
VESTMANNAEYJABÆR.   Umsóknareyðublað   
  
   Name of the child to whom this application applies: 

  

  ______________________________________kt:______________________time of stay:_________  

  

  
  
  
  

 Application for subsidy because of daycare (dagmamma) in a home 

Application for subsidy for kindergarten/after school day care as a single parent  

Application for a sibling discount (dagmamma/kindergarten and after school day care) 

Application for discount on kindergarten fees for parent in school that is non-creditable  

 

 

 

         
Guardians name:  __________________________________________ kt._________________________  

  

Phone:_________________  /__________________ mother‘s email:____________________________  

  

Adress: ____________________________________ father‘s emial:_____________________________  

    

Sibling name (if apply for sibling discount):  

  

__________________________________kt:____________________time of stay: __________  

  

__________________________________kt:____________________ time of stay: __________  

  

__________________________________kt:____________________ time of stay: __________  

  

Name of kindergarten/dagmamma where child will be staying 

  

 
  
Rules of subsidy at daycare stay (dagmamma) at home or discounts for kindergarten fees can be found on the back of the 

application and on Vestmannaeyjabærs website:“Reglur og samþykktir”:  
http://www.vestmannaeyjar.is/is/page/samthykktir  
The applicant must familiarize himself with the rules which are a perrequisite for subsidy or discounts. Exemptions from these 

rules must be submitted to the Education Council (fræðsluráð). 

I have read the rules and declare that I meet the requirements for application for subsidy/discount 

which I hereby apply for.  

Confirmed here by:  

     

 Applicant‘s siganture                                                   date        o Samþykkt   o Hafnað  

   
f.h. Vestmannaeyjabæjar                                                            date 

  

 
Afgreiðsla:   

http://www.vestmannaeyjar.is/is/page/samthykktir
http://www.vestmannaeyjar.is/is/page/samthykktir


Reglur Vestmannaeyjabæjar um niðurgreiðslur v/dagvistunar í heimahúsum.  

1. Vestmannaeyjabær samþykkir niðurgreiðslur til barna sem eru í dagvistun í heimahúsum og eru á biðlista 

eftir leikskólaplássi  

2. Niðurgreiðslan nær til barna frá 9 mánaða aldri (6 mánaða aldri hjá einstæðum foreldrum) og skulu  barnið 

og forráðamenn þess hafa lögheimili og búsetu í Vestmannaeyjum  

3. Sækja skal um niðurgreiðslu á  umsóknareyðublaði sem er að finna á vefsíðu sveitarfélagsins 

www.vestmannaeyjar.is  eða í þjónustuveri Ráðhússins og skal skila þangað. Móttaka umsókna og afgreiðsla 
er í þjónustuveri Ráðhússins. Umsókn er aldrei afturvirk.  

4. Dagforeldri  skal hafa leyfi Vestmannaeyjabæjar til daggæslu skv. ákvæðum reglugerðar um daggæslu í 

heimahúsum  nr. 907/ 2005  

5. Niðurgreiðsla eru veitt frá næstu mánaðarmótum eftir að umsókn er móttekin ef barnið hefur náð aldri til 

úthlutunar og umsókn um leikskólavist liggur fyrir  

6. Niðurgreiðsla fyrir mánaðarklukkustund er 4.706 kr fyrir foreldra í sambúð  og 5.430 kr fyrir einstæða 

foreldra. Miðað er við að greitt sé fyrir 7,5 mánaðarklukkustundir að hámarki  

7. Niðurgreiðsla er greidd eftir á og greiðist til dagforeldrisins skv. undirrituðum vistunarsamningi. Dagforeldri 
skilar jafnframt mánaðarlista og greiðsluseðli, staðfestum af forráðamanni, í þjónustuver Ráðhússins 

mánaðarlega  

8. Niðurgreiðsla fæst að hámarki greidd í 11 mánuði á ári og fellur niður þegar barn fær boð um leikskólavist í 
leikskólum Vestmannaeyjabæjar hvort sem  leikskólavist er þegin eða henni hafnað  

9. Forráðamenn sem skulda eldri gjöld hjá Vestmannaeyjabæ fá ekki samþykktar niðurgreiðslur fyrr en skuldin 

er að fullu greidd.   

10. Verði um ofgreiðslur að ræða á niðurgreiðslum vegna daggæslu í heimahúsum áskilur Vestmannaeyjabær sér 
rétt til að krefjast endurgreiðslu. Sé ofgreiðsla á  grundvelli rangra upplýsinga eða umsækjandi ekki tilkynnt 
um breytingar á högum sínum sem hafa áhrif á rétt til niðurgreiðslna, er heimilt að leggja dráttarvexti á 
upphæð endurkröfunnar.                            

Umönnungargreiðslur til foreldra eru skattfrjálsar en framtalsskyldar  

  

Niðurgreiðslur til foreldra vegna daggæslu í heimahúsum eru skattfrjálsar en framtalsskyldar  

  

Reglur Vestmannaeyjabæjar um systkinaafslátt sem gildir milli daggæslu í heimahúsi, leikskóla og/eða 
frístundavers  

1. Vestmannaeyjabær veitir systkinaafslátt sem gildir milli daggæslu í heimahúsi, leikskóla og/eða frístundavers  

2. Sækja skal um systkinaafslátt  á  umsóknareyðublaði sem er að finna á vefsíðu sveitarfélagsins 

www.vestmannaeyjar.is eða í þjónustuveri Ráðhússins og því skal skila þangað. Móttaka umsókna og 

afgreiðsla er í þjónustuveri Ráðhússins   

3. Systkinaafsláttur er veittur frá næstu mánaðarmótum eftir að umsókn er móttekin ef barn er byrjað í  vistun  

4. Systkinaafsláttur er veittur af lægsta gjaldi þar sem það á við, annars fyrir elsta barn í leikskóla eða 

frístundaveri, hvort sem yngri börn eru hjá dagforeldrum eða í leikskóla  

5. Systkinaafsláttur er 50% af  vistgjaldi fyrir annað barn og gjaldið  fyrir þriðja barn fellur niður  

6. Forráðamönnum ber skylda að tilkynna Vestmannaeyjabæ allar breytingar sem áhrif geta haft á 

systkynaafsláttinn. Sé systkinaafsláttur veittur á  grundvelli  rangra  upplýsinga, eða umsækjandi ekki tilkynnt 

um breytingar á högum sínum, sem hafa áhrif á rétt til systkinaafsláttar áskilur Vestmannaeyjabær sér rétt til 
að krefjast endurgreiðslu og er heimilt að leggja dráttarvexti á upphæð endurkröfunnar.   

  

  
Einstæðir foreldrar geta sótt um niðurgreiðslu vegna daggæslu í heimahúsi eða 30% afslátt af leikskólagjöldum.   
Umsækjandi, sem er einstætt foreldri, skal sanna það með staðfestingu um hjúskaparstöðu og að foreldrar séu ekki skráðir með sama lögheimili.   
Einstæðir foreldrar þurfa að endurnýja umsókn sína fyrir 1. sept. ár hvert.   
Afsláttur fellur niður um leið og hjúskaparstaða foreldra breytist. Umsækjanda er skylt að tilkynna um slíkar breytingar.   

  
Námsmenn í námi sem ekki er lánshæft:   
Foreldrar sem báðir stunda ólánshæft nám geta sótt um 30% afslátt af leikskólagjöldum.   
Staðfesting skóla um nám umsækjenda skal fylgja umsókn.   
Námsmenn þurfa að endurnýja umsókn um afslátt í upphafi hverrar námsannar og skila staðfestingu um tilskyldan námsárangur í lok hennar. Að öðrum kosti 

skuldbinda þeir sig til að endurgreiða þá fjárhæð sem þeir hafa fengið í afslátt..   
Niðurgreiðslur til námsmanna gilda einungis þá mánuði sem foreldrar stunda nám.    

http://www.vestmannaeyjar.is/
http://www.vestmannaeyjar.is/


  


