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Upplýsingabæklingur 



Kæra fjölskylda 

Velkomin í CISV á Íslandi.   

Hugmyndin að Alþjóðlegum sumarbúðum barna (sem í dag er þekkt sem CISV International) var 

þróuð af Dr. Allen árið 1946. Sem sérfræðingur í þroskasálfræði barna þá var Dr. Allen ekki 

sammála því að friðarkennsla ætti eingöngu að miðast við fræðslu til fullorðinna. Hennar trú var sú 

að "hinn raunverulegi grundvöllur til að stuðla að langtíma friði í heiminum er í gegnum börnin". 

Í gegnum þessa sannfæringu þróaðist sýn hennar að leiða saman börn frá öllum heimshornum til 

að læra að bera virðingu fyrir bæði sameiginlegum og ólíkum gildum hvors annars. Árið 1951 varð 

sá draumur hennar að veruleika þegar þátttakendur frá átta löndum tóku þátt í fyrstu alþjóðlegu 

sumarbúðunum (Children´s International Summer Villages) CISV í Cincinatti, Bandaríkjunum. 

Síðan þá hafa samtökin stækkað á heimsvísu, fjöldi þátttakenda margfaldast og starfsemi 

samtakanna orðið fjölbreyttari. Árið 1979 var Dr. Doris Allen tilnefnd til Friðarverðlauna Nóbels - 

Móðir Theresa hlaut verðlaunin það árið. 

CISV á Íslandi á sér langa sögu, allt aftur til ársins 1954 þegar fyrsti hópurinn fór frá Íslandi í búðir 

til Svíþjóðar.  Vilbergur Júlíusson, þá skólastjóri í Flataskóla í Garðabæ, tók starfið uppá sína arma í 

kringum 1970 og átti veg og vanda að því að senda einn til tvo hópa erlendis til þátttöku í 

sumarbúðum. Fyrir hans tilstuðlan var CISV á Íslandi formlega stofnað árið 1981 og var samþykkt 

sem fullgild CISV þjóð á alþjóðlegum ársfundi CISV árið 1982.  

Árið 1984 hélt CISV á Íslandi sínar fyrstu 11 ára sumarbúðir og hefur haldið slíkar sumarbúðir á 

þriggja ára fresti sem og unglingabúðir, Seminar búðir og Youth Meeting.  

Í dag sendir CISV á Íslandi 60-80 einstaklinga til þátttöku í hinum ýmsu alþjóðlegu prógrömmum 

CISV ár hvert og um 1000 Íslendingar hafa tekið þátt í starfi félagsins. 

Verndari CISV á Íslandi er forseti Íslands Hr. Ólafur Ragnar Grímsson. 

Heiðursfélagar CISV á Íslandi eru Vilbergur Júlíusson og Guðrún Frederiksen. 

   

    Stjórn CISV á Íslandi. 

     



Hver eru markmið CISV á Íslandi? 

✓ Að skipuleggja alþjóðlegar sumarbúðir á Íslandi fyrir börn frá 11 ára aldri til 15 ára. 

✓ Að senda íslensk börn/unglinga, ásamt fararstjóra í alþjóðlegar búðir í öðrum löndum. 

✓ Að skipulegggja unglingaskipti milli CISV fjölskyldna á Íslandi og annara landa. 

✓ Að starfrækja unglingadeild fyrir þá sem hafa tekið þátt í alþjóðlegum sumarbúðum og fyrir 

aðra unglinga sem hafa áhuga á starfi CISV 

✓ Að skipuleggja Seminar búðir fyrir unglinga á aldrinum 17-18 ára. 

✓ Að taka þátt í samstarfi með öðrum félagasamtökum, sem hafa svipuð markmið á 

stefnuskrá sinni. 

Samtökin vinna í anda og stefnu yfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna um rétt barnsins, sbr. 10. Grein:  

“Barnið sé verndað gegn starfsemi, sem getur leitt til misréttis kynþáttar,trúarbragða eða misréttis 

annars eðlis. Í uppeldi þess skal leggja áherslu á skilning, víðsýni og vináttu þjóða, frið og 

alheimsbræðaralag, þannig að barnið viti að kraftar þess og eiginleikar ættu að koma 

meðsystkinum þess til góðs.” 

Hvað hefur CISV uppá að bjóða: 

✓ Sumarbúðir (village) – fyrir 11 ára    (4 vikur) 

✓ Unglingabúðir (summer camp) – fyrir 14 ára og 15 ára (3 vikur) 

✓ Unglingaskipti (interchange) – fyrir 12, 13, 14 og 15 ára.  (4 vikur – 2 í hvoru landi) 

✓ Jc (junior counsel) – fyrir 16 – 17 ára/fer í sumarbúðir (4 vikur) 

✓ Seminarbúðir (seminarcamp) – fyrir 17 – 18 ára  (3 vikur) 

✓ International people project (IPP) – 19 ára og eldri  (3 vikur) 

✓ Youth meeting – 12 – 13 / 14 – 15 ára   (8 eða 15 dagar)  

✓ Fararstjórn (Leader) – fyrir 21 árs og eldri 



Kostnaður: 

✓ Fargjald fyrir barnið/unglinginn 

✓ ¼ hluti fyrir fararstjóra í sumarbúðum og unglingabúðum. Fer eftir fjölda barna í 

unglingaskiptum hvernig skipting er t.d 7 unglingar þá er kostnaður 1/7 fyrir fararstjóra 

✓ Þátttökugjaldið skiptist í þrjá hluta:  

✓ gjald CISV á Íslandi sem er 35.000 kr  

✓ fjölskylduframlag sem er 25.000 kr 

✓ gjald til Alþjóðaskrifstofu CISV  (IO) sem reiknað er eftir verðskrá sem gefin er út og 

tekið mið af gengisbreytingum ( www.cisv.org ).   

✓ Upplýsingar um kostnað búða fyrir sumarið 2016 er hægt að finna á heimasíðu okkar 

www.cisv.is . 

Tryggingar: 

Hver og einn sér um sínar tryggingar. Heimilistryggingar dekka yfirleitt það sem þarf. Foreldrar 

þurfa að útvega tryggingaskírteini frá tryggingafélaginu.  

Þeir sem eru að ferðast til EES landa (Evrópa) sækja um sjúkratryggingakort á www.tr.is  Þegar 

sótt er um rafrænt er kortið sent heim til viðkomandi.  

Þar sem foreldrar sjá um að bóka og greiða farseðla sjálf þá geta þau nýtt sér tryggingaskilmála í 

gegnum greiðslukort sitt.  

http://www.cisv.org/
http://www.cisv.is
http://www.tr.is/


Hvað þarf að gera áður en farið er í búðir? 

✓ Sumarbúðir/Jc: 

o Bæklingur – upplýsingar um hópinn og Ísland. Afhent á þjóðarkvöldi í búðunum.  

Unnið í samstarfi milli foreldra, barna og fararstjóra.  

o Þjóðarkvöld – hvað á að bjóða uppá, hver reddar hverju.  Samstarf foreldra, barna 

og fararstjóra.  

o Fara í gegnum upplýsingar úr pre-camp (upplýsingabæklingur frá búðunum sjálfum) 

o Ath hvort þurfi vegabréfsáritun (visa) og bólusetningu 

✓ Unglingabúðir: 

o Samstarf fararstjóra og unglinga að undirbúa dagskrá tengt þema búðanna.  

o Þjóðarkvöld - hvað á að bjóða uppá, hver reddar hverju.  Samstarf foreldra, 

unglinga og fararstjóra.  

o Fara í gegnum upplýsingar úr pre-camp (upplýsingabæklingur frá búðunum sjálfum) 

o Ath hvort þurfi vegabréfsáritun (visa) og bólusetningu 

✓ Unglingaskipti: 

o Bæklingur - upplýsingar um hópinn og Ísland. Afhent á þjóðarkvöldi.  Unnið í 

samstarfi mili foreldra, barna og fararstjóra. 

o Þjóðarkvöld – hvað á að bjóða uppá, hver reddar hverju.  Samstarf foreldra, 

unglinga og fararstjóra. 

o Dagskrá fyrir hópana á Íslandi.  Samstarf foreldra, unglinga og fararstjóra.  

o Ath kostnað útfrá dagskrá vegna hópanna meðan þau dvelja hér á landi og gera 

fjárhagsáætlun.  

o Ath hvort þurfi vegabréfsáriun (visa) og bólusetningu 

✓ Seminarbúðir: 

o Vera í sambandi við búðirnar sem á að fara í.  

o Upplýsingar í pre-camp 

o Ath hvort þurfi vegabréfsáriun (visa) og bólusetningu 

✓ Youth meeting: 

o Allar upplýsingar koma fram í pre-camp hvað þarf að gera í undirbúningi 

o Vera í sambandi við búðirnar sem á að fara í.  

o Ath hvort þurfi vegabréfsáritun (visa) og bólusetningu 



Undirbúningur með hópnum: 

✓ Hópurinn þarf að kynnast náið – bæði börnin hvort öðru og fararstjórinn börnunum. 

✓ Vera í samráði við foreldra hvenær eigi að hittast þar sem börn stunda aðrar tómstundir. 

✓ Útbúa eða útvega ódýrar gjafir til fjölskyldna. Fjölskylduhelgar geta verið 1,2 eða 3. 

✓ Útbúa eða útvega skiptihluti, geta verið t.d bolir, lyklakippur, reglustikur, límmiðar, pennar 

ofl. (ath fara í fyrirtæki og fá gefins) CISV hlutir eru alltaf vinsælir. 

✓ Útbúa bækling. 

✓ Undirbúa þjóðarkvöld, dans, búningar, leikir, matur, myndir (slide), veggspjöld ofl. 

✓ Fara í gegnum Pre-camp upplýsingar. 

✓ Halda að minnsta kosti einn fund heima hjá hverju barni fyrir sig. 

✓ Fara yfir hvaða lönd verða með þeim í búðunum. Kynna nánari staðsetningu landa þessara 

þjóða. Hver er litarháttur þeirra? Hvaða tungumál tala þau? Hvaða trúabrögð? Að hvaða 

leiti eru þessar þjóðir frábrugnar okkur? Nýir staðarhættir. Vera virkur í sumarbúðastarfinu 

– ekki skorast undan. Viðurkenna aðra hvernig svo sem þeir eru. 

✓ Athuga þarf að halda fundina ekki alltaf á sömu dögum þar sem sumir taka þátt í öðru 

félagsstarfi – þannig að sami aðili missi ekki alltaf úr. 

✓ Ræða hugsanlega aðstöðu í búðum svo sem svefnaðstöðu, matsal, hreinlæti og fleira. 

✓ Ferðalagið utan/heim. Gera fararstjóra og börnum grein fyrir ferðalaginu. MIKILVÆGT. 

Hver kemur hverjum útá flugvöll? Hvað gerist þegar út er komið? Þarf að milllilenda, fara í 

lest eða jafnvel rútu? Þarf að gista á leiðinni – hvað – hve margar nætur -  er farið fyrst til 

fjölskyldna? 

✓ Samband þegar komið er á leiðarenda? Hver á að tala við hvern – hver borgar hvað?  

✓ Matur í flugvélum (ath sérstakur barnamatseðill) dægrastytting á leiðinni. Hver tekur á móti 

þegar heim er komið? 



Mikilvægir pappírar sem hafa þarf meðferðis: 

✓ Tryggingaskírteini – frá tryggingafélagi fjölskyldunnar + evrópska sjúkratrygginaskírteinið 

frá Tryggingastofnun ( www.tr.is ).  

✓ Læknisvottorð (Health Form) – passa þarf uppá að það sé stimplað frá lækni. Má ekki vera 

eldra en 2 mánaða. Allir þurfa að hafa þetta með sér.  

✓ YLIF – form sem veitir fararstjóra heimild til að ferðast með börnin.  

✓ TWAL – form sem JC og Seminar þarf að fylla út og hafa með sér. 

✓ ALIF – form sem fararstjórar þurfa að hafa með sér. 

✓ Vegabréf, vegabréfsáritun, ath að hafa góðan fyrirvara. 

✓ Bólusetningaskírteini, séu bólusetningar nauðsynlegar. Athuga ber hjá borgarlækni eða 

heilsugæslustöðvum (með minnst 8 vikna fyrirvara) hvort búðir séu staðsettar á svæðum 

þar sem þörf er á bólusetningu. 

✓ Nafnspjöld fyrir börnin sem þau skulu vera með á ferðalögum og þegar þau yfirgefa 

búðarsvæðið. 

✓ Noti eitthvert barnið gleraugu og geti ekki án þeirra verið er ekki óskynsamlegt að hafa 

með sér gleraugna recept og auka gleraugu séu þau til staðar. 

Fjármál í búðum: 

✓ MJÖG mikilvægt er að börnin hafi öll með sér sömu upphæð af gjaldeyri. Ekki skal gera 

neinar undantekningar. Hafa skal í huga að ferð í sumarbúðir eða annað á vegum CISV er 

ekki verslunarferð. 

✓ Fararstjóri skal gæta peninga, farseðla og vegabréf barnanna. Mikilvægt er að fararstjóri 

hafi annað hvort varasjóð frá foreldrum eða heimild foreldra til að nota greiðslukort  komi 

eitthvað óvænt uppá svo sem að strigaskór týnist eða gleraugu brotni. Fararstjóri þarf að 

passa uppá allar nótur ef til þess kemur að varasjóður sé notaður. 

http://www.tr.is/


MINNISMIÐI FORELDRA 

✓ Vegabréf + Vegabréfsáritun (ef þarf). 

✓ Læknirvottorð (health form) – stimplað frá lækni. 

✓ Evrópskt sjúkratryggingakort frá Tryggingastofnun www.tr.is  (eingöngu evrópulönd). 

✓ Bæklingur. 

✓ Þjóðarkvöld, matur, atriði, dans og fleira. 

✓ Bólusetning + bólusetningaskírteini. 

✓ Vasapeningar, mikilvægt að allir hafi sömu upphæð. 

✓ Skiptidót (bolir, pennar, lyklakippur o.s.frv.). 

✓ Þjóðlegur fatnaður fyrir þjóðakvöld – t.d lopapeysa, landsliðsbúningar í íþróttum eða 

eitthvað annað sem hópurinn tekur sig saman um. 

✓ Athuga með veðurfar, snjógalli, álsvefnpoki eða stuttbuxur og sólarvörn. 

✓ Fatalisti, merkja öll föt, bæði með nafni og landi. 

✓ Athuga allar upplýsingar sem berast með PRE-camp MJÖG vandlega. 

✓ Sjá til þess að fararstjóri fái allar upplýsingar um hvort barnið þurfi einhverja lyfjagjöf í 

búðum (astmi, ofnæmi o.s.frv.). 

✓ Sjá til þess að fararstjóri fái allar upplýsingar um hvort barnið þurfi sérstakt mataræði. 

✓ Láta fararstjóra fá allar upplýsingar um barnið, því betur sem fararstjórinn þekkir barnið því 

betur ganga samskipti þeirra á milli og auðveldar fararstjóra að taka á vandamálum sem 

kunna að koma upp. 

✓ Ef fararstjóri veit af vandamálinu þá er hægt að leysa það áður en farið er út og því 

minnkað líkur á að óþægilegir atburður eigi sér stað. 

✓ Tala við fararstjóra um samskipti á meðan búðum stendur. T.d símahringur (hringt í eitt 

foreldri og það lætur hina vita), tölvupóstur, sms o.s.frv. 

✓ Til að allt gangi sem best þarf að vera gott samband meðal foreldra jafnt og annarra. 

✓ Enginn fararstjóri er fullkominn, hægt er að koma í veg fyrir misskilning og 

samskiptaörðugleika með því að spyrja og svara heiðarlega. 

✓ Börnin koma heim öðruvísi en þau voru, þau hafa þroskast og stækkað og fyrir þeim 

heimurinn minnkað. 

✓ Ekki vera undrandi ef þið mætið börnunum ykkar grátandi þegar þau koma heim, það er 

ekki vegna þess að það var svo hræðilegt eða leiðinlegt í sumarbúðunum heldur vegna 

hversu mikið þau sakna sumarbúðanna. 

✓ Reynið að taka þátt í því þegar börnin koma heim hversu mikið þau sakna sumarbúðanna, 

fyrir börn er þetta mikil upplifun og stuðningur foreldra skiptir miklu máli. 

http://www.tr.is/


Stjórn CISV á Íslandi 

Stjórn CISV á Íslandi er skipuð 5 mönnum. (í stafrófsröð) Til að hafa samband við stjórn 

vinsamlegast sendið póst á: cisv@cisv.is  

Nafn    Sími   

Berglind Bragadóttir   770 0701  

Eva Jóhannsdóttir  662 4664  

Halldóra Þ. Jónsdóttir  692 6846  

María Helen Eiðsdóttir  697 7733 

Margrét Rósa Kristjánsdóttir 661 6202  

  

Unglingadeildin - SÚFÍ 

Unglingadeild CISV á Íslandi var stofnuð 4.maí 1988. Hún er hugsuð fyrir 12 – 25 ára. Skipuð er 

fimm til átta manna stjórn. Hefur hún að markmiði að auka þekkingu unglinga á starfi CISV, efla 

starf undir merki félagsins, aðstoða fararstjóra með hópa, hjálpa við sumarbúðir á Íslandi og að 

vinna starf sem er bæði fræðandi og skemmtilegt. Deildin gengur undir nafninu SÚFÍ.  

Til að hafa samband við súfí sendið á netfangið: sufi@cisv.is  

   

mailto:cisv@cisv.is
mailto:sufi@cisv.is

