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Frístundaskóli Stóru-Vogaskóla

Frístundaskólinn er fyrir nemendur í 1.- 4. bekk og starfar frá kl. 13:10-17:00 á starfstíma skóla.
Frístundaskólinn starfar ekki í jóla- og páskafríum nemenda né á starfsdögum skóla og vetrarfríi.
Í boði er að velja um alla daga vikunnar, ákveðna daga eða tiltekinn fjölda tíma ákveðna daga.
Dæmi um val.

a: kl.13:10-17:00
b: 13:10-16:00
c: 13:50-17:00(eftir heimanám)
d: 13:50-16:00(eftir heimanám)
e) ákveðna tíma á dag valda daga vikunnar

Fylla þarf út umsóknareyðublað fyrir dvöl í frístundaskólanum. Umsóknareyðublöð liggja frammi á
skrifstofu skólans. Sótt er um fyrir hvert skólaár í senn. Ef vistunartíma er breytt skal gera það fyrir
15. hvers mánaðar. Segja verður upp vist í frístundaskólanum með tveggja vikna fyrirvara.
Nauðsynlegt er að tilkynna veikindi og leyfi til umsjónarmanns eða skólaritara fyrir kl. 13 þá daga
sem nemendur koma ekki í frístundaskólann.
Boðið er upp á síðdegishressingu alla daga sem frístundaskólinn starfar.

Kostnaður og innheimta.
Skrifstofa Sveitarfélagsins Voga sér um innheimtu gjalda fyrir frístundaskólann. Kostnaður foreldra
á mánuði sést hér að neðan. Óski foreldri eftir að greiða tímagjald þá er það 355 kr. á tímann og
síðdegishressing kostar 150 kr. á dag.

Greiðsluskilmálar: Gjalddagar á fyrri önn
Gjalddagar á seinni önn

1. sept., 1. okt., 1. nóv. og 1. des.
1. jan., 1. febr., 1. mars, 1. apr. og 1. maí.

Eindagi er 15. dögum síðar.
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Gjaldskrá Frístundaskólans og Stóru-Vogaskóla
Gildir frá 1. janúar 2013.
Verð á einstökum liðum

Mánaðargjald

Grunnskólinn:
Heimanám, 1 kennsl.st. (mánud.-fimmtud.)
Hádegismatur

kr. 2.720.kr.
0.-

Frístundaskólinn:

Frístundarskóli (kl.13:10-17:00)
Frístundarskóli (kl.13:10-16:00)
Frístundarskóli (kl. 13:50-17:00)
Frístundarskóli (kl. 13:50-16:00)
Síðdegishressing (í frístundarskóla)
Frístundaskóli (pr. klst.)
Síðdegishressing (stök greiðsla pr. dag)

kr. 11.320.kr. 8.365.kr. 8.600.kr. 5.885.kr. 2.215.kr. 355.kr. 150.-
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Umsókn um dvöl í Frístundaskólanum
Nafn nemanda:________________________________________________________
Heimilisfang:_________________________________________________________
Kennitala:________________________________________ Bekkur:___________

Alla daga
13:10-17:00
13:50-17:00
13:10-16:00
13:50-16:00
Hressing
Stakir tímar(fj. klst)
Hressing stök gr.

□
□
□
□
□
□
□

Heimanám(Stóru-Vogaskóli)

mánud

þriðjud

miðvikud

fimmtud

föstud

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□

Nafn móður:_____________________________________________________________
Heimili:_________________________________________________________________
Kennitala:_______________________________________________________________
Sími:_______________ Gsm:________________________
Nafn föður:______________________________________________________________
Heimili:_________________________________________________________________
Kennitala:_______________________________________________________________
Sími:_______________ Gsm:________________________
Aðrar upplýsingar:
Hafa aðrir en forráðamenn leyfi til að sækja barnið? Hverjir? ________________________________

Dags:_________________

Undirskrift:______________________________________________
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HEIMILD
Ég undirrituð/aður gef hér með starfsfólki Frístundaskólans leyfi til að fara með barnið mitt út fyrir
skólalóð Frístundaskólans, í vettvangsferðir, í ökuferðir með einkabíl starfsfólks eða skólabíl,
lögreglubíl eða sjúkrabifreið, ef fyllsta öryggis er gætt. Einnig gef ég leyfi fyrir birtingu mynda
(ljósmynda, myndbanda) sem teknar eru í leik og starfi af barni mínu og koma meðal annars fram í
fréttabréfum eða á heimasíðunni www.vogar.is
Aðrar upplýsingar:
Á barnið við einhver viðvarandi veikindi eða fötlum að stríða? Já___

Nei___

Ef svarið er já vinsamlega hafið þá samband við starfsfólk Frístundaskólans með nánari upplýsingar
um þarfir barnsins.

Foreldri/forráðamaður hefur kynnt sér reglur Frístundaskólans og er samþykkur þeim.

________________
Dags

______________________________________________________
Undirskrift forráðamanns
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