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Til að skrá barn/einstakling í skátana er farið inn á https://skatar.felog.is
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1. Skref : Alltaf verður að samþykkja skilmálana við skráningu
2. Skref : Smellið á Island.is innskráning til að skrá inn með Íslykli eða rafrænum skilríkjum
3. Skref : Ekki er þörf á að setja inn kennitölu og lykilorð
Þegar búið er að skrá sig inn kemur þessi skjámynd upp.
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4. Skref : Fylla þarf út allar þessar upplýsingar um forráðamann skátans
ATH: Best er að hafa gsm síma skráðan sem síma 1.
5. Skref : Ef smellt er á „Nýr iðkandi“ kemur upp valmyndin (á myndinni hér að neðan) og þar er
hægt að velja það barn forráðamannsins sem á að skrá í skátana og fyllt inn frekari
upplýsingar um barnið.

Ef ekki er um nýskráningu að ræða má fara beint inn í „mínir iðkendur“ og smella á „námskeið/flokka
í boði“ fyrir viðkomandi barn.

Velja þarf
skátann sem
á að skrá í
skátana

Þá kemur upp þessi valmynd:

Fylla þarf út
þessar
upplýsingar
um skátann

Næst er farið í að skrá barni‘ í skátana/skrá á námskeið. Förum til baka í „Mínir Iðkendur“
Smellið á
Námskeið/
flokkar í
boði

Mikilvægt er að uppfæra allar upplýsingar hjá
aðstandendum eins og t.d. ef skipt hefur verið um
netfang eða gsm númer.

Þá opnast þessi gluggi
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1. Hér þarf að haka við ef óskað er eftir að nýta frístundastyrk sveitarfélags
2. Hér þarf að skrá frávik, ofnæmi, matarfrávik
3. Hér er svo valin greiðsluleið. Það er mismunandi hvaða greiðsluleiðir eru í boði hjá
skátafélögunum. Sum félög leyfa skiptingu á greiðslum félagsgjalda
4. Hér þarf að haka við „samþykki skilmála“. Við hvetjum alla til að lesa skilmálana með því að
smella á „sjá skilmála“
5. Að lokum er farið yfir á staðfestingarsíðu

Þá er komið að því að yfirfara allar upplýsingar
vel, skoða greiðsluáætlun og að lokum
„samþykkja greiðsluáætlun og skrá greiðslu“

Gangi ykkur vel!

Ef þið lendið í vandræðum með skráningu
má hafa samband í Skátamiðstöðina í síma
550-9800 9-17 alla virka daga

