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Kæru Verslingar! Þá er komið að hinum árlega Gleði- og 

forvarnardegi sem er pakkaður af gleði, fræðslu og 

forvörnum. Dagurinn hefur skapað sér sess sem 

fyrirmyndar upptaktur að Nemó. Í boði eru margir 

spennandi viðburðir, sumt hefur komið við sögu áður, 

en annað er nýtt. Nemendur velja sér þá viðburði sem 

þeir vilja vera með í og kennarar kvitta á miðana í lok 

hvers viðburðar. Almennt fer hver viðburður tvisvar 

fram, annars vegar 9:30 og hins vegar 10:30, nema 

annað sé tekið sérstaklega fram. Njótið dagsins, og svo 

Nemódaganna og hafið gleðina í fyrirrúmi. 

  



Dagskrá 

 

 
 

3. ÁRS NEMAR Í SJÚKRAÞJÁLFUN VIÐ HÍ. 

HVAR? STOFA 301 

HVENÆR? 09:30 og 10:30 

Lífstílssjúkdómar 

- Streita 

- Hreyfing 

- Hverjar eru hreyfiráðleggingar? 

- Áhrif kyrrsetu, Veistu hvað þú situr marga klst á dag? 

- Af hverju er mikilvægt að hreyfa sig? 

- Beinþynning 

- Andleg og líkamleg líðan 

- Ávinningur hreyfingar 

- Kólesteról 

- Veistu hversu margir vöðvar eru í líkamanum? 

- Veistu hvaða vöðri er sterkastur? En þyngstur? 

 

 

 

 

FABLAB 

HVAR? STOFA 1 

HVENÆR? 09:30  

 

Nemendur fá að kynnast forritinu Inkscape ásamt því að vinna einfalt verkefni í vinyl- eða laserskera.  

Dæmi um verkefni getur verið mynd skorin út í vínylskera og búinn til límmiði, eða myndin pressuð á bol (ath. 

að nemendur þurfa að útvega bolinn sjálfir).  

Einnig er hægt að vinna með texta eða mynd og skera út í við eða plexigler í laserskera.  

ATH: Aðeins 10 nemendur komast að í þessa vinnustofu sem stendur frá 9:30 - 11:30. Áhugasamir eru 

beðnir um að skrá sig hjá Hlín FabLab kennara á netfangið hlin@verslo.is. Fyrstir koma fyrstir fá! 

Kennari: Hlín Ólafsdóttir 
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ÁRMANN OG TROMMURNAR 

HVAR? SÍF, 3. hæð. 

HVENÆR? 09:30 og 10:30 

 

Trommuhringur undir stjórn Ármanns Halldórssonar þar sem bumbur eru barðar, hristur eru hristar og bjöllum 

klingt - frábær leið til að fá útrás fyrir sköpunargleðina og upplifa glænýtt tónverk sem verður aldrei til aftur!  

 

 

 

 

ENSK RÆÐUKEPPNI  

HVAR? GRÆNA SAL 

HVENÆR? 09:30 

 

Keppendur flytja fimm mínútna ræðu á ensku. Þema keppninnar að þessu sinn er „Nature is a Common 

Language“. Ræðurnar eru metnar eftir rökstuðningi, flutningi, áreiðanleika og svörum við spurningum. Þessi 

ræðukeppni hér í Versló er forkeppni fyrir landskeppnina sem haldin verður í H.R. um miðjan febrúar. Sigurvegari 

í þeirri keppni mun keppa í alheimskeppninni í London. 

 

 

 

 

 

YOGA 

HVAR? LITLI ÍÞRÓTTASALUR 

HVENÆR? 09:30 

 

Við munum gera: öndunaræfingu, nokkrar jógastöður úr hatha jóga og góða slökun  

Þau sem hafa áhuga á að vera með í jóga ættu að koma í eftirgefanlegum fötum. 

 

 

ATH: Það komast AÐEINS 24. að í hvorn tíma. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAÐMORÐINGJAR Á 20. ÖLD 

HVAR? STOFA 306 

HVENÆR? 09:30 og 10:30 

 

Fjallað verður um nokkra af frægustu raðmorðingjum Bandaríkjanna frá mörgum hliðum t.d. hvaða bakgrunn 

hefur dæmigerður raðmorðingi? Á hann eitthvað sameiginlegt með öðrum afbrotamönnum, t.d. 

hryðjuverkamönnum? Er eitthvað sem allir þessir menn eiga sameiginlegt? Hvað skilur þá að? Myndefni og 

innihald er ekki fyrir viðkvæma.  

Kennari: Halldóra 

 
 

STÆKKAÐU ÞÆGINDARAMMAN; KYNNING Á DALE CARNEGIE 

HVAR? STOFA 305 

HVENÆR? 09:30 og 10:30 

 

Komdu auga á hæfileika þína og yfirstígðu það sem heldur aftur af þér.  Með jákvæðri styrkingu og þjálfun í 

raunverulegum aðstæðum bætir þú framkomu þína, styrkir sambönd, verður snjallari í samskiptum og meiri 

leiðtogi. Þannig skapar þú traust og tækifæri til framtíðar. 

 

 

 

 

 

MUNDO 

HVAR? STOFA 205 

HVENÆR? 09:30 og 10:30 



 

Ferðaskrifstofan Mundo býður upp á öruggt skiptinám til Bandaríkjanna, Frakklands, Þýskalands og Spánar, þar 

sem hægt er að dvelja í 3-10 mánuði.  

Mundo hefur ákveðið að veita þrjá styrki til skiptináms næsta vetur og er umsóknarfrestur um styrkina til 15. 

mars. Hægt er að nálgast upplýsingar um styrkinn og skiptinám Mundo hjá mundo@mundo.is. Ekki eru allir 

teknir inn í skiptinám Mundo og til að fá að sækja um er nauðsynlegt að mæta í viðtal ásamt foreldri. Hægt er 

að panta viðtal hja margret@mundo.is. 

 

 

 
 

SKÁK 

HVAR? MARMARINN 

HVENÆR? 09:30 og 10:30 

 

Skákrefirnir Eiríkur og Halldór Ingi úr kennaraliðinu tefla fjöltefli við 15-20 nemendur í einu á 

Marmaranum. 

Þorir þú? 

 

 

 

 

MÁLGLAÐAR 

HVAR? STOFA 201 

HVENÆR? 09:30 og 10:30  

 

Elísabet Hanna, Kristín Björk og Kristín Dóra eru Málglaðar stelpur sem liggur mikið á hjarta varðandi sjálfstraust 

og líkamsvirðingu. Við höfum síðastliðin 3 ár unnið að því að dreifa boðskap sjálfsástar í formi hlaðvarpa, 

myndlistar og fyrirlestra. Við viljum birta það hvernig samfélagslegir staðlar hafa áhrif á sjálfsmynd einstaklinga 

sem og segja frá aðferðum sem gætu hjálpað til við að minnka áhrif þessara staðla. 
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HVAÐ ER AÐ VERA BÓNDI? 

HVAR? STOFA 202 

HVENÆR? 09:30 og 10:30 

 

Jón Þór frá Samtökum ungra bænda fer yfir helstu greinar og störf innan íslensks landbúnaðar og hvert 

hlutverk Samtaka ungra bænda er í félagskerfi bænda. 

 

 

 

 

 

AFS Á ÍSLANDI 

HVAR? STOFA 302  

HVENÆR? 09:30 og 10:30 

 

Sjálfboðaliðar frá AFS á Íslandi ætlar að koma og kynna skiptinám og sjálfboðaliðastarf sitt næstkomandi 

miðvikudag 6. febrúar.  AFS á Íslandi eru sjálfboðaliða-, friðar- og fræðslusamtök sem eru óháð stjórnvöldum og 

ekki rekin í hagnaðarskyni. AFS telur að með aukinni menningarhæfni í heimssamfélaginu tökum við mikilvægt 

skref í átt að réttlátari og friðsælli heim. Á kynningunni munu skiptinemarnir segja frá þeirri ómetanlegu reynslu 

sem þeir öðluðust við það að vera skiptinemar í öðru landi innan um ólíkar menningar og hefðir í fjölskyldu, 

vinahópum og skóla.  

Ekki láta ykkur vanta á þessa líflegu kynningu! 

 

 

 

 

MARKÞJÁLFUN OG STYRKLEIKAR; ÁRANGUR, MÖGULEIKAR OG TÆKIFÆRI 

HVAR? STOFA 206 

HVENÆR? 09:30 og 10:30 

 



Nemendur kynnast möguleikum og hugmyndafræði markþjálfunar ásamt því að læra aðferðir til þess að verða 

meðvitaðari um styrkleika sína með því að nota Íslensku styrkleikakortin.  

Markþjálfun er fyrir alla sem vilja ná auknum árangri í lífinu og auka afköst. Hún hjálpar okkur að öðlast skýrari 

framtíðarsýn og ná betri fókus. Hverjir eru styrkleikar þínir og hvernig ætlar þú að nýta þá til þess að komast 

þangað sem þú stefnir?  

Fyrirlesari: Guðrún Rannveig kennari 

 

 

 

 

 

LISTASMIÐJA 

HVAR? STOFA 3 

HVENÆR? 09:30 og 10:30 

 

Leyfðu listamanninum í þér að fá útrás, málum blindandi sjálfsmyndir í svart hvítu. 

Kennari: Unnur Knudsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚVITUND 

HVAR? STOFA 103  

HVENÆR? 09:30 og 10:30 

 

Er athygli þín vakandi? Nærðu að lesa skilaboð líkamans? Ertu í tengslum við það sem er að gerast hjá þér? Er 

hugurinn á fleygiferð út um allt þótt þú sitjir hér? 

Til þess að hjálpa þér að lifa í núinu, muntu læra hugleiðsluæfingar sem hreinsa hugann og tengja þig stað og 

stund.   

Leiðbeinandi: Kristín Norland  

 

 



 
 

DANS DANS DANS 

HVAR? ÍÞRÓTTASALUR 

HVENÆR? 10:30 

 

Sóley námsráðgjafi ætlar að hita upp fyrir Nemó og bjóða uppá danskennslu í íþróttasalnum kl. 10:30. Reimaðu 

á þig dansskónna og komdu, þú þarft ekki að kunna neitt bara mæta. Sjáumst hress! 

 

 

PRJÓN 

HVAR? STOFA 204  

HVENÆR? 09:30 og 10:30 

 

Prjónagleði fyrir alla, jafnt konur sem kalla! 

Eru ekki einhverjir sem eru að prjóna eitthvað fallegt? Nýtið tækifærið og komið með það sem er á 

prjónunum.  Þeir sem ekkert kunna, læra að fitja upp og prjóna einfalt prjón. 

Kennarar: Þorgerður og Ragnhildur 

 

 

 

 

 

FERÐALANGAR 

HVAR? RAUÐI SALUR 

HVENÆR? 09:30 og 10:30 

 

Gulldrengina Mikael Kaaber, Viktor Pétur, Tómas Arnar, Vilberg Andra og Óla Gunnar ættu flestir að kannast 

við. Þessir fimm bráðskemmtilegu og þaulreyndu ferðalangar tala um Evrópu- reisu sem þeir félagar héldu af 

stað í fyrir rúmum tveimur mánuðum síðan. Þar verður farið yfir almennan fróðleik um ódýra ferðamáta, talað 

um ferðina og auðvitað sagt frá goðsagnakenndum ferðasögum. Einstakt tækifæri til að heyra hvað Evrópa 

hefur að bíta og brenna, og einnig til að byrja gullfallegan miðvikudag á því að hafa það náðugt í góðum 

félagsskap. Hlökkum til að sjá ykkur. 

 


