
 

Upptøkureglur til dagstovnarnar í Eysturkommunu 

 
§ 1 Barnaansingin í Eysturkommunu er fyri børn í aldrinum 6 mánaðir til og við 2. flokk. 

 

§ 2 Á umsóknarblaðnum til barnaansing skal raðfestast ynski til ansingarstað í kommununi. 

Umsóknarblaðið skal latast inn á kommunuskrivstovuni. 

 

§ 3 Foreldur, ið søkja ansingarpláss, fáa skrivligt svar frá umsitingini um móttøku av umsóknini og 

við upplýsingum um, nær tey kunna vænta ansingarpláss. 

 

§ 4 Barnið og í minsta lagi annað av foreldrunum, sum hava foreldramyndugleika/verji skulu vera 

skrásett og búsitandi í Eysturkommunu fyri at fáa ansingarpláss.  

Stk.2 Foreldur, ið hava ætlanir um at flyta í Eysturkommunu kunnu skriva seg á bíðilista 6 mánaðir, 

áðrenn flutt verður í kommununa.  

Stk.3 Vísandi til § 4 stk. 1 kann kommunan gera undantak, um talan er um ansing í avmarkað/ávíst 

tíðarskeið.  

 

§ 5 Um foreldur av einihvørji orsøk ikki taka av ansingartilboðnum, verður barnið ikki flutt afturum 

á bíðilistanum. Viðmerkjast skal, at kommunan tá ikki hevur skyldu at veita fíggjarligt endurgjald 

fyri vantandi ansing.  

 

§ 6 Børn, ið frammanundan hava systkin á stovni í Eysturkommunu, hava ikki frammíhjárætt til 

nakran ávísan stovn, men í hvørjum einstøkum føri verður miðað ímóti at ganga ynskjunum hjá 

foreldrunum á møti - at systkin fáa pláss á sama stovni. 

 

§ 7 Børn við serligum tørvi kunnu koma framum á bíðilistanum, men bert í teimum førum, har 

barnaverndarnevndin hevur givið sítt viðmæli. 

 

§ 8 Full ansingartíð hjá barni er frá kl. 7
15 

 til kl. 17
00

 tó í mesta lagi 9 tímar. Hálvtíðarpláss er bert 

galdandi fyrrapartar, og verða børn við hálvtíðarplássi heintað í seinasta lagi kl. 12
30. 

 

§ 9 Foreldur kunnu søkja um, at barnið fær farloyvi frá ansingarplássinum við trygd fyri, at tað aftur 

fær pláss, tá farloyvistíðin er úti. Treytin er, at farloyvistíðin er 1 ár – frá  01. august til  31. juli árið 

eftir. 

Stk.2 Boðast skal frá í seinasta lagi tveir mánaðir, áðrenn pláss ynskist aftur.  

Stk.3 Um so er, at ansingarpláss eru tøk í Eysturkommunu, verður sæð burtur frá stk.1, og kann 

farloyvistíðin tá tillagast eftir ynskjunum hjá foreldrunum.  

 

§ 10 Tá barnið verður tikið úr ansing, skal skrivlig uppsøgn latast leiðaranum seinast ein mánaða, 

áðrenn barnið gevst til tann 01. í einum mánaða. 

 

 

 

§ 11 Foreldur kunnu kæra avgerðir um upptøku til Eysturkommunu. 

 

§ 12 Avtalur við aðrar kommunur: 



 

Heimstaðarkommunan hjá barninum rindar kommununnar part svarandi til rakstrarútreiðslurnar pr. 

barn í Eysturkommunu, meðan foreldrini gjalda foreldragjald svarandi til foreldragjaldið í 

Eysturkommunu. 

stk 2. Er avtalan tíðaravmarkað, skal skrivlig avtala gerast millum kommunurnar. 

 

§ 13 Gjaldsreglur 

Hava foreldur 3 børn ella fleiri á dagstovni í Eysturkommunu, verður goldið fult gjald fyri 2 tey 

fyrstu børnini og 50% fyri hini. Avsláttur verður altíð givin av bíligasta gjaldinum. 

Stk. 2 Um eftirstøða fyri at hava barn á dagstovni ella í dagrøkt fer upp um 2 mánaðir, kann 

kommunan ella stovnurin avgera at siga plássið upp, tó soleiðis, at kommunan ella barnaverndin 

frammanundan hava viðgjørt spurningin, um heimild er at nýta frípláss. 

 

 

 

 


