
Kæru foreldur
Vit eru boðin at taka myndir í Nonnu skúlanum, og myndatøkan verður hósdagin 7 juni. Byrja 
verður kl 08:30. Sum naka heilt nýtt kunnu vit nú sum eitt samanspæl ímillum Miriam & Janus og 
Myndaboks taka myndirnar soleiðis at myndirnar verða frammkallaðar og latnar skúlanum aftur 
dagin eftir at tær verða tiknar soleiðis at næmingarnir fáa myndirnar heim við sær dagin eftir at 
myndatøkan hevur verið. 

Kostnaður og støddir av myndum:
Kostnaðurin fyri myndatøkuna er 220,- og inniheldur ein myndapakka við hesum støddum: 
1 stk, 13x18 cm, andlitsmynd
4 stk, 6x9 cm, andlitsmynd
2 stk, 10x15 cm, andlitsmynd
12 stk, 3,5 x 4,5 cm, andlitsmyndir
1 stk, 13x18 cm, felagsmynd

Systkinamynd:
Eisini er møguligt at takt syskina ella vinarmynd og hon kostar 120 kr fyri tvey stk 13x18 cm 
útprent. Tær myndirnar verða tiknar eftir at skúla myndirnar eru lidnar.

Vit viðmæla altíð at skúlamyndir verða leveraðar í litum tí við einari hvítari bakgrund, so halda vit at 
svart hvítar myndir gerast ov “flatar”, men ynskir onkur at fáa myndirnar í svørt hvítum, so kunnu tit 
seta X niðanfyri. 

Leinkjan har tit kunnu fara inn og síggja myndirnar, ið verða tiknar á degnum og taka eitt talgilt avrit 
niður at brúka til sosialar miðlar er: https://myndir.myndaboks.fo/nonnuskulin/

Um tit hava spurningar so eru tit vælkomin at ringja á tlf 505454 ella senda okkum ein mail á 
myndaboks@myndaboks.fo

Vegna 
Myndaboks og 
Miriam & Janus

Janus Gunnarsson

Vinarliga útfyllið hendan lepan og gev skúlanum hann aftur í einum konvulutti seinast týsdagin 5 juni. 
Annahvørt kunnu tit leggja kontantir í konvuluttin ella tit flyta pening á konto nr: 9181 9973445. Viðmerk 
navni  hjá barninum og flokk á flytingina. Seðilin skal verða rætt útfyltur og latin skúlanum aftur í einum 
afturlatnum konvulutti. 

Navn: # # # # # # # # #     Stova/Flokkur:

Ynskir myndirnar í:## # Litum# # # # # #  Svart hvítt

Goldið: # # # # Flutt í banka## # # #  Latið stovninum aftur í konvulutti 
# # # # # # # # # # #  saman við hesum seðlinum. 
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