Leikskólar 2019
Gjaldskrá leikskóla
4 klst.
4,5 klst.
5 klst.
5,5 klst.
6 klst.
6,5 klst.
7 klst.
7,5 klst.
8 klst.
8,5 klst.
9 klst.
9,5 klst.
Morgunmatur
Hádegismatur
Síðdegishressing

2019
13.966
15.701
17.456
19.204
20.950
22.696
24.440
26.186
27.932
29.678
31.423
33.169
2.331
4.525
2.331

Samþykkt í fræðsluráði Dalvíkurbyggðar þann 12. september 2018
Samþykkt í sveitarstjórn 18. desember 2018
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2019

Einstæðir foreldrar og námsmenn fá 30% afslátt af leikskólagjaldinu þegar skilað hefur verið inn
vottorði frá skóla.
• Eru í háskólanámi og skráð í að lágmarki 22 ECTS einingar á önn. Taka þarf fram á vottorði frá
skóla að um fullt nám sé að ræða.
• Eru í framhaldsskóla og skráðir í fullt nám að lágmarki 15 einingar á önn. Skila skal
skólavottorði fyrirfram fyrir hverja önn þar sem
fram koma upplýsingar um einingarfjölda og staðfestingu á því að um fullt nám sé að ræða.
Nám sem tekið er gilt er það sama og nám sem lánshæft er hjá LÍN.
Afsláttur reiknast frá þeim degi sem skólavottorðum er skilað til leikskólastjóra leikskóla
barnsins.
Daggjöld eru niðurgreidd að hámarki 11 mánuði á ári og er ekki greitt aftur í tímann. Umsókn
skal endurnýjuð árlega, fyrir 15. ágúst og
afhent leikskólastjóra.
Afsláttur til einstæðra foreldra og námsmanna er ekki veittur ofan á annan afslátt s.s.
systkinaafslátt.
Systkinaafsláttur: af eldra barni
Fullt gjald fyrir 1. barn
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70% leikskólagjald fyrir 2. barn - fullt fæðisgjald er greitt
0% leikskólagjald fyrir þrjú eða fleiri börn (á alltaf við ódýrasta gjaldið)- fullt fæðisgjald er greitt
* Foreldrar barna í Kötlukoti fá 3% afslátt frá gjaldskrá vegna fleiri lokunardaga
Samþykkt í fræðsluráði Dalvíkurbyggðar þann 18. september 2018
Samþykkt í sveitarstjórn 18. desember 2018
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2019
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