
 
 

Dvalarsamningur 
Nafn barns                                                                                                                                                       Kennitala 
 

 

Lögheimili barns   

 
 

Sveitarfélag 

 
Sími 

Nafn móður 

 
Kennitala Sími 

Atvinna móður 

 
 

Vinnutími                                       Vinnusími Gsm-sími 

Nafn föður  

 

 

Kennitala Sími 

Atvinna föður 

 

 

Vinnutími                                       Vinnusími Gsm-sími 

Hjúskaparstaða 
 

      Gift           Í sambúð          Einstæð/ur          Ekkja/ekkill 

Forræði er hjá 

 Heimilislæknir/Heilsugæslustöð 
 

 

Heilbrigðisskoðun 
 

  12  mán.               18  mán.                3 ½  árs                5  ára 

 

Dvalartími barns í leikskóla frá kl. _______ til kl.__________ 
 

Mikilvægt er að barnið mæti vel og stundvíslega í leikskólann.  Foreldrum ber að virða þann tíma sem barninu er úthlutað. 

Barninu skal skilað í hendur starfsfólks og starfsfólkið látið vita þegar barnið er sótt.  Foreldrar eru beðnir að tilkynna ef barnið er 

fjarverandi vegna veikinda eða annarra forfalla. 

Ekki er æskilegt að börn yngri en 12 ára sæki barnið í leikskólann eða komi með það. 

 

Foreldrum ber að tilkynna leikskólanum um breytingar á högum sínum s.s. breytt heimilisfang, símanúmer, vinnusíma og breytta 

hjúskaparstöðu. 

 

Gagnkvæmur uppsagnarfrestur á dvalarsamningi er einn mánuður og miðast við 1. hvers mánaðar. 

 

Dvalartímar eru breytilegir eftir óskum foreldra 4,5,6,7 og 8 klst.  Opnunartími er frá kl:7:45-16:00. 

 

Dvalartími barns á leikskólanum er að lágmarki 4 dagar í viku í minnst 9 mánuði á ári. 

Ef foreldrar óska eftir breytingum á umsömdum vistunartíma skal ósk þar um berast til leikskólastjóra.  

 

Barnið er slysatryggt í leikskólanum. 

 

Leikskólinn er lokaður í 6 vikur yfir sumarið, allan júlímánuð og fram í ágúst.  Leikskólinn er lokaður á aðfangadag og á gamlársdag.  

Fimm skipulagsdagar eru á ári hjá starfsfólki leikskólans. Leikskólinn er lokaður þessa daga og einnig þann dag sem starfsfólk sækir 

haustþing félags leikskólakennara.   Þessir dagar eru notaðir til að undirbúa leikskólastarfið, sækja námskeið og heyra fræðsluerindi.  

Sú hefð hefur skapast hér í Hrunamannahreppi að loka leikskólanum þann dag sem Hrunaréttir eru og e.h. þann dag sem Kvenfélag 

Hrunamanna heldur jólaskemmtun. 

 

Dragist greiðsla í 3 mánuði er litið svo á, að undangenginni viðvörun frá leikskólastjóra/innheimtuaðila, að leikskólaplássi hafi verið 

sagt upp og því megi ráðstafa. 

 

Foreldrar greiða leikskólagjald frá þeim tíma sem barnið er skráð í leikskólann.  Þó barnið nýti ekki skráðan leikskólatíma vegna 

orlofs, veikinda eða annarra aðstæðna greiðist fullt leikskólagjald samt sem áður.  Hægt er að sækja um niðurfellingu á gjaldi vegna 

langvinnra veikinda barns, skal þá skila læknisvottorði til leikskólastjóra. 

Fæðisgjald er fellt niður vegna fjarveru barns, enda sé látið vita um fjarveruna fyrirfram og hún nemi a.m.k. fimm samfelldum 

virkum dögum, sama á við um veikindi sé skilað inn læknisvottorði. 

 

Starfsfólk leikskólans starfar samkvæmt lögum og reglugerðum um leikskóla svo og öðrum lögum sem fjalla um umönnun barna. 

Einnig er tekið mið af starfsmannastefnu Hrunamannahrepps og siðareglum kennara. 

 

Starfsfólk er bundið þagnarskyldu. 

 



 
 

 

 

 
Trúnaðarmál                                                       Upplýsingar  v/leikskólanemanda 

 

 
 
 
Ef barnið býr hjá öðru foreldrinu, hvernig er umgengni þess við hitt foreldrið?____________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Fjöldi og aldur systkina á heimilinu______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Hefur barnið ofnæmi fyrir mat, lyfjum eða öðru?____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ef ekki næst í foreldra, hverja má þá hringja í ef t.d. barnið veikist?_____________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Hverjir mega sækja barnið?____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Er barnið hrætt við eitthvað sérstakt?_____________________________________________________________ 
 
Hefur barnið verið í öðrum leikskóla?_____________________________________________________________ 
 
Sjúkdómar barns – aðrir en venjulegir barnasjúkdómar_______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Eru langvarandi veikindi á heimilinu?_____________________________________________________________ 
 
Er vitað um lestarörðugleika í fjölskyldunni? _______________________________________________________ 
 
Annað sem forráðamaður vill að starfsfólk leikskólans viti_____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Foreldrar athugið að allt starfsfólk leikskóla er bundið þagnarskyldu 

 
           Ég samþykki að birtar séu myndir af barninu mínu á heimasíðu leikskólans og á veggjum leikskólans.   
           Einnig að starfsfólk fari með barnið mitt í gönguferðir út fyrir lóð leikskólans og í kynnisferðir, á söfn og stofnanir  
           utan skólans í einkabíl.  Þá gef ég leyfi mitt til þess að starfsfólk fari með barnið mitt í einkabíl ef slys ber að 
 höndum og ekki næst í foreldra. 
          Ég undirritaður foreldri/forráðarmaður gef hér með leyfi til að gerðar séu prófanir og kannanir sbr.   
          atferlisathuganir,  hreyfiþroskapróf, Hljóm 2, TRAS o.fl. á barninu mínu.  Með því skilyrði að ég fái að vita 
          niðurstöður þeirra. Einnig að prófanir/skimanir fylgi barninu milli skóla eða skólastiga. 

        
 

 

 
Dags.____________                __________________________                                 ___________________________ 

                                                      Leikskólastjóri                                        Foreldri/Forráðamaður 

 


