
Leiðbeiningar vegna skráningar forráðamanna og iðkenda í Nóra 
 

Slóð innskráningar: https://gkg.felog.is/ 

 

        Lesa þarf skilmála og samþykkja. Haka þarf við skilmála í hvert skipti sem farið er í skráningu. 

Þegar búið er að haka við skilmála og velja lykilorð er smellt á nýskráning í fyrsta skipti sem farið er 

inn.  

 

           Sett inn kt: forráðamanns (eða iðkanda ef hann er orðinn 18 ára) og smelltu á Áfram. 
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         Hér eru settar inn upplýsingar um netfang, símanúmer, farsíma og valið lykilorð. Munið að taka 

hakið af „Er jafnframt iðkandi“, ef sá sem er skráður inn er ekki iðkandi. Hakið „Er félagsmaður“  er 

fyrir þá sem vilja vera á póstlista félagsins. Smella á Skrá. 

 

          Veldu „Nýr iðkandi“ 

Velja 



        

          Hér þarf að skrá inn netfang og símanúmer iðkanda eða foreldis/forráðamanns, ef iðkandi er 

ekki með netfang eða farsíma. Smella síðan á Skrá. 

Athugið að ef iðkandi er ekki með lögheimili hjá forráðamanni sem skráir, þá þarf að hafa samband 

við GKG sem sér um þá tengingu. 

 

 

       Nú er hægt að smella fyrir aftan nafn barnsins og sjá hvað er í boði fyrir þennan aldursflokk. Þegar 

búið er að finna viðeigandi námsskeið er smellt á Skráning á námsskeið. 

 



 

         Hér sést hvaða barn er verið að skrá og hvaða námsskeið var valið. 

Gott er að taka fram sérstakar óskir eða athugasemdir, t.d. ef óskað er eftir að skrá í hóp með 

vini/vinkonu. 

Ef iðkandi er búsettur í Garðabæ, er hægt að haka við „Nota hvatapeninga Garðabæjar“. Ef búsettur í 

Kópavogi þarf að fá staðfestingu frá skrifstofu GKG og sækja hvatapeninga á skrifstofu 

Kópavogsbæjar í Fannborg. 

Til að ljúka skráningu þarf að gefa upp kortanúmer, samþykkja skilmála og smella á staðfestingarsíðu. 

Þegar skráningu hefur verið lokið er sendur út staðfestingarpóstur úr Nóra. 

Nánari upplýsingar eru gefnar á skrifstofu GKG virka daga frá 8-16. Einnig er hægt að senda 

fyrirspurnir á ulfar@gkg.is og gudrun@gkg.is.  

 


