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HAFNARFJÖRÐUR 
 

SAMNINGUR UM VISTUN BARNS HJÁ DAGFORELDRI 
 
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkir að niðurgreiða, mánaðarlega í ellefu mánuði á ári, fjárhæð vegna vistunar 
barna úr Hafnarfirði hjá dagforeldrum. Bæjarstjórn ákveður fjárhæð hverju sinni  að fenginni tillögu fræðsluráðs. 
 

Skilyrði fyrir greiðslu eru:  
1. Að foreldri eigi lögheimili í Hafnarfirði og hafi lokið hámarks fæðingarorlofi. 
2. Að dagforeldrið, sem barnið er vistað hjá, hafi starfsleyfi samkvæmt reglugerð um daggæslu barna í 

heimahúsum. 
3. Að barnið sé slysatryggt. 
 

Á grundvelli ofangreindra skilyrði er þessi samningur gerður.  
Nafn barns:  Kennitala: 
Heimili:  Sveitarfélag: 

 

1. Forsjáraðili : Kennitala: 
Heimili: Sveitarfélag: 
Netfang: Sími/ símar 

 

2. Forsjáraðili: Kennitala: 
Heimili: Sveitarfélag: 
Netfang: Sími/ símar: 

 

Tengiliður: Sími/ símar: 
 

Athugsemdir sem forsjáraðili/aðilar vill/ vilja koma á framfæri, t.d. systkini í leikskóla vegna systkinaafsláttar:  
 
 
 

Svæðið hér neðar fyllist út af dagforeldri 
GREIÐSLUFORM: MÁNAÐALEG NIÐURGREIÐSLA LÖGÐ INN Á: 

Nafn dagforeldris:  Kennitala:  
Heimili:  Sími/ símar: 
Netfang:  
Heiti banka:  Nr. banka: Höfuðbók: Reikningsnr.: 
 
Daglegur vistunartími barns í klst.  
Vistun barnsins hefst (dagsetn.):  

Dvalargjald greiðist fyrirfram fyrsta virka dag hvers mánaðar. Gagnkvæmur skriflegur uppsagnafrestur á 
vistunarsamningi er einn mánuður og miðast við 1. eða 15. hvers mánaðar. Segi dagforeldri upp þessum samningi 
fyrirvaralaust skal forsjáraðili fá endurgreidda fjárhæðina sem greidd var fyrirfram. Dagforeldri ber að 
endurgreiða frídaga utan lögbundinna frídaga nema um annað sé samið og veikindadaga umfram tvo daga í 
mánuði. Dagforeldri lokar tvo daga á ári vegna námskeiðsdaga og dragast dagarnir ekki frá vistgjaldi. 
 

Hafnarfirði ___________________ 
Dagsetning 

 
 

___________________________________ ________________________________________ 
  Undirskrift dagforeldris     Undirskrift foreldris 

 
 

___________________________________________ 
Daggæslufulltrúi Hafnarfjarðar 
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