Þjónustusamningur
Samningur um niðurgreiðslu á daggæslugjöldum
milli dagforeldra, foreldra og fræðslusviðs Akureyrarbæjar

Hámarksgjald dagforeldra á eins árs reynsluleyfi fyrir 8 tíma gæslu er kr.

pr. barn

Hámarksgjald dagforeldra eftir árs reynsluleyfi fyrir 8 tíma gæslu er kr.

pr. barn

Útfyllist af foreldri / forráðamanni
Nafn barns:

Kennitala:

Lögheimili:

Sveitarfélag:

Nafn móður - forráðamanns:

Kennitala:

Netfang:

Heimasími:

Nafn föður - forráðamanns:

Netfang:

GSM / Vinnusími

Kennitala:

Heimasími:

GSM / Vinnusími

Foreldrar giftir / í sambúð
Foreldri er einstætt
Báðir foreldrar í fullu námi
Báðir foreldrar atvinnulausir
Báðir foreldrar 75% öryrkjar
Annað foreldri í námi og hitt atvinnulaust
Annað foreldri 75% öryrki og hitt atvinnulaust eða í námi
Dagsetning:
Undirskrift foreldri / foreldra / forráðarmanna:

Útfyllist af dagforeldri
Nafn dagforeldri:
Banki:

Kennitala:
Höfuðbók:

Vistunartími barns:

Daglegur dvalartími barns:

Dagsetning:

Undirskrift dagforeldris:

Úfyllist af fræðslusviði
Mánaðargjald:

Niðurgreiðsla hefst

Reikningsnúmer:
Vistun hefst dagsetning :

Niðurgreiðsla frá Akureyrarbæ:

Gjald foreldra:

Dagsetning:

Staðfesting fræðslusviðs:

Fjölskylduafsláttur af gjaldi er samtengt milli daggæslu, leikskóla og/eða frístundar.
Greitt er fullt gjald fyrir yngsta barn - annað barn 50% afsláttur - þriðja barn 100% afsláttur

________________________________________________________________________________________
Nafn eldra systkinis

kennitala

leikskóli / frístund

______________________________________________________________________________________________________________
Nafn eldra systkinis
kennitala
leikskóli / frístund

Akureyrarbær
Þjónustusamningur
Samningur um niðurgreiðslur á daggæslugjöldum milli foreldra, dagforeldra og
fræðslusviðs Akureyrarbæjar
Bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkir að greiða mánaðarlega fjárhæð vegna dvalar barna hjá
dagforeldrum. Samþykktin kveður á um að börnin þurfi að eiga lögheimili á Akureyri og að greitt er í
hámark 11 mánuði á ári. Fjárhæð niðurgreiðslu miðast við þann vistunartíma sem foreldrar kaupa í
daggæslu, að hámarki 8 tíma daglega. Bærjarstjórn ákveður fjárhæð niðurgreiðslu hverju sinni að
fenginni tillögu fræðsluráðs og tekur hún mið af fjárhagsáætlun hverju sinni. Sett er hámarksgjald fyrir
daggæsluna og inniheldur hámarksgjaldið greiðslur fyrir gæslu, viðhalds- og leikfangakostnað.
Dagforeldrum er heimilt að taka lægra gjald en hámarksgjald kveður á um. Hámarksgjald er
kjarasamningsbundið og tekur sömu breytingum og laun ófaglærðra starfsmanna í leikskólum sem
vinna samkvæmt launataxta Einingar-Iðju 121 – grunnlaun.
Skilyrði fyrir greiðslu eru:
 Að viðkomandi dagforeldri hafi starfsleyfi samkvæmt reglugerð um daggæslu í heimahúsum
nr. 907/2005.
 Að þjónustusamningur / samningur um niðurgreiðslur á daggæslugjöldum hafi verið
undirritaður af foreldri/um / forráðamanni/mönnum, dagforeldri og staðfest af fræðslusviði
Akureyrarbæjar.
 Að uppfyllt séu skilyrði reglna um niðurgreiðslur á daggæslugjöldum frá 1. september 2013.
 Uppsagnarfrestur samnings er einn mánuður og tekur uppsögn gildi 1. eða 15. dags mánaðar.
Uppsögn á samningi skal vera skrifleg. Ekki þarf að segja upp þjónustusamningi vegna
breytinga á niðurgreiðsluupphæð bæjarins.

Auknar niðurgreiðslur dagforeldragjalda
Að hausti 2019 ákvað bæjarstjórn Akureyrarbæjar að jafna kostnað foreldra sem nýta þjónustu
dagforeldra til jafns við þá foreldra sem nýta þjónustu leikskóla. Þessi aukna niðurgreiðsla kemur til
framkvæmda um mánaðarmótin eftir að barn hjá dagforeldri nær innritunaraldri í leikskóla. Upphæð
aukinnar niðurgreiðslu er kr.________ og tekur breytingum samhliða gjaldskrá dagforeldra.
Framkvæmd aukinnar niðurgreiðslu er með þeim hætti að upphæðin er greidd til dagforeldris sem lækkar
hlut forráðamanna um sömu upphæð.

Síðast uppfært í janúar 2020

