
 

 

GJALDSKRÁ 
grunn- og leikskóla Langanesbyggðar 2021 

 

1. Tónlistarskóli 

Gjaldskrá Tónlistarskóla Þórshafnar er kr. 41.020 hver önn og skal innheimtast í upphafi hverrar annar. 

 

 

2. Skólamötuneyti 

Hver máltíð kostar kr. 622 fyrir nemendur á grunnskólum Langanesbyggðar og skal gjaldið innheimtast 

mánaðarlega. 

Hver máltíð kostar kr. 963 fyrir aðra sem sækja mötuneytið og skal gjaldið innheimtast mánaðarlega. 

 

 

3. Lengd viðvera 

Mánaðargjald fyrir lengda viðverðu verði kr. 8.405 á mánuði. Frístund/lengd viðvera er alla skóladaga 

til kl.16.00. 

 

 

4. Gjaldskrá leikskóla Langanesbyggðar, Barnabóls á Þórshöfn  

4.1. Leikskólagjald: 

 Almennt 25% afsl. m.  50% afsl. 

 gjald 2. barni og einst. með 

  foreldrar 3ja barni 

Fjöldi tíma 

4 tímar 13.274 9.955 6.637 

5 tímar 16.593 12.444 8.296 

6 tímar 19.910 14.933 9.955 

7 tímar 23.229 17.423 11.616 

8 tímar 26.548 19.911 13.274 

9 tímar 29.866 22.400 14.934 

 

4.2. Fæðisgjald: 

  Gjald á 

mánuði  Máltíð 

Morgunverður 121 2.416 

Hádegisverður 325 6.493 

Síðdegishressing 121 2.416 

 

4.3. Önnur gjöld: 

¼ gjald 1.409 krónur/barn á mánuði  

½ gjald 2.642 krónur/barn á mánuði  

− Afslættir reiknast einungis af leikskólagjaldi en ekki öðrum gjöldum. 

− ¼ gjald miðast við hvert korter – ½ gjald miðast við hverjar 30 mínútur . 

 

4.4. Afslættir 

Einstæðir foreldrar, öryrkjar með metna örorku 75% eða meira og námsmenn þar sem báðir foreldrar 

eru í fullu námi greiða 35% lægra gjald fyrir leikskólagjöld. Einstæðir foreldrar og öryrkjar framvísa 

vottorði þegar dvalarsamningur er út fylltur. Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um 

námsárangur eftir hverja önn og kemur þá afsláttur til framkvæmda næsta mánuð/mánuði. Afsláttur til 



 

námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi. Einstæðir foreldrar 

þurfa að skila inn undirritaðri umsókn til leikskólastjóra árlega fyrir 15. september um að greiða lægra 

gjald. Hafi umsókn ekki borist fyrir þann tíma hækkar leikskólagjaldið. Ekki er veittur afsláttur 

afturvirkt. Eigi foreldrar sama lögheimili greiða þeir óbreytt gjald. 

 

5. Gildistími 

Gjaldskráin gildir frá og með 1. janúar 2021. 

 

 

 

Samþykkt í sveitarstjórn 12. nóvember 2020. 

 

 

Jónas Egilsson, sveitarstjóri. 


