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Almennar upplýsingar
Nafn umsækjanda

Fjölbrautarskóli Snæfellinga

Kennitala

4701042010

Heimilisfang

Grundargata 44

Póstnúmer og staður

350 Grundarfirði

Símanúmer

4568400

Netfang

svanhvit@fsn.is

Umsjónaraðili

Svanhvít Sjöfn Skjaldardóttir, deildarstjóri framhaldsdeildar FSN

Samstarfsaðilar
Heiti verkefnis
Lýsing verkefnis eða
viðburðar

Nýnemaferð FSN á Sunnanverða Vestfirði
Fyrirhuguð er nýnemaferð Fjölbrautaskóla Snæfellinga hingað á sunnanverða Vestfirði þann
5.-6.september n.k. Hópurinn samanstendur af 22 nýnemum frá Snæfellsnesi og
Sunnanverðum Vestfjörðum, auk þriggja kennara. Framhaldsdeildin á Patreksfirði fagnar
sérstaklega komu hópsins og hlakkar til að sýna samnemendum og kennurum svæðið og
hvað það hefur upp á að bjóða.
Í bígerð er dagskrá sem mun innihalda hópefli, leiki, náttúru og matar-og menningarupplifun
á Patreksfirði, Tálknafirði og á Bíldudal.
Við leitum því til menningar-og ferðamálaráðs Vesturbyggðar og óskum eftir styrk til að koma
til móts við kostnað vegna ferðarinnar.
Eins og alþjóð veit hefur heimsfaraldur haft töluverð áhrif á framhaldsskólanema og hafa s.l.
ár verið sérlega krefjandi fyrir þennan hóp. Mikilvægt er að nýnemar fái góðar móttökur hvað
varðar nám, en ekki síður að upplifa framúrskrarandi félagslíf. Að sama skapi er nauðsynlegt
að ungmennin frá Sunnanverðum Vestfjörðum, sem kjósa að stunda nám sitt í heimabyggð,
upplifi að þau séu hluti af skólanum og nemendahópnum og því kjörið að skipuleggja
nýnemaferð á þessu svæði.

Áætlaður kostnaður og
hvernig tilkominn

Kostnaðaráætlun;
- Rútuleiga : óljóst - áætlað a.m.k. 150 þús
- Ferjan Baldur: 49.666 kr
- Hádegismatur á Vestur: 41.340 kr
- Sund í Tálknafirði: 28.600 kr.
- Kvöldmatur: 63.000 kr
- Bíósýning í Skjaldborg, kók og popp: 31.200 kr
- Gisting í FHP: 16.190 kt
Samtals: 379.996

Áætlaðar tekjur og hvernig
tilkomnar

Styrkbeiðnir hafa verið sendar á fyrirtæki og félagasamtök að upphæð 150 þúsund samtals.
Ekki hafa fengist viðbrögð við öllum.

Styrkupphæð

100.000

Reikningur

0321-26-644

Fylgigögn
Fylgigögn
Fylgigögn

Undirskrift / Dags

Dagsetning og undirskrift
umsækjanda

