
Frístund í grunnskólum 

Almennt gjald

Giftir foreldar - foreldrar í sambúð

Allt að 20 klst á mánuði (lágmarksgjald) 9.095 kr

21 - 30 klst á mánuði 11.368 kr

31 - 40 klst á mánuði 15.915 kr

41 - 50 klst á mánuði 20.463 kr

51 klst á mánuði eða fleiri 25.010 kr

Lengd viðvera á dag (kl. 8 - 13) 2.473 kr

Aukavistun klst. 460 kr

Síðdegishressing á dag 173 kr

Skólamáltíð í lengdri viðveru 546 kr

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. 

Allt að 20 klst á mánuði (lágmarksgjald) 6.063 kr
21 - 30 klst á mánuði 7.579 kr
31 - 40 klst á mánuði 10.610 kr
41 - 50 klst á mánuði 13.642 kr
51 klst á mánuði eða fleiri 16.673 kr
Lengd viðvera á dag (kl. 8 - 13) 1.648 kr
Aukavistun klst. 460 kr
Síðdegishressing á dag 173 kr
Skólamáltíð í lengdri viðveru 546 kr

Til að njóta afsláttar:
·         Þurfa námsmenn að framvísa skólavottorðum í byrjun hverrar annar.
o    Í vottorði frá skóla þarf að koma fram að um fullt nám sé að ræða og það varir í að minnsta kosti í eitt ár.
o    Í lok annar þarf að skila staðfestingu um námsframvindu.   
·         Þurfa atvinnulausir foreldrar, að sækja um mánaðarlega og skila vottorði 
          um stöðu sína frá Vinnumálastofnun fyrir 20. hvers mánaðar.
·         Þurfa foreldar að vera skráðir 75% öryrkjar.
·         Þurfa einstæðir foreldrar að skila inn vottorði frá sýslumanni um hjúskaparstöðu

Sótt er um afslátt í Völu– frístund kerfinu. 
Lægra gjald tekur gildi 1. dag næsta mánaðar eftir að umsókn og gögn berast
Eftirfarandi staðfestingar þurfa að berast í viðhengi með umsókn. 

•         vottorðum frá skólum, 
•         vottorð frá Vinnumálastofnun    
•         staðfesting um hjúskaparstöðu frá sýslumanni  
•         mynd af örorkuskírteini. 

Til að njóta fjölskylduafsláttar þurfa börnin að vera skráð á Yngsta barn fullt gjald
kennitölu sama forráðamanns og með sameiginlegt lögheimili annað barn 50% afsl.

þriðja barn 100 % afsl.

Gjaldskrá frístund og skólafæði 1. janúar 2023



Fæði í grunnskólum
Fæðisgjald innheimt á níu mánuðum þ.e. mánuðina sept-maí.

Fæðisgjald vegna daganna í júní og ágúst er jafnað á hina mánuðina.

Gjald

Annaráskrift á mánuði 10.388 kr

Ávaxtaáskrift (heill) á mánuði 2.018 kr

Mjólkuráskrift á mánuði 892 kr


