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Leikskólinn

Skólasamningur

Nafn barns:
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Nafn föður
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Annar forráðamaður:
Vinnustaður:
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Aðstæður foreldra
Forsjá barns er:
 Einstæð/ur
Sameiginleg
hjá forráðamanni
 Gift/í sambúð
hjá móður
hjá föður
Nafn næsta aðstandanda ef ekki næst í foreldra:

Sími

GSM

GSM

GSM

GSM

Dvalartími barns:_______________________________________________
Leikskólar í Skagafirði starfa eftir lögum um leikskóla, aðalnámskrá leikskóla og skólastefnu
Skagafjarðar.
Boðið er uppá ákveðna dvalartíma og geta foreldrar valið þann tíma sem þeim hentar best. Óski
foreldrar eftir breytingum á dvalartíma sækja þeir um það skriflega hjá leikskólastjóra.
Dvalargjald er greitt fyrirfram og er eindagi 15. hvers mánaðar. Ef tveir mánuðir eru ógreiddir
getur komið til uppsagnar á leikskólaplássi. Gagnkvæmur uppsagnarfrestur er einn mánuður og
miðast við 1. og 15. hvers mánaðar. Þótt barn sé fjarverandi greiða foreldrar fyrir leikskólaplássið, nema þann tíma sem lokað er að sumrinu eða þær 4 vikur sem barnið er í fríi ef lokunin er
styttri. Ef barn er fjarverandi í mánuð geta foreldrar óskað eftir að fæðisgjald sé fellt niður
þann mánuð. Foreldrum ber að virða umsaminn dvalartíma. Innheimt er sérstakt gjald ef barn er
sótt of seint oftar en tvisvar á hverju mánaðartímabili.
Foreldrar geta sótt um systkinaafslátt, sem er veittur af dvalargjaldi þannig að fyrir annað barn
er greitt 50% en ekkert fyrir þriðja barn og þar umfram. Einstæðir foreldrar, námsmenn og
öryrkjar geta sótt um að greiða sérgjald. Afsláttur námsmanna gildir einungis á starfstíma
viðkomandi stofnunar og þarf að skila innritunarvottorði og vottorði um námsframvindu fyrir
hverja önn. Ef barn er fatlað geta foreldrar sótt um að greiða sérgjald. Innheimtufulltrúi
sveitarfélagsins tekur við umsóknum. Sjá nánar Verklagsreglur fyrir starfsemi leikskóla ... frá
1.1.2010 á skagafjordur.is.
Á hverju ári lokar leikskólinn fjóra daga vegna skipulagsdaga, námskeiðsdags og vegna haustþings
leikskólastarfsfólks á Norðurlandi vestra og 16 klst. vegna starfsmannafunda. Þessa daga notar
starfsfólk til að undirbúa og skipuleggja leikskólastarfið og til endurmenntunar. Allir þessir dagar
eru auglýstir með 3 vikna fyrirvara.

__________________________________________________________________________________

Sveitarfélagið Skagafjörður
Slysakostnaður er greiddur vegna slyss sem verður í eða við leikskólann, þ.á.m. kostnaður vegna
tannbrots. Slysakostnaður er eingöngu greiddur að því marki sem hann fæst ekki greiddur hjá
Tryggingastofnun ríkisins. Þetta á aðeins við um líkamstjón, en ekki tjón á munum o.þ.h.
Öll börn eiga að taka sumarfrí 4 vikur samfellt. Sumarlokun er háð ákvörðun fræðslunefndar.
Til þess að hægt sé að fylgjast með þroska og framförum barns fylla leikskólakennarar reglulega
út þroskalýsingar og kannanir á því hvernig barnið þroskast og dafnar í leikskólanum. Eru þessar
athuganir m.a. nýttar til að finna þau börn sem gætu þurft á nánari greiningu að halda. Farið er
yfir þessar upplýsingar í foreldraviðtölum. Allar upplýsingar sem safnast saman um barnið er farið
með sem trúnaðarmál. Samkvæmt fyrirmælum 52.gr. barnalaga nr 76/2003 ber leikskóla að gefa
forsjárlausum foreldrum upplýsingar um hagi barna, þar á meðal um heilsufar þess, þroska, dvöl í
leikskóla, skólagöngu, áhugamál og félagsleg tengsl.
Samkv. reglugerð no 896/2009 um skil og miðlun upplýsinga milli leik- og grunnskóla er foreldrum
skylt að veita leikskóla upplýsingar um barn sitt sem nauðsynlegar eru fyrir skólastarfið og
velferð barnsins. Einnig segir í sömu reglugerð 6. gr. „Við flutning barns milli leikskóla og úr

leikskóla í grunnskóla skal leikskólastjóri þess leikskóla sem barnið var í sjá til þess að
nauðsynlegar persónuupplýsingar um barnið flytjist með tryggum og öruggum hætti til
viðtökuskóla.“
Nemar frá öðrum skólastigum koma í starfsþjálfun og ýmsir aðilar koma í heimsókn í leikskólann
til að kynna sér starfsemina. Börnin eru mikið mynduð í leik og starfi. Myndir af börnunum eru oft
birtar í leikskólanum, á vefsíðu leikskólans og í verkefnum nema.
Farið er með börnin í ýmsar ferðir út af leikskólanum, t.d. gönguferðir um nágrennið, ferðir í
íþróttahús, heimsóknir í stofnanir, fjöruferðir o.fl. Þessar ferðir eru farnar gangandi, í rútu eða í
einkabílum starfsmanna, sem eru þá búnir viðeigandi öryggisbúnaði.
Allt starfsfólk leikskólans er bundið þagnarskyldu og þær upplýsingar sem starfsmaður fær um
barnið og aðstæður þess eru trúnaðarmál.
Með undirritun dvalarsamnings samþykkir foreldri/forráðamaður ofanskráðar reglur.
Athugasemdir:

__________
Dagsetning

_____________________
Undirskrift leikskólastjóra

____________________________________________________________
Undirskrift foreldra/forráðamanna

__________________________________________________________________________________

