
Skrá ningár og innritunárreglur  
í  leiksko lánn Krummákot í  Eyjáfjárðársveit. 

Í lögum um leikskóla nr. 90 frá 2008 segir: 

1. gr. Gildissvið. 

 Lög þessi taka til starfsemi leikskóla. Leikskólinn er fyrsta skólastigið í skólakerfinu og er fyrir börn 

undir skólaskyldualdri. Leikskóli annast að ósk foreldra uppeldi, umönnun og menntun barna á 

leikskólaaldri í samræmi við lög þessi. 

 Foreldrar samkvæmt lögum þessum teljast þeir sem fara með forsjá barns í skilningi barnalaga. 

 

26. gr. Reglur um innritun. 

Sveitarstjórn er heimilt að setja reglur um innritun í leikskóla í sveitarfélaginu, enda njóti viðkomandi 

leikskóli framlags úr sveitarsjóði. Þessar reglur eru annars vegar settar með tilliti til aðstæðna barna 

og foreldra og hins vegar með tilliti til aðstæðna í leikskólum sveitarfélagsins. 

Reglur sveitarstjórnar samkvæmt þessari grein skulu birtar opinberlega og vera aðgengilegar íbúum 

sveitarfélagsins. 

 

1. Fyrir hverja er leikskólinn Krummakot?  
Eyjafjarðarsveit býður upp á leikskólanám í leikskólanum Krummakoti fyrir börn frá tólf 

mánaða aldri að grunnskólagöngu.  

 

2. Lögheimili barna 

Skilyrði fyrir innritun í leikskóla í Eyjafjarðarsveit er lögheimili í sveitarfélaginu og er farið 

eftir búsetu foreldra/forráðamanna samkvæmt þjóðskrá. Foreldrar/forráðamenn sem hyggjast 

flytja í Eyjafjarðarsveit geta sótt um fyrir barnið í leikskólann Krummakot, en barn getur 

aðeins fengið úthlutað leikskóla þegar lögheimili hefur verið flutt. 

Hægt er að sækja um tímabundna undanþágu frá lögheimilisákvæðinu enda liggi fyrir gildar 

ástæður s.s námsdvöl foreldra/forráðamanna. Í slíkum tilfellum þarf að leggja fram samþykki 

lögheimilissveitafélags um greiðslu á hlut Eyjafjarðarsveitar í gjaldi barnsins og samþykki 

Eyjafjarðarsveitar um undanþágu frá lögheimili. 

 

3. Skráningar- og innritunarreglur  
a. Sótt er um leikskóla á heimasíðu leikskólans www.krummi.is/leikskoli eða á sérstöku 

umsóknareyðublaði sem nálgast má hjá leikskólastjóra.  

b. Innritun barna er háð því skilyrði að foreldrar/forráðamenn séu í skilum við 

leikskólann. 

c. Umsóknir raðast á biðlista eftir kennitölum barna, þau elstu fyrst. 

d. Leikskóla er úthlutað, ef öllum skilyrðum er fullnægt, eftir kennitölu barns, 

dagsetningu umsóknar, skipulagi leikskóla og reglum um forgang.  

 

Reglur um forgangsröðun barna í Krummakot 

Hægt er að óska eftir forgangi vegna: 

a. Barna með skilgreindar sérþarfir og skal þá greining vera í ferli eða henni 

lokið. Greining þarf að vera frá viðurkenndum greiningaraðilum s.s. 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, Þroska- og hegðunarstöð, sálfræðingum 

og/eða barnalæknum. 

b. Barna sem búa við erfiðar félagslegar aðstæður samkvæmt mati 

fjölskyldudeildar og lækna. 

 

 

http://www.krummi.is/leikskoli


4. Innritunartímabil í leikskólann 

Innritun í Krummakot fer fram fjórum sinnum á ári og er gert ráð fyrir aðalinnritun í ágúst. 

Önnur innritunartímabil eru að jafnaði í október, janúar og apríl. Aðlögun í leikskóla er 

viðkvæmt ferli og eru tímabilin sett inn til að verja viðkvæma starfsemi leikskólans. 

Öllum umsóknum er svarað við fyrstu hentugleika. Þegar líður að aðlögun fá foreldrar send 

boð um innritun í leikskólann sem þeir þurfa að staðfesta. Einnig eru foreldrar boðaðir á fund 

þar sem gengið er frá leikskólasamningi og hann undirritaður. Á fundinum fá foreldrar 

kynningu á aðlögun, faglegu starfi leikskólans ásamt því að hitta kennara barnsins og skoða 

húsnæði með áherslu á deild barns.  

 

5. Að afþakka boð um leikskóla 
Ef foreldri/forráðamaður barns afþakkar boð um leikskóla fyrir barn sitt við úthlutun fær 

umsóknin nýja dagsetningu nema ef samið er um að barnið byrji á öðrum tíma.  

 

6. Uppsögn á leikskóla 

Gagnkvæmur uppsagnarfrestur er einn mánuður og skal miðast við 1. eða 15. hvers mánaðar. 

Uppsögn skal vera skrifleg á þar til gerðum eyðublöðum sem finna má á heimasíðu 

leikskólans eða má nálgast í leikskólanum. 

Ef leikskólagjöld eru komin í þriggja mánaða vanskil hefur sveitarfélagið fulla heimild til að 

segja viðkomandi foreldrum/forráðamönnum upp leikskólaplássi. Að öðru leyti er vísað til 

innheimtureglna Eyjafjarðarsveitar. 

Ef foreldrar/forráðamenn virða ítrekað ekki umsaminn leikskólatíma hefur sveitarfélagið, að 

undangenginni viðvörun, heimild til að segja viðkomandi upp leikskóla. 

 

7. Leikskólatími 

Opnunartími leikskólans er frá 7:30 – 16:30 samkvæmt samþykkt sveitarstjórnar 

Eyjafjarðarsveitar. 

Foreldrar skuldbinda sig til að halda sama leikskólartíma að minnsta kosti eina önn ( fjóra 

mánuði ). Þó skal taka mið af aðstæðum foreldra og stöðu leikskólans hvað varðar sölutíma. 

Óski foreldrar eftir breytingu á leikskólatíma barnsins, skal sækja um hana á heimasíðu 

leikskólans eða á sérstöku eyðublaði í leikskólanum. Þegar unnt er að verða við breytingu 

tilkynnir leikskólastjóri foreldrum/forráðamönnum það eins fljótt og auðið er. Breytingar 

miðast við 1. eða 15. hvers mánaðar.  

Fjölskylduafsláttur er samtengdur milli daggæslu, leikskóla, mötuneytis í grunnskóla og 

frístundar. Til að njóta fjölskylduafsláttar þurfa börn innan sömu fjölskyldu að vera skráð á 

kennitölu sama forráðamanns og með sameiginlegt lögheimili. Gjöld fyrir leikskóla skerðast 

ekki þrátt fyrir frídaga eða fjarveru barns og tekið er fullt gjald frá 1. degi í aðlögun. Þetta 

gildir þó ekki alfarið um langveik börn. 

Ef barn er fjarverandi úr leikskóla í tvær vikur samfellt geta foreldrar óskað eftir að fá fellt 

niður fæðisgjald fyrir þann tíma. Tilkynna skal alla fjarveru til leikskólans. Sækja má um 

niðurfellinguna á sérstöku eyðublaði sem finna má á heimasíðu leikskólans eða nálgast í 

leikskólanum. Gjald vegna fæðis er leiðrétt eftir á.  

Barn í leikskóla skal taka fjögurra vikna samfellt sumarleyfi ár hvert og eru leikskólagjöld því 

greidd í 11 mánuði á ári. 

7. Dvalargjald 

Gjald fyrir leikskóladvöl barna er í samræmi við gildandi gjaldskrá hverju sinni. 

 
   Samþykkt af sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar 30. nóvember 2016 


