
Önnur leið til að ráðstafa frístundastyrk frá Kópavogsbæ 

 
Vinsamlegast athugið - Ekki er hægt að ráðstafa Frístundastyrknum í gegnum Íbúagáttina hjá öllum 
félögum (t.d. félög utan Kópavogs með eigið Nóra kerfi). Til þess að ráðstafa frístundastyrknum hjá 
þessum félögum þarf að taka eftirfarandi skref: 
 
 

1. Innskráning 
Foreldrar/forráðamenn fara inn á skráningarsíðu viðkomandi félags þar sem iðkandinn ætlar 

að stunda sína íþrótt/frístund. Í þessu sýningardæmi ætlar viðkomandi barn að æfa frjálsar 

með ÍR. Þá þarf að opna www.ir.is og finna skráningu iðkanda. Það er misjafnt eftir félögum 

hvar þennan link er að finna á síðunni. Ef valið er skráning iðkanda þá fær 

foreldrið/forráðamaðurinn þessa valmynd: 

 

a) Langbest er að skrá sig beint inn með island.is skráningu (íslykill eða rafræn skilríki) 

sé það mögulegt. Foreldrið getur skráð sig beint inn í gegnum island.is innskráninguna 

með því að SMELLA Á MYNDINA (muna að samþykkja skilmálana fyrst) 

 

 

 

b) Hægt er að skrá sig inn í kerfið án þess að nota íslykil en þá þarftu að skrá þig aftur 

seinna í ferlinu inn með íslykli/rafrænum skilríkjum. Ekki er að hægt að ráðstafa 

styrknum nema með íslykli/rafrænum skilríkjum. Þess  vegna er lang best að skrá sig 

inn með íslykli/rafrænum skilríkjum strax sé þess kostur í valmynd 

innskráningarsíðunnar. 

  

Með því að smella á 

þessa mynd, kemstu á 

innskráningarsíðu 

Íslykils/Rafræn skilríki 

http://www.ir.is/


2. Skráning þátttakenda 

Ef forráðamaður er með mörg börn á framfæri,birtast þau í fellilista. Þú velur viðkomandi 

barn og smellir á nafn þess og áfram 

 

 

3. Velja námskeið fyrir barn 
Með því að smella á Námskeið/Flokkar í  boði sérðu hvaða námskeið innan þessa félags eru í boði 

fyrir barnið þitt (miðast við fæðingarár) 

 

  

Þú smellir hér til að sjá 

yfirlit yfir námskeiðin sem 

eru í boði 

Hér velur þú námskeiðið  



4. Námskeið valið og styrk ráðstafað 
 

Eftir að þú hefur valið námskeið fyrir barnið kemur þessi valmynd upp. Þarna eru 

nákvæmar upplýsingar um tiltekið námskeið.  

Þarna hakar þú við ef þú vilt nota Frístundastyrk Kópavogs 

 

 
Eftir að þú hefur hakað við Nota Frístundastyrk Kópavogs þá kemur upphæðin sem þú átt 

til ráðstöfunar undir Frístundastyrkur Kópavogs. Ef þú breytir ekki neinu, fer upphæðin 

30.000 beint upp í gjaldið. En ef þú vilt skipta styrknum eða einungis að nota hluta af 

honum, velur þú breyta og setur þá upphæð inn sem þú vilt nota og vistar breytinguna. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Muna að vista 

eftir að búið er að 

breyta upphæð. 



5. Greiðslufyrirkomulag 
Foreldri/forráðamaður ákveður hvort að hann vilji fá greiðsluseðil eða greiða með kort.  

Mikilvægt er að muna að samþykkja skilmála og velja staðfestingarsíðu. 

 

 

Mikilvægt að samþykkja 

Skilmálana og ýta á 

Staðfestingarsíða   


