Kjósarhreppur

VISTUNARSAMNINGUR UM VISTUN BARNS HJÁ
DAGFORELDRI SEM ER MEÐ ÞJÓNUSTUSAMNING
Hreppsnefnd Kjósarhrepps samþykkir að greiða dagforeldrum mánaðarlega, í ellefu mánuði á ári,
fjárhæð vegna dvalar barna úr Kjósarhreppi hjá dagforeldrum. Hreppsnefnd ákveður fjárhæð hverju
sinni.
Skilyrði fyrir greiðslu er:
1. Að hlutaðeigandi barn hafi náð 9 mánaða aldri og eigi lögheimili í Kjósarhreppi. Greiðslur hefjast í
mánuðinum sem barnið verður 9 mánaða. Greiðslur vegna barna einstæða foreldra hefjast í
mánuðinum sem barnið verður 6 mánaða.
2. Að viðkomandi dagforeldri hafi leyfi samkvæmt reglugerð um daggæslu í heimahúsum.
3. Að fyrir liggi þjónustusamningur milli dagforeldris og sveitarfélags viðkomandi dagforeldris.
Á GRUNDVELLI OFANGREINDRA SKILYRÐA ER ÞESSI VISTUNARSAMNINGUR GERÐUR
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ÚTFYLLIST AF DAGGÆSLUFULLTRÚA
Niðurgreiðsla frá Kjósarhreppi
Gjald foreldra
Dagforeldrar sem hafa þjónustusamning við sitt sveitarfélag, hafa útbúið sameiginlegar reglur sem byggja á reglugerð um
starfsemi dagforeldra og reglum sín sveitarfélags þar um og eru þær hafðar að leiðarljósi í starfsemi dagforeldra. Reglurnar
skulu afhentar og útskýrðar foreldrum áður en vistunarsamningur er undirritaður.

AÐILAR ERU SAMMÁLA UM AÐ REGLURNAR GILDI UM VISTUN BARNSINS HJÁ
DAGFORELDRI
Má dagforeldrið fara með barnið um í einkabíl, enda sé viðeigandi öryggisbúnaður notaður og ferðin
farin í þágu barnsins/annara?
Já

Nei

Má dagforeldrið fara með barnið um í almenningsvögnum, enda sé ferðin farin í þágu barnsins/anna.
Já

Nei

Önnur ákvæði samnings og í samræmi við sameiginlegar reglur.

Mikilvægt er að segja upp vistun barns á þar til gerðu eyðublaði með mánaðarfyrirvara og miðast uppsögn við 1. eða 15.
hvers mánaðar. Eyðublaðið er að finna á heimasíðu viðkomandi sveitarfélags.

FORELDRAR ERU HVATTIR TIL AÐ KYNNA SÉR REGLUR Á HEIMASÍÐU KJÓSARHREPPS OG
NIÐURGREIDD VISTUNARGJÖLD
Kjósarhreppur
Staður og dagsetning
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