Hrafninn er frístunda-

klúbbur fyrir börn og 

unglinga með fötlun og 

hafa búsetu í Kópavogi. 

Á veturna er starfsemin 

fyrir 10 til 16 ára börn í 

5.-10. bekk grunnskóla. 

Sumarstarfið er tvíþætt, 

annars vegar námskeið 

fyrir 7 til 12 ára börn og 

hins vegar vinnu - og frístundatengd verkefni 

fyrir 13 til 16 ára unglinga. 

 

Markmið í starfi Hrafnsins er að skapa 

vellíðan hjá börnunum í frístunda umhverfi 

þeirra og bjóða upp á fjölbreytt og skipulagt 

frístundastarf allt árið. Í samvinnu við for-

ráðamenn og starfsfólk tekur dagskipulag í 

Hrafninum mið af áhuga, getu og færni 

barnanna. 

 

Leiðarljós starfsins í Hrafninum eru  

 Fagleg vinnubrögð 

 Foreldrasamstarf   

 Gagnkvæm virðing  

 

Viðfangsefni eru fjölbreytt og skemmtileg. 

Auk innra skipulags er farið í vettvangs  - og  

útivistarferðir, gönguferðir, sundferðir og fl.  

Hrafninn                                    Vetrar - og sumarstarf          Unglingar í Hrafninum                                      

Vetrarstarf  í Hrafninum er frá kl. 13.00 - 17.00 alla 

virka daga. Hrafninn er einnig opin allan daginn í vetrar-

fríum grunnskóla, á starfsdögum og í jóla - og páskaleyfi 

frá kl. 08.00 - 17.00. 

 

Sumarnámskeið í Hrafninum eru fyrir börn sem 

lokið hafa 1. bekk grunnskóla og til 12 ára aldurs 1. - 7. 

bekk. Hægt er að velja um 6 sumarvikur. Sumarnám-

skeiðin hefjast í lok skólaárs. Nánari kynning á sumar-

námskeiðum Hrafnsins og skráningar fara fram á vef 

sumarnámskeiða sumar.kopavogur.is.  

 

Stuðningur á almenn sumarnámskeið 

Fyrir börn með fötlun er hægt að sækja um stuðning á 

almenn sumarnámskeið. Umsóknum um  stuðning 

ásamt upplýsingum um þau námskeið sem barnið er 

skráð í, sendist á netfengið sumar@kopavogur.is fyrir 

30. apríl. Forráðmenn geta sótt um allt að 6 sumar-

vikur en vikur umfram það þarf að sækja um sérstaklega 

ásamt rökstuðning fyrir beiðni um viðbótarvikur.  

Hrafninn og Vinnuskóli. Unglingum í Hrafninum 

13 til 16 ára í 8. - 10.bekk býðst að sækja um 

vinnu hjá Vinnuskóla Kópavogs. Verkefnin eru 

sveigjanleg og aðlöguð að þeirra áhuga, getu og 

úthaldi. Umsóknir um sumarstarf í Vinnuskóla fara 

fram á vef Vinnuskóla Kópavogs kopavogur.is/

vinnuskoli undir  „Hrafninn -  Vinnuskóli“.   

 

Samstarf er á milli Vinnuskóla Kópavogs  og  

Hrafnsins um verkefni og verkfæri fyrir unglingana, 

þau vinna ýmist í eigin hópi eða með hópum 

vinnuskólans. Starfsmaður í Hrafninum fylgir 

unglingum til vinnu og er með þeim þar til 

vinnudegi lýkur í þeim tilvikum sem þess er þörf.  

 

 

 

http://www.kopavogur.is/vinnuskoli
http://www.kopavogur.is/vinnuskoli

