
Félagsmiðstöðin 

Sigyn í Mars 

Fréttabréf  

Mars 

Nú er Vala Frístund mætt á svæðið. 

Við hér í sigyn höfum beðið spennt eftir að hún yrði virk. Því allt 

er betra og auðveldara með Völu :)  

Í gegnum Völu fer fram skráning og greiðslur fyrir þær smiðjur 

sem standa börnum á aldrinum 10-12 ára(5,6 og 7.bekkur) ára til 

boða. 

Í næstu viku mun því skráning i smiðjunar fara í gegnum  

fristund.is 

Hér fyrir neðan er skref fyrir skref leiðbeiningar um hvernig skal 

skrá barnið sitt i smiðjur og allt það sem  þarf að koma fram. 

Dagskrána fyrir Marsmánuð er svo að finna á fjórðu blaðsíðu 

bréfsins. 

Foreldrasamskipti 

Ég vil þakka öll svör og 

ábendingar sem komu í tölvu-

pósti. Ég náði kannski ekki að 

svara öllum, en kann engu að 

síður vel að meta öll svör sem 

bárust til mín. 

Kær kveðja Bjarki. 

 

 

Njörður Helga Bjarki Hera 

               Fjölbreytileiki ● Gleði ● Fagmennska  

Sími:695-5186 
 



Skráning í smiðjur í gegnum Völufrístund 

 
Skref 1 
Fara inn á www.fristund.is, velja þar skráning í frístundastarf. Þar þarf að setja inn kennitölu og íslykil eða skrá inn með 
rafrænum skilríkjum til að komast inn í skráningakerfið.  
 

 
 

 
Skref 2 
Þegar þú ert komin/n inn í kerfið ættir þú að sjá þær smiðjur sem eru í boði. Þar er einnig hægt að þrengja leitina með því að velja 
hverfi, félagsmiðstöð, aldur og dagsetningar.  
Þegar þú hefur fundið þá smiðju sem þú hyggst skrá barnið í velur þú skrá á námskeið. 
Ef reiturinn er rauður og þar stendur lokað fyrir skráningu er ekki hægt að skrá í smiðjuna lengur. Í sumar smiðjur er hægt að skrá 
barn á biðlista ef það er full skráning.  

 

 
 

 
 

http://www.valafristund.reykjavik.is


Skref 3  
Þegar þú hefur valið smiðju til að skrá barnið í smellir þú á bæta við þátttakanda. Þar setur þú inn kennitölu barnsins og smellir svo 
á bæta við.  
Í næsta skrefi sérð þú „körfuna“ þ.e. allar þær smiðjur sem barnið er skráð í. Næst kemur ganga frá kaupum. Þar koma allar 
upplýsingar um greiðslumáta. Síðasta skrefið er staðfesting á skráningu. 

 
Greiðsla: Ef eitthvað gjald er í smiðjuna mun greiðsluseðill berast í heimabanka. 
Við fyrstu skráningu: Mikilvægt er að lesa yfir greiðsluskilmála SFS og ÍTR áður en skráningu er lokið. 
 

 

 
 

 
Skref 4 
Hér þarf að skrá inn tengiliða upplýsingar. 
Mikilvægt er að skrá inn allar mögulegar sérþarfir og ofnæmi  svo þörfum barnsins sé mætt. Þessar upplýsingar þarf aðeins að skrá 
inn í fyrstu skráningu. Eftir það eru upplýsingarnar vistaðar inn í kerfið.  
Neðst á síðunni þarf að haka í “ég samþykki ofangreinda skilmála” og staðfesta svo skráningu. 




