
  Nýnemaferð  
     Fjölbrautaskólans í Breiðholti 
                        Leyfisbréf 

 
Farið verður í nýnemaferð Fjölbrautaskólans í Breiðholti 28.-29. ágúst að Flúðum.  

Lagt verður af stað frá FB kl. 13 á föstudaginn og gert er ráð fyrir að brottför frá Flúðum 

verði kl. 12:00 á laugardeginum. 

Gist verður í félagsheimili Hrunamanna á Flúðum og Nemendafélag FB sér um kvöldvöku. 

Sjá nánari dagskrá aftan á þessu blaði. 

Kvöldmaturinn á föstudaginn og morgunmaturinn á laugardaginn er í boði skólans, en 

nemendur þurfa sjálfir að koma með nasl milli mála. Nemendur þurfa að koma með 

svefnpoka, dýnu og fatnað til að sofa í. Þau sem ætla í sund þurfa að taka með sér sundföt 

og handklæði. 

Með í för verða kennarar og nefndarmenn frá Nemendafélagi skólans. Samkvæmt 

skólareglum er ferðin áfengis- og vímuefnalaus. Ef nemandi verður uppvís um brot á 

skólareglum verða forráðamenn að sækja nemandann eða hann sendur heim á eigin 

kostnað. Athygli er vakin á því að lögreglan ásamt fíkniefnahundi mun líta við. 

 

Nemandi__________________________________, kt. _______________________,  

fær hér með leyfi til að fara í ferðina.  

 

Vinsamlegast skilið þessu blaði á skrifstofu skólans í síðasta lagi miðvikudaginn 26. ágúst.  

Undirskrift foreldris/forráðamanns: 

__________________________________________________________________________ 

Kennitala _____________________  Símanúmer _____________________________ 

 

Við óskum eftir upplýsingum um nemandann sem skipta máli eins og til dæmis notkun lyfja, 

ofnæmi, flogaveiki, sykursýki og fleira.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Símanúmer félagsmála- og forvarnafulltrúa FB: 780-4552 



Dagskrá: 

Föstudagur 28. ágúst 

Kl. 13:00 – Lagt af stað frá FB  

Kl. 15:30 – Komið að Flúðum 

Kl. 16:00 – Ýmsir leikir og skemmtilegheit á vegum NFB  

Kl. 17:30 – Sund (fyrir þá sem vilja, aðrir halda áfram í leikjum) 

Kl. 19:00 – Kvöldmatur í boði skólans; hamborgarar, pik-nik og salat. 

20:30 – Kvöldvaka á vegum NFB 

 

Laugardagur 29. ágúst 

9:00 – Morgunmatur í boði skólans; hafragrautur, Cheerios og ávextir 

10:30 – Sund (fyrir þá sem vilja) 

12:00 – Lagt af stað heim 

13:30 – Áætluð heimkoma. 


