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RÉTT LITAMEÐFERÐ MERKIS

MERKI Í LIT
Tákn – 100% Pantone 371
           eða samsvarandi CMYK gildi
Letur – Svart

TÁKN NOTAÐ EINGÖNGU
100% Pantone 371

ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur – 100% Pantone 371
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RÉTT NOTKUN

Mosfellsbær

SVART/HVÍTT
Tákn og letur – 100% svartur

ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur negatíft á bakgrunni í 100% Pantone 371

TÁKN NOTAÐ EINGÖNGU
100% svartur

TÁKN TIL HLIÐAR VIÐ LETUR
Eingöngu til notkunar á reikningsform Mosfellsbær

Tákn og letur – negatíft í 100% svörtum bakgrunni

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Mosfellsbær

100% Pantone 371
100% svartur

100% Pantone 371

100% svartur

MERKI MOSFELLSBÆJAR
Höf. Kristín Þorkelsdóttir

TÁKN
A) Tilvísun til silfurs Egils Skallagrímssonar

Dóttir Egils, Þórdís, bjó að Mosfelli og dvaldi hann hjá henni síðustu árin.
Í nágrenni Mosfells á Egill að hafa falið silfursjóð sem Aðalsteinn hinn
sigursæli Englakonungur gaf honum.

Táknið er stílfærð mynd af þremur skjöldum sem prýddu bakhlið penings
sem var í umferð á tíma Aðalsteins hins sigursæla.

B) Þrír skildir fléttast saman og mynda samstöðu, sbr. þrjá byggðarkjarna
fyrrum Mosfellshrepps: Mosfellsdalur, Reykjahverfi og „niðursveitin“.
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LEIÐBEININGAR MEÐ UMSÓKN
Umsóknum skal skilað rafrænt á Íbúagátt Mosfellsbæjar fyrir auglýstan umsóknarfrest. 
Nánari upplýsingar má finna á vef Mosfellsbæjar, mos.is/klorusjodur.

1. UMSÆKJANDI 
Nafn starfsstaða(r) sem ber(a) ábyrgð á verkefninu og upplýsingar um 
verkefnisstjóra/tengilið viðkomandi starfsstaðar.

2. AÐRIR UMSÆKJENDUR 
Þegar um er að ræða samstarfsverkefni fleiri aðila skal skrá niður nöfn þeirra sem koma 
að verkefninu og á hvaða starfsstað viðkomandi vinnur. 

3. HEITI VERKEFNIS 
Heiti verkefnisins á að vera lýsandi, stutt og hnitmiðað.

4. LÝSING Á VERKEFNINU 
• Hvað ætlum við að gera í verkefninu?
• Markmið og leiðir.
• Tenging við Menntastefnu Mosfellsbæjar.
• Tenging við aðrar stefnur Mosfellsbæjar.
• Tenging við aðalnámskrá - skólanámskrá.
• Ávinningur fyrir börn í skóla- og frístundastarfi.
• Framkvæmd verkefnis, aðferðir og tímaáætlun:  
a) tímalengd, b) verkþættir og ábyrgðarmenn, c) samstarfsaðilar, d) ráðgjöf, e) tenging við 
rannsóknir og hvernig þær eru nýttar, f) annað.

5. MAT OG NIÐURSTÖÐUR VERKEFNIS 
• Hvernig verður árangur verkefnisins metinn.
• Hvernig verða niðurstöður kynntar t.d skýrsla, fræðslufundir, ráðstefnur.
• Hvaða nýju þekkingu mun verkefnið skila inn í skóla- og frístundastarf.

6. KOSTNAÐARÁÆTLUN
• Sundurliðuð kostnaðaráætlun s.s laun og launatengd gjöld þeirra aðila sem koma að 
verkefninu og þjónustu- og efniskostnaður.
• Aðrir styrkir. 

7. FYLGISKJÖL 
Hér skal skrá fylgiskjöl, s.s. kostnaðaráætlun, ítarefni og heimildir ef við á.

8. ÁGRIP  
Stutt heildarlýsing á verkefninu (200 orð).

Klörusjóður
Nýsköpunar- og þróunarsjóður skóla- og frístundastarfs Mosfellsbæjar


