
 
ศนูย์นนัทนาการ ของพวกเราทีเ่บรดฮอล์ทชือ่วา่ Miðberg. 
ศนูย์นนัทนาการนัน้มกีจิกรรมหลากหลายสำาหรบัเด็ก และ 
เยาวชนอายตุ ัง้แต ่6 – 16 ปี. ในนามของมดิแบรกนัน้มศีนูย์
นนัทนาการท ัง้หมด 6 แหง่ และศ ูนย์สงัคมท ัง้หมด 4 แหง่.

มดิแบรก MIÐBERG 
www.midberg.is  
midberg@rvkfri.is โทร: 411 5750

ศนูย์นนัทนาการ สำาหรบัเด็กอาย ุ6-9 ขวบ
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Breiðholtsskóli
Hólabrekkuskóli
Fellaskóli และ 
Hólabrekkuskóli 
Seljaskóli
Ölduselsskóli
Seljaskóli และ                                                                 
Ölduselsskóli

ศนูย์สงัคม สำาหรบัอาย ุ10-16 ปี
ศนูย์สงัคม บรหิารโดยเทศบาลเมอืงเรคยาวกิ และ กจิกรรม
จดัขึน้โดยคนรุน่ใหม ่ศนูย์สงัคมมกีจิกรรมทีห่ลากหลาย 
ปลอดภยั และ สิง่แวดลอ้มทีส่นุกสนาน ทีเ่ด็กสามารถใชเ้วลา
หลงัเลกิเรียนได.้
 
111                Efra-Breiðholt     111@rvkfri.is 
Hólmasel      Seljahverfi           holmasel@rvkfri.is 
Bakkinn         Bakkahverfi         bakkinn@rvkfri.is 

สำาหรบัเด็กและเยาวชนพกิาร (อาย ุ10-16 ปี)
Hellirinn       Kleifarsel 18        hellirinn@rvkfri.is

  เ งิ นช่ ว ย เห ลื อเ งิ นช่ ว ย เห ลื อ

  ศู น ย์ นั นทนาการศู น ย์ นั นทนาการ

แลว้ก็ม ีศนูย์นนัทนาการ Vinafell ทีโ่รงเรียน Fellaskóla 
สำาหรบัเด็กช ัน้ที1่ -2

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วม
กจิกรรมเหมอืนกนัหมดกจิกรรมเหมอืนกนัหมด

การกฬีา และ นนัทนาการ คอืการทีเ่ด็กและเยาวชนมาทำา
กจิกรรมรว่มกนั สรา้งความสมัพนัธ์ พรอ้มกบัการเรียนรูส้ิง่
ใหม่ๆ  
 
การสำารวจคน้พบวา่เด็กทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการ และ 
การกฬีาเป็นประจำา มสีทิธ์สงูทีจ่ะมคีวามคดิบวก, มชีีวติทีด่ ี
และรูส้กึดกีบัตนเอง พรอ้มดว้ยมสีทิธิส์งูทีเ่ด็กเหลา่น้ีจะไมยุ่ง่
เกีย่วกบัยาเสพตดิ และ สิง้มนึเมา 

หากวา่คณุหากจิกรรมทีเ่ด็กสนใจไมเ่จอ เรา
แนะนำาใหค้ณุเขา้ไปที ่fristund.is ทีน่ ั่น
คณุสามารถหากจิกรรมท ัง้หมด ไมว่า่จะเป็น
กจิกรรมกฬีา ดนตรี หรือ กจิกรรมนนัทนากา
รอืน่ๆ ในเมอืงหลวงเรคยาวกิ. 

50.000 โครน่าในทกุปี
 
เงนิชว่ยเหลือการกฬีา และ นนัทนาการสำาหรบัเด็ก
อาย ุ6-18 ปีในเมอืงเรคยาวกิ เด็กสามารถรว่มกจิกรรม
นนัทนาการได้

ผูป้กครองสามารถใชเ้งนิชว่ยเหลือจา่ยคา่กจิกรรมทีเ่ด็ก
สนใจได.้ รายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถดไูดท้ี ่fristund.is

หากคณุตอ้งการขอ้มลู หรือความชว่ยเหลือเกีย่วกบัการกฬีา 
และ นนัทนาการ สามารถตดิตอ่ ศนูย์บรกิารเบรดฮอล์ท 
ไดท้ี ่breidholt@reykjavik.is หรือ โทร: 411 1300.

กฬีา และ นนัทนาการ



TÓNSKÓLI EDDU BORG
www.teb.is - teb@teb.is
โทร: 557 3452
การสอน: สอนดนตรีเกอืบทกุชนิด พรอ้มดว้ยกบัคอร์ส
การเรียนดนตรีตามจงัหวะ10 อาทติย์ เชน่เครือ่งดนตรี 
คย์ีบอร์ด เบสส์ กตีาร์ และ กลอง.

TÓNSKÓLI SIGURSVEINS
www.tonskolisigursveins.is 
tonskolisigursveins@tonskolisigursveins.is 
โทร: 568 6828
การสอน: เครือ่งดนตรีหลานชนิด, คอร์ส Suzuki, ทฤษฎี
ดนตรี, สทัศาสตร์, การแตง่เพลง และการทำาโปรดกัช ัน้.

SKÓLAHLJÓMSVEIT 
ÁRBÆJAR OG BREIÐHOLTS
www.arbaer.skolahljomsveit.is  
snorri.heimisson@rvkskolar.is  
โทร: 4117466

ทีเ่บรดฮอล์ทม3ีสโมสรกฬีานั่นคอื ÍR, Leiknir และ Ægir. 
มกีจิกรรมกฬีาใหเ้ลือกหลากหลายทกุสโมสรไมว่า่จะเป็น
สำาหรบัคนทีพ่ึง่เริม่ หรือ คนทีเ่คยเลน่กฬีานัน้มาแลว้.

ÍR
www.ir.is - ir@ir.is โทร: 587 7080
กฬีา: ฟุตบอล, ยมินาสตดิ, กรีฑา, แฮนด์บอล, บาสเก็ตบอล, 
ยโูด, คาราเต,้ โบลลิง่, สก ีและ แทควนัโด.

LEIKNIR
www.leiknir.com - leiknir@leiknir.com 
โทร: 557 8050
กฬีา: ฟุตบอล และ วอลเลบ่อล.

หมากรุก HUGINN
https://skakhuginn.tunblr.com 
huginn@skakhuginn.is

สมาคมวา่ยน้ำา  ÆGIR
www.aegir.is - aegir@aegir.is โทร: 820 3156
ฝึกวา่ยน้ำาสำาหรบัเด็กอาย ุ4ปีขึน้ไป.

การไปสระวา่ยน้ำาไมว่า่จะไปแชอ่า่งน้ ำารอ้น หรือ การไปวา่ย
น้ำา นัน้เป็นกจิกรรมทีส่ำาคญัในวฒันธรรมไอซ์แลนด์. เด็ก
ช ัน้ประถมจะไดเ้รียนวา่ยในเวลาเรียน และสโมสร Ægir ก็
สามารถฝึกเด็กใหไ้ปแขง่วา่ยน้ำาได.้ 

HJÓLAKRAFTUR 
www.hjolakraftur.com - valdi@hjolakraftur.com 
โทร: 848 8822
การปั้นจกัรยานสำาหรบัเด็กอาย ุ12-18ปีขึน้ไป.

borgarbokasafn.is/bokasofn/gerduberg 
gerduberg@borgarbokasafn.is 
โทร: 411 6170 
 
หอ้งสมทุรเป็นแหลง่ขอ้มลูทีม่ากมาย. หอ้งสมทุรต ัง้อยูท่ีช่ ัน้
สองของแกร์ดแุบรก. 

ที ่Oki เด็กสามารถไปรว่มคอร์สเรียนกอ่สรา้ง,ทำางานกลุม่ 
หรือ ใชส้ถานทีเ่พือ่ทำาการบา้นก็ได ้
 
มกีารสอนพเิศษเด็กทีห่อ้งสมดุ โดยจดับรกิารโดยหอ้งสมดุ 
และศนูย์ครอบครวัแกร์ดแุบรก.

โรงเรียนเตน้  BRYNJU PÉTURS
www.brynjapeturs.is  
dansbrynjupeturs@gmail.com  
โทร: 821 4499 
โรงเรียนทีโ่ฟกสัเรือ่งภาพลกัษณ์ในเชงิบวก.
การเตน้: ฮปิฮอป, แดนซ์ฮอล, Waacking, เบรกแดนซ์, 
เฮาส์แดนซ์,

DANSGARÐURINN 
KLASSÍSKI LISTDANSSKÓLINN
www.dansgardurinn.is - info@ballet.is 
โทร: 534 9030 และ 6162120

สอนการเตน้ทีห่ลากหลาย และเป็นมอือาชีพ พรอ้มดว้ยเพิม่
ความรูเ้กีย่วกบัศลิปะการแสดง
การเตน้: บลัเล,่ นาฏศลิป์สมยัใหม,่ การเตน้รำารว่ม
สมยั, สปินน่ิง, pointe technique และ การเตน้รำาตาม
ประวตัศิาสตร์

ที ่MYNDLISTASKÓLI REYKJAVÍKUR
www.mir.is - mir@mir.is
โทร: 551 1990

HAFERNIR
www.hafernir.org - hafernir@skatar.is 
โทร: 839 3050

SEGULL
www.skatarnir.is/segull - segull@skatar.is 
โทร: 567 0319

  ห้ อ งสมุ ทรที่ แก ร์ ดุ แบ ร์ กห้ อ งสมุ ทรที่ แก ร์ ดุ แบ ร์ ก  
 GERÐUBERG GERÐUBERG

  สโมสรกี ฬาสโมสรกี ฬา 

  ปั้ น จ ั ก รยาน  ปั้ น จ ั ก รยาน

  เ ต้ นเต้ น

  ศิ ลปะศิ ลปะ

  ลู ก เ สื อลู ก เสื อ

  ดนต รีดนต รี


