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GJALDSKRÁ 
SKÓLAMÁL 
 

Gjaldskrár gilda frá 1. janúar 2022. 

Dægradvöl 

Tímagjald 390 kr. 

Hressing 200 kr. 

Hámarksgjald fyrir vist barna á mánuði 18.900 kr. 

Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn af leikskólagjaldi/dagvistargjaldi 

og hálfu aukagjaldi (níunda tímanum). Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila/skóla og skólastiga. 

Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu. 

Skólamatur 

Stök máltíð miðað við mánaðargjald 490 kr. 

Hafragrautur, mánaðaráskrift (Grunnskólinn á Ísafirði) 1.410 kr. 

Ávextir, mánaðaráskrift (Grunnskólinn á Ísafirði) 2.350 kr. 

Mjólk, einu sinni á dag, mánaðaráskrift (Grunnskólinn á Ísafirði) 1.000 kr. 

Mjólk, tvisvar á dag, mánaðaráskrift (Grunnskólinn á Ísafirði) 2.000 kr. 

 

Leigu- og þjónustugjöld 

Húsnæði 

Skólastofa, stór, gisting Leiga í eina nótt 28.390 kr. 

Skólastofa, lítil, gisting Leiga í eina nótt 18.990 kr. 

Aðgengi að eldhúsi vegna gistingar Hver sólarhringur 9.480 kr. 

Aðgengi að eldhúsi frá sal Hver sólarhringur 11.770 kr. 

Aðgengi að eldhúsi frá sal Hver klukkustund 11.770 kr. 

Skólastofa til fundarhalda, dagur Allt að 4 klst. 4.890 kr. 

Skólastofa til fundarhalda, kvöld Allt að 4 klst. 9.480 kr. 

Skólastofa til fundarhalda Hver viðbótarklst. 1.360 kr. 

Tölvuver lítið, dagur Allt að 4 klst.  10.160 kr. 

Tölvuver lítið. kvöld Allt að 4 klst.  16.230 kr. 

Tölvuver Grunnskólans á Ísafirði. dagur Allt að 4 klst.  13.570 kr. 

Tölvuver Grunnskólans á Ísafirði, kvöld Allt að 4 klst.  24.360 kr. 

Heimilisfræðistofa Grunnskólans á Ísafirði, dagur Allt að 4 klst.  13.570 kr. 
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Heimilisfræðistofa Grunnskólans á Ísafirði, kvöld Allt að 4 klst.  24.360 kr. 

Salur í Grunnskólanum á Ísafirði, dagur Allt að 4 klst. 14.230 kr. 

Salur í Grunnskólanum á Ísafirði, kvöld Allt að 4 klst. 18.960 kr. 

Salur í Grunnskólanum á Ísafirði Hver viðbótarklst. 2.470 kr. 

Salur í Grunnskólanum á Ísafirði Hver sólarhringur 37.930 kr. 

Búnaður  

Nemendastólar, nemendaborð Allt að 
sólarhringur 

550 kr./stk. 

Stóll úr sal Grunnskólans á Ísafirði Allt að 
sólarhringur 

670 kr. 

Annar búnaður og afsláttarkjör samkvæmt ákvörðun skólastjóra. 

Leikskólar – gjöld 

4 tíma vistun 13.790 kr. 

5 tíma vistun 17.230 kr. 

6 tíma vistun 20.510 kr. 

7 tíma vistun 24.130 kr. 

8 tíma vistun 27.570 kr. 

9 tíma vistun 30.950 kr. 

Álag vegna ítrekaðrar seinkunar 1.770 kr. 

Hádegisverður, mánaðargjald 6.005 kr. 

Morgunhressing, mánaðargjald 3.887 kr. 

Síðdegishressing, mánaðargjald 3.887 kr. 

Forgangsgjaldskrá: Afsláttur er 35% frá vistunargjaldi og hálfu aukagjaldi (níunda tímanum). 

Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn af leikskólagjaldi/dagvistargjaldi 

og hálfu aukagjaldi (níunda tímanum). Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila/skóla og skólastiga. 

Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.  

Dagforeldrar, viðmiðunargjald 

4 tíma vistun 29.030 kr. 

5 tíma vistun 36.301 kr. 

6 tíma vistun 43.571 kr. 

7 tíma vistun 50.831 kr. 

8 tíma vistun 59.116 kr. 

9 tíma vistun 65.311 kr. 
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Matarkostnaður hjá dagforeldri er ekki niðurgreiddur. 

Aukin niðurgreiðsla hefst í mánuðinum eftir að barn hefur náð 18 mánaða aldri. 

Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn af leikskólagjaldi/dagvistargjaldi 

og hálfu aukagjaldi (níunda tímanum). Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila/skóla og skólastiga. 

Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu. 

Vinnuskóli með vsk. 

Sláttur á garði, að 100 m2 11.220 kr. 

Sláttur á garði, 100-200 m2 22.430 kr. 

Sláttur á garði, yfir 200 m2 29.940 kr. 

Umhirða lóða/hreinsun, lítil lóð eða lítil hreinsun 11.220 kr. 

Umhirða lóða/hreinsun, stór lóð eða mikil hreinsun 22.430 kr. 

 

Skóla- og tómstundasvið 

Útseld vinna, án vsk. 19.340 kr./klst. 

Greiningargögn í útleigu 6650 kr./dagur 

 


