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Umsókn í frístund  
fyrir nemendur í 1. – 4. bekk, skólaárið 2017-2018 
 
 
 
 
 
______________________________________         __________________ 
Nafn barns      Bekkur 
 
 
 
Vinsamlegast merkið við þá daga og þann tíma sem þið óskið eftir að barnið ykkar 
verði í frístund eftir kennslu þetta skólaárið. Hægt er að velja einn og einn dag, einnig 
eina klukkustund á mismunandi dögum. Skólabíllinn fer heim eftir venjulega kennslu 
og foreldrar verða því að sækja börnin sín að frístund lokinni. Athugið að frístund 
verður einungis starfrækt ef þrjú börn eða fleiri sækja um á hverjum tíma. 
 
 
 

Dagur Klukkan: 
13:50-15:00 

Klukkan: 
15:00-16:00 

Klukkan: 
16:00-16:30 

Mánudagur    

Þriðjudagur    

Miðvikudagur    

Fimmtudagur    

 
 

Dagur Klukkan: 
12:30-13:30 

Klukkan: 
13:30-14:30 

Klukkan: 
14:30-15:30 

Klukkan: 
15:30-16:30 

Föstudagur     

 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Undirskrift foreldris/forráðamanns  
 

 

 

Skilist til umsjónarkennara á skólasetningu 21. ágúst kl:13:00 
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Verðskrá: 

Mál nr. 1: Vinnufundur vegna frístundaheimilis. 

Á fundi sveitarstjórnar þann 7. september 2016 vísaði sveitarstjórn því til 

fræðslunefndar að koma með tillögur að reglum og fyrirkomulagi frístundaheimilis fyrir 

börn í 1. – 4. bekk fyrir næsta skólaár. Tillögur nefndarinnar eru eftirfarandi: 

- Að rekið verði frístundaheimili mánudaga til fimmtudaga frá kl. 14:00 – 16:30 og 

á föstudögum frá 12:30 – 16:30 veturinn 2017 – 2018. 

- Að skólinn reki frístundaheimili og beri ábyrgð á starfi þess í faglegu samstarfi við 

tómstunda- og félagsmálafulltrúa sveitarfélagsins. 

- Að fyrsta klukkustundin kostar 450.- kr. (innifalin hressing) og hver klukkustund 

eftir það 300.- kr. 

- Að systkinaafsláttur verði í boði; 25% afsláttur fyrir annað barn, 50% afsláttur 

fyrir þriðja barn og 100% afsláttur fyrir fjórða barn. 

- Að 20% afsláttur verði í boði fyrir einstæða foreldra. 

- Að 20% afsláttur verði í boði ef annað foreldri er í fullu námi en 40% afsláttur ef 

báðir foreldrar eru í fullu námi. 

- Að lágmarksfjöldi barna verði 3 börn á hverjum tíma til að frístundaheimili verði 

rekið. 

.  Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögur fræðslunefndar. 
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