Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar - gildir frá 1. janúar 2019

Skólamál
Dagvistargjöld og hressing

2019

4 tíma vistun
5 tíma vistun
6 tíma vistun
7 tíma vistun
8 tíma vistun
9 tíma vistun
Álag vegna ítrekaðrar seinkunar
Hádegisverður pr. mánuð
Morgunhressing pr. mánuð
Síðdegishressing pr. Mánuð
Forgangsgjaldskrá. Afsláttur er 35% frá vistunargjaldi og hálfu aukagjaldi.
Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn af vistunargjaldi og hálfu aukagjaldi
Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila og skólastiga. Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.

12.821 kr
16.026 kr
19.233 kr
22.438 kr
25.642 kr
28.848 kr
1.654 kr
5.056 kr
3.282 kr
3.282 kr

Dagforeldrar
Viðmiðunargjald
Niðurgreiðsla almenn gjöld að 18 mánaða aldri
Niðurgreiðsla almenn gjöld frá 18 mánaða aldri

kr/klst
kr/klst

Niðurgreiðsla forgangshópa að 18 mánaða aldri
kr/klst
Niðurgreiðsla forgangshópa frá 18 mánaða aldri
kr/klst
Matarkostnaður hjá dagforeldri er ekki niðurgreiddur
Aukin niðurgreiðsla hefst í mánuðinum eftir að barn hefur náð 18 mánaða aldri

6.750 kr
11.060 kr
9.130 kr
11.250 kr

Dægradvöl heilsársskóli
Tímagjald
Hressing
Hámarksgjald fyrir vist barna á mánuði
Systkinaafsláttur sbr. leikskóla

383 kr
192 kr
18.400 kr

Skóla- og tómstundasviðs
Útseld vinna án VSK

kr/klst

17.980 kr

Skólamatur
Einstök máltíð miðað við mánaðargjald
10% afsláttur ef keypt er heil önn
Hafragrautur mánaðarásrift (Grunnskólinn á Ísafirði)
Ávextir mánaðarásrift (Grunnskólinn á Ísafirði)

519 kr
1.335 kr
2.203 kr

Vinnuskóli
Sláttur á garði að 100 fermetrum
Sláttur á garði 100-200 fermetrar
Sláttur á garði yfir 200 fermetrar
Umhirða lóða/hreinsun, lítil lóð eða lítil hreinsun
Umhirða lóða/hreinsun, stór lóð eða mikil hreinsun

með vsk.
með vsk.
með vsk.
með vsk.
með vsk.

10.430 kr
20.860 kr
27.833 kr
10.430 kr
20.860 kr

Leiga í eina nótt
Leiga í eina nótt
Hver sólarhringur
Hver sólarhringur
Hver klukkustund
Hvert skipti allt að 4 klst
Hvert skipti allt að 4 klst
Hver viðbótarklst
Dagur allt að 4 klst
Kvöld allt að 4 klst
Dagur allt að 4 klst
Kvöld allt að 4 klst
Dagur allt að 4 klst
Kvöld allt að 4 klst
Hvert skipti allt að 4 klst
Hvert skipti allt að 4 klst
Hver viðbótarklst
Hver sólarhringur

26.392 kr
17.660 kr
8.817 kr
10.949 kr
1.268 kr
4.553 kr
8.817 kr
1.268 kr
9.450 kr
15.098 kr
12.621 kr
22.646 kr
12.621 kr
22.646 kr
13.254 kr
17.633 kr
2.305 kr
35.266 kr

Grunnskólar, leigu- og þjónustugjöld
Húsnæði
Skólastofa, stór, gisting
Skólastofa, lítil, gisting
Aðgengi að eldhúsi v. Gistingar
Aðgengi að eldhúsi frá sal
Aðgengi að eldhúsi frá sal
Skólastofa til fundarhalda, dagur
Skólastofa til fundarhalda, kvöld
Skólastofa til fundarhalda
Tölvuver lítið
Tölvuver lítið
Tölvuver Grunnskólans á Ísafirði
Tölvuver Grunnskólans á Ísafirði
Heimilisfræðistofa Grunnskólans á Ísafirði
Heimilisfræðistofa Grunnskólans á Ísafirði
Salur í Grunnskólanum á Ísafirði, dagur
Salur í Grunnskólanum á Ísafirði, kvöld
Salur í Grunnskólanum á Ísafirði
Salur í Grunnskólanum á Ísafirði
Búnaður

Myndvarpar stk.
Hver sólarhringur
Skjávarpi
Allt að sólarhringur
Nemendastólar, nemendaborð pr. Stk.
Allt að sólarhringur
Stóll úr sal Grunnskólans á Ísafirði
Allt að sólarhringur
Fjölföldun
Ljósritun pr. stk
A4 öðru megin
Ljósritun pr. stk
A4 báðu megin
Ljósritun pr. stk
A4 glæra
Ljósritun pr. stk
A3 öðru megin
Ljósritun pr. stk
A3 báðu megin
Fjölritun pr. stk
Hver stensill
Fjölritun pr. stk
Hver síða án pappírs
Annar búnaður og afsláttarkjör samkvæmt ákvörðun skólastjóra

4.553 kr
17.663 kr
519 kr
634 kr
36 kr
63 kr
120 kr
50 kr
70 kr
443 kr
30 kr

