
Gjaldskrá leikskóla Akureyrabæjar
Gildir frá 1. janúar  2021

 

                        Fjölskylduafsláttur er veittur af grunngjaldi

                        Tenging er á milli dagforeldra - leikskóla - frístundar. 

                        Til að njóta fjölskylduafsláttar þurfa börnin að vera skráð á

Dvalartíminn 3.827                         kennitölu sama forráðamanns og með sameiginlegt lögheimili

Morgunhressing 2.283 Yngsta barn fullt gjald

Hádegisverður 4.779 annað barn 50% afsl.

Síðdegishressing 2.283 þriðja barn 100% afsl.

Fullt fæði 9.345

# Dvalartími umfram 8 klst. á dag er með 100% álagi

# Frá og með 1. ágúst 2021 verður lagt á 10% álag á dvalartíma barna sem fædd eru

   í júní 2019 - ágúst 2020 fram að sumarlokun 2022.

Almennt gjald
Giftir foreldrar - foreldrar í sambúð 

4 klst 15.308  m/morgunhr. 17.591

4,5 klst 17.222  m/morgunhr. 19.505

5 klst 19.135  m/morgunhr. 21.418 með hádegisverði 26.197

5,5 klst 21.049  m/morgunhr. 23.332 með hádegisverði 28.111

6 klst 22.962  m/morgunhr. 25.245 með hádegisverði 30.024

6,5 klst 24.876  m/morgunhr. 27.159 með hádegisverði 31.938

7 klst 26.789 með fullu fæði 36.134

7,5 klst 28.703 með fullu fæði 38.048

8 klst 30.616 með fullu fæði 39.961

8,5 klst 34.443 með fullu fæði 43.788

 

  

Lægra gjald 
Einstæðir foreldrar - Báðir foreldrar í námi - Báðir foreldrar atvinnulausir - Báðir foreldrar 75% öryrkjar

Annað foreldri í námi og hitt foreldrið atvinnulaust eða 75% öryrki. 

4 klst 10.204  m/morgunhr. 12.487

4,5 klst 11.480  m/morgunhr. 13.763

5 klst 12.755  m/morgunhr. 15.038 með hádegisverði 19.817

5,5 klst 14.031  m/morgunhr. 16.314 með hádegisverði 21.093

6 klst 15.306  m/morgunhr. 17.589 með hádegisverði 22.368

6,5 klst 16.582  m/morgunhr. 18.865 með hádegisverði 23.644

7 klst 17.857 með fullu fæði 27.202

7,5 klst 19.133 með fullu fæði 28.478

8 klst 20.408 með fullu fæði 29.753

8,5 klst 22.959 með fullu fæði 32.304

Lækkun á gjaldi kemur til framkvæmda 1. dag næsta mánaðar eftir framvísun vottorðs. 

Foreldrar í námi þurfa að sýna fram á skólagöngu sína með skólavottorðum í byrjun

hverrar annar.  Á vottorðinu þarf að koma fram að viðkomandi sé í fullu námi sem 

varir að minnsta kosti í eitt ár. Í lok annar þarf að skila staðfestingu um námsframvindu. 

Foreldrar sem slíta samvist eða skilja og óska eftir lægra leikskólagjaldi 

þurfa að sýna fram á slit hjúskapar eða sambúðar með vottorði frá Sýslumanni.

Foreldrar sem eru atvinnulausir og falla undir lægra gjaldið verða að skila vottorði 

frá Vinnumálastofnun um hver mánaðamót. Foreldrar sem eru 75% öryrkjar þurfa að

skila inn vottorði frá Tryggingastofnun.


