
Álfhólsskóli  

Umsókn um vistun í Dægradvöl Álfhólsskóla      skólaárið ______ 

– ______   
  

Nafn nemanda   Kennitala   Bekkur   

Nafn greiðanda   Kennitala  
  

  

 

  
Móðir/forráðamaður   Kennitala    

Heimilisfang    Heimasími   Vinnusími  
  

Netfang    GSM  

  
Faðir/forráðamaður  Kennitala    

Heimilisfang  Heimasími   Vinnusími   

Netfang   GSM   

  

Óskað er eftir vistun í Dægradvöl:  

Klukkan  Mánudaga  Þriðjudaga  Miðvikudaga  Fimmtudaga  Föstudaga  

Frá  13:20 til         :         :         :         :         :  

  Ég óska eftir að fá að greiða með heimsendum gíróseðli.  

  Grunngjald (lægsta gjald) er kr. 7.332 á mánuði og verðskrá miðuð við eftirfarandi tímafjölda:   

  

Klukkustundir á mánuði:  Allt að 20  21- 40  41 - 60  61 - 80  

Krónur á mánuði:  7.332  12.832  17.110  20.164  

  

Miðdegishressing byrjar 13:20 og kostar 135 krónur pr. dag.  

Barnið verður sótt  

 Af móður eða föður  

 Af öðrum aðila/aðilum, sem er/eru:_________________________________________  Barnið má fara eitt heim  

Ofnæmi eða óþol:_________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

  

 

Systkini í Dægradvöl: _____________________________________________________  
Nafn systkinis/systkina  

  

Systkini í leikskóla:    _____________________________________________________  
Nafn systkinis/systkina og leikskóli  

__________________________             _____________________________________________   

  
Álfhólsskóli  Álfhólsvegur 100 og 120  200 Kópavogur  Sími: 441-3802   



Álfhólsskóli  

Fylgiskjal með umsókn um vistun í Dægradvöl   
  

Fyrir vist í Dægradvöl er greitt skv. gjaldskrá sem bæjaryfirvöld ákveða og innheimta. Greiða skal hvern 

mánuð fyrirfram og þarf greiðsla að hafa borist fyrir 5. hvers mánaðar. Greiðsluseðlar birtast í 

heimabanka. Þeir sem ekki hafa aðgang að heimabanka geta fengið heimsendan gíróseðil og greiða þá til 

viðbótar seðilgjald.   

Grunngjald ( lægsta gjald ) er kr. 7.332 á mánuði og verðskrá miðuð við eftirfarandi tímafjölda:  

Klukkustundir á mánuði:  Allt að 20  20-40  41-60  61-80  

Krónur á mánuði:  7.332  12.823  17.110  20.164  

  

• Drekkutími byrjar kl. 13:20. Allir eru í drekkutíma og kostar hann 135,- per. dag.  

• Systkinaafsláttur er 50% af grunngjaldi ( 7.332 ) fyrir annað systkini og 75 % fyrir þriðja 

systkini.  

• Sami afsláttur er fyrir systkini á leikskóla, en þá þarf að skila staðfestingu frá 

leikskólanum.  

• Umsókn þessi skoðast sem samningur um vist í Dægradvöl og sækja verður skriflega um 

breyttan viðverutíma eða uppsögn í Dægradvöl fyrir 20. næsta mánaðar á undan. Sé það 

ekki gert framlengist hann óbreyttur til næsta mánaðar og fæst ekki breytt.  

Opnunartími  

 Opnunar- og gjaldtökutími Dægradvalar er frá því að skóladegi barnanna lýkur kl. 13:20 

til 17:00. Dægradvöl er opin alla daga sem grunnskólar starfa og einnig allan daginn á 

starfsdögum kennara á skólatíma, börnin þurfa þá að koma með morgunnesti en fá 

hádegismat og drekkutíma. Dægradvöl er ekki opin í vetrafríum skólanna. Starfsemi 

Dægradvalar hefst á skólasetningardegi og lýkur skólaslitadegi. Láta okkur vita ef börn 

koma ekki og ef þau fara fyrr heim.  

Ekki er hægt að hringja í foreldra til að fá leyfi til að fara heim með öðrum, foreldrar tala 

saman og láta okkur svo vita.  

Alltaf hægt að ná í okkur í síma 441-3851 og 863-6819.  

Kveðja starfsfólk dægradvalar.  

Steinþór Andri Steinþórsson forstöðumaður, steinthorandri@kopavogur.is   

  

___________________________    

  _____________________________________________  

  
              Dagsetning                                                                       Undirskrift, foreldri/forráðamaður  

  
Álfhólsskóli  Álfhólsvegur 100 og 120  200 Kópavogur  Sími: 441-3802   


