
TRÓJA  
September 

 

Opið hús Tróju 

Mánudaga kl. 20.00 - 22.00 

Rósenborg  

Þriðjudaga kl. 20.00 - 22.00 

Rósenborg - 8. bekkur í sept 

Miðvikudaga kl 20.00 - 22.00 

Rósenborg  

Fimmtudaga kl 19.30 - 21.30 

Naustaskóla  

Fréttabréf  

 
Kveðjur frá Tróju Villa, Óli, Ester, Daníel og Eva Karen 

  
vilborgi@akureyri.is     oligunn@akureyri.is    esterosk@akureyri.is 

Haustferð 

Farið var í Haustferð FÉLAK í september. Met þátttaka í ár en um 190 unglingar komu með í 

ferðina á Svalbarðseyri þar sem farið var í leiki, pizza borðuð og kosnir frambjóðendur í 

Ungmennaráð Samfés. Kosin voru þau Dagbjörg í Dimmuborgum og Ingólfur úr Himnaríki. 

Þau munu því vera með framboðsræður á Landsmóti Ungmenna á Selfossi næstu helgi. 

 

Forvarnarkönnun 9. bekk 
Fyrstu vikuna í október er opin netkönnun fyrir foreldra 

og unglinga í 9. bekk sem vonast er til að unnin sé í 

sameiningu á hverju heimili. Við hvetjum ykkur í fram-

haldi til að ræða við unglinginn ykkar m.a. um kynlíf, 

vímuefni, skjánotkun, heilsu og samveru fjöl-

skyldunnar. 

Í boði eru veglegir vinningar sem ætlað er að stuðla að 

samveru fjölskyldunnar, m.a. myndataka, skemmtun 

og veitingar. 

Allir sem eiga ungling í 9 bekk ættu að hafa fengið 

póst vegna þessa þar sem finna má hlekk á könnunina 

til að taka þátt. 

Góða skemmtun 

Gott að vita 

Allir unglingar í 8.-10. bekk eru velkomin í Opin hús í öllum félagsmiðstöðvum í bænum. Þær eru 
samtals fimm.  
Gestabókaskráning er í öllum félagsmiðstöðvum og þarf að skrá sig til að safna stigum til að 

komast á Samfesting í mars. Gildir milli félagsmiðstöðva. 

Samfestingur er bara fyrir 9. og 10. bekk. 

Halloween 

31. okt verður sameiginleg Halloween opnun í Undirheimum (Síðuskóla) og lokað í öðrum 

félagsmiðstöðvum það kvöld 

Landsmót Samfés  

Nemendum úr 10. bekk sem eru í félagsmiðstöðvavali býðst að koma á Landsmót Samfés á 

Selfossi helgina 5.-7.okt. Um 40 unglingar frá Akureyri fara með og taka þátt í smiðjuvinnu 

og Landsþingi ungmenna þar sem þau skiptast á skoðunum um málefni sem þeim þykja 

mikilvæg, bæði fyrir þau og samfélagið allt.  

Þriðjudagskvöld í Tróju í október eru einungis fyrir 8. bekk á Akureyri.Í hverjum mánuði 

mun svo taka við nýtt þema sem nemendur í félagsmálafræðivali skólanna ákveða hverju sinni.  






