
Gjaldskrá Krummakots
Ath. Við verðin bætist foreldrafélagsgjald.

 

2.684

1.560 Yngsta barn fullt dvalargjald

3.123

1.560

6.243

 

Almennt gjald

4 klst 10.737  m/morgunhr. 12.297

4,5 klst 12.079  m/morgunhr. 13.639

5 klst 13.421  m/morgunhr. 14.981 með hádegisverði 18.104

5,5 klst 14.763  m/morgunhr. 16.323 með hádegisverði 19.446

6 klst 16.105  m/morgunhr. 17.665 með hádegisverði 20.789

6,5 klst 17.448  m/morgunhr. 19.008 með hádegisverði 22.131

7 klst 18.790 með fullu fæði 25.033

7,5 klst 20.132 með fullu fæði 26.375

8 klst 21.474 með fullu fæði 27.717

8,5 klst 21.250 með fullu fæði 27.493

9 klst 24.158 með fullu fæði 30.401

Lægra gjald

4 klst 7.158  m/morgunhr. 8.718

4,5 klst 8.053  m/morgunhr. 9.613

5 klst 8.948  m/morgunhr. 10.508 með hádegisverði 13.631

5,5 klst 9.843  m/morgunhr. 11.403 með hádegisverði 14.526

6 klst 10.737  m/morgunhr. 12.298 með hádegisverði 15.421

6,5 klst 11.632  m/morgunhr. 13.192 með hádegisverði 16.315

7 klst 12.527 með fullu fæði 18.770

7,5 klst 13.422 með fullu fæði 19.665

8 klst 14.317 með fullu fæði 20.560

8,5 klst 14.167 með fullu fæði 20.411

9 klst 16.106 með fullu fæði 22.349

Fjölskylduafsláttur:

annað barn 30% afsl.

þriðja barn 60% afsl.

fjórða barn 100% afsl.

Gildir frá 1. ágúst 2017

Dvalartíminn/klst

Morgunhressing

Hádegisverður

Síðdegishressing

Fullt fæði

Afsl. 33,33% Einstæðir foreldrar - Báðir foreldrar í námi - Báðir foreldrar atvinnulausir 

Giftir foreldrar - foreldrar í sambúð 

 Annað foreldri í námi og hitt foreldrið atvinnulaust 

*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.

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

*Fjölskylduafsláttur er veittur af dvalargjaldi.

*Tenging er á milli leikskóla, daggæslu og frístundar.

*Til að njóta fjölskylduafsláttar þurfa börnin að vera skráð á kennitölu sama forráðamanns og með 
sameiginlegt lögheimili.


