
Foreldramorgnar 
Vor 2020

23. janúar   
Notalegt foreldraspjall.

6. febrúar   
Notalegt foreldraspjall

20. febrúar   
Notalegt foreldraspjall

27. febrúar  
Skyndihjálp 
Að þessu sinni 
verður boðið upp á 
skyndihjálparnámskeið 
á vegum Rauða krossins. 
Námskeiðið miðar að 
umönnun ungra barna og 
hvernig skal bregðast við 
ef slys ber að höndum.

14. maí 
Notalegt foreldraspjall

28. maí  
Notalegt foreldraspjall

5. mars   
Notalegt foreldraspjall

19. mars   
Notalegt foreldraspjall.

9. apríl   
Frí - skírdagur

2. apríl   
Notalegt foreldraspjall

30. apríl   
Notalegt foreldraspjall.

26. mars  
Kristín  
Geirmundsdóttir,
tannlæknir kíkir í 
heimsókn til okkar á 
foreldramorgun 
og fræðir gesti um  
tannvernd ungra barna.

13. febrúar  
Grunnur að RIE og vakandi uppeldi

30. janúar   
Næring ungbarna
Ebba Guðný höfundur 
bókarinar Hvað á ég 
að gefa barninu mínu 
að borða mætir og 
gefur góð ráð.

12. mars   
Margrét Knútsdóttir, 
ljósmóðir og jógakennari
kemur í heimsókn til að 
ræða um líkamlega og 
andlega líðan 
eftir barnsburð. 

16. apríl   
Svefn ungra barna
Arna Skúladóttir höfundur 
bókarinnar Draumalandið 
heimsækir Bókasafnið 
og fræðir okkur um 
svefnvenjur ungra barna.

Guðrún Birna La Sage  markþjálfi,
fjallar um meðvitað og 
virðingarríkt uppeldi í erindi 
sínu á foreldramorgni.

7. maí   
Ung börn og snjalltæki - góð byrjun
Hildur Halldórsdóttir  
frá Heimili og skóla - 
Landssamtökum foreldra, 
kemur í heimsókn og flytur 
erindi um snjalltækjanotkun 
ungra barna og 
gefur góð ráð.
 

23. apríl   
Frí - sumardagurinn fyrsti

21. maí 
Frí - uppstigningadagur



Foreldramorgnar  
eru alla fimmtudaga kl. 11 
í Bókasafni Reykjanesbæjar  
 
Boðið er upp á fræðsluerindi 
annan hvern fimmtudag en 
hinn fimmtudaginn geta 
foreldrar mætt með börnin 
sín og spjallað, drukkið kaffi og 
gluggað í bækur.  

Bókasafn Reykjanesbæjar 
býður upp á notalegt umhverfi 
fyrir foreldra og börn. Í 
barnahorninu eru dýnur, 
leikföng, góð skiptiaðstaða 
er á salerni og gott aðgengi 
fyrir barnavagna, bæði inni í 
safninu og fyrir utan. F
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Bókasafn Reykjanesbæjar
Tjarnargötu 12, 230 Reykjanesbær.
Opið alla virka daga frá klukkan 09.00 – 18.00, á 
laugardögum frá klukkan 11.00-17.00 og lokað á 
sunnudögum.

Öll börn undir 18 ára aldri fá frí 
bókasafnsskírteini.
Vefsíða: https://sofn.reykjanesbaer.is/bokasafn
Netfang: bokasafn@reykjanesbaer.is
Símanúmer: 421-6770
Facebook hópur: Foreldramorgnar í 
Bókasafni Reykjanesbæjar

Bókasafn Reykjanesbæjar


