Til að skrá barn/einstakling í skátana er farið inn á https://skatar.felog.is
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1. Skref : Smellið á Island.is innskráning til að skrá inn með Íslykli eða rafrænum
skilríkjum
2. 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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3. Skref : Smellið á „Stillingar“ fyrir innskráðan forráðamann. Fylla þarf út allar
upplýsingar um forráðamann skátans

ATH: Best er að hafa gsm síma skráðan sem síma 1.

4. Skref : Ef barnið ekki kemur upp sjálfkrafa þá smellið á „nýr iðkandi“ og veljið
barnið af þeim lista. Ef barnið ekki kemur upp á þeim lista getur það verið vegna
þess að barnið er með annað lögheimili – vinsamlegast hafið samband við
Skátamiðstöðina s. 550-9800
5. Uppfæra þarf upplýsingar um barnið ef viðkomandi er með sér netfang eða gsm.
Ef ekki er um nýskráningu að ræða má fara beint inn í „Aðgerðir“ - „mínir iðkendur“ og smella á „skráning í boði“ fyrir
viðkomandi barn.

6.

Nú þarf að velja hvað á að skrá barnið í/á
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Smellið á „skráning“.

7. Þá kemur upp þessi valmynd:

1
Hér þarf að
skrá frávik í
fæði eða
heilsufari

Merkið við hér ef nýta á
frístundastyrk – ath. kemur aðeins
ef þið eigið rétt á styrk og ef
námsekiðið er styrkæft skv.
reglum sveitarfélags.

Hér þarf að velja greiðslumáta ef
ekki frrístundastyrkur er ekki
notaður eða dugar ekki til:
Greiðsluseðill eða kreditkort. Sum
félög bjóða upp á eina eða fleiri
greiðslur.
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Munið að
samþykkja
skilmála
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8. Næst þarf að staðfesta greiðsluna og etv. kostnað.

Smellið á „skrá
greiðslu“ takkann

Smellið á
„áfram“
takkann

9. Að lokum kemur þá þessi gluggi – Ef ýtt er á „Áfram“ lendir viðkomandi á innskráðri
forsíðu.

Þá má halda áfram að skrá næsta iðkananda eða á næsta námskeið.
Það er alltaf hægt að fá aðstoð við skráningar í Skátamiðstöðinni frá 9:00-17:00 í síma 550-9800

