
GJALDSKRÁ 
SKÓLAMÁL 
 

Gjaldskrár gilda frá 1. janúar 2023. 

Dægradvöl 
Daggjald 900 kr. 
Hressing 150 kr. 

Systkinaafsláttur er 30% af daggjaldi með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn. Afsláttur gildir milli 
dagvistunaraðila/skóla og skólastiga. Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu. 

Skólamatur 
Stök máltíð miðað við mánaðargjald 515 kr. 
Hafragrautur, mánaðaráskrift 0 kr. 
Ávextir, mánaðaráskrift  2.470 kr. 
Mjólk, einu sinni á dag, mánaðaráskrift  1.080 kr. 
Mjólk, tvisvar á dag, mánaðaráskrift  2.160 kr. 

Veittur er 10% afsláttur af hádegismat ef barn er skráð alla skóladaga heila önn (bundin áskrift). 
Reikningar eru gefnir út mánaðarlega. 

Leigu- og þjónustugjöld 
Húsnæði 
Skólastofa, stór, gisting Leiga í eina nótt 31.230 kr. 
Skólastofa, lítil, gisting Leiga í eina nótt 20.890 kr. 
Aðgengi að eldhúsi vegna gistingar Hver sólarhringur 10.430 kr. 
Aðgengi að eldhúsi frá sal Hver sólarhringur 12.950 kr. 
Skólastofa til fundarhalda, dagur Allt að 4 klst. 5.380 kr. 
Skólastofa til fundarhalda, kvöld Allt að 4 klst. 10.430 kr. 
Skólastofa til fundarhalda Hver viðbótarklst. 1.500 kr. 
Tölvuver lítið, dagur Allt að 4 klst.  11.180 kr. 
Tölvuver lítið. kvöld Allt að 4 klst.  17.850 kr. 
Tölvuver Grunnskólans á Ísafirði. dagur Allt að 4 klst.  14.930 kr. 
Tölvuver Grunnskólans á Ísafirði, kvöld Allt að 4 klst.  26.800 kr. 
Heimilisfræðistofa Grunnskólans á Ísafirði, dagur Allt að 4 klst.  14.930 kr. 
Heimilisfræðistofa Grunnskólans á Ísafirði, kvöld Allt að 4 klst.  26.800 kr. 
Salur í Grunnskólanum á Ísafirði, dagur Allt að 4 klst. 15.650 kr. 



Salur í Grunnskólanum á Ísafirði, kvöld Allt að 4 klst. 20.860 kr. 
Salur í Grunnskólanum á Ísafirði Hver viðbótarklst. 2.720 kr. 
Salur í Grunnskólanum á Ísafirði Hver sólarhringur 41.720 kr. 
Búnaður  
Nemendastólar, nemendaborð Allt að sólarhringur 590 kr./stk. 
Stóll úr sal Grunnskólans á Ísafirði Allt að sólarhringur 730 kr. 

Annar búnaður og afsláttarkjör samkvæmt ákvörðun skólastjóra. 

Leikskólar 
4 tíma vistun 14.890 kr. 
5 tíma vistun 18.615 kr. 
6 tíma vistun 22.338 kr. 
7 tíma vistun 26.061 kr. 
8 tíma vistun 29.784 kr. 
8,5 tíma vistun 33.507 kr. 
Álag vegna ítrekaðrar seinkunar 1.910 kr. 
Hádegisverður, mánaðargjald 6.490 kr. 
Morgunhressing, mánaðargjald 4.200 kr. 
Síðdegishressing, mánaðargjald 4.200 kr. 

40% afsláttur af vistunargjaldi er veittur einstaklingum með mánaðartekjur allt að 401.917 kr. og 
foreldrum í sambúð með mánaðartekjur allt að 643.083 kr. 

Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn af leikskólagjaldi/dagvistargjaldi 
og hálfu aukagjaldi (8,5 tímar). Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila/skóla og skólastiga. Afsláttur 
er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.  

Dagforeldrar, viðmiðunargjald 
4 tíma vistun 31.352 kr. 
5 tíma vistun 39.205 kr. 
6 tíma vistun 47.057 kr. 
7 tíma vistun 54.897 kr. 
8 tíma vistun 63.845 kr. 
9 tíma vistun 70.536 kr. 

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 (8,5 tímar). Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila/skóla og skólastiga. Afsláttur 
er ekki veittur af hádegisverði og hressingu. 

Skóla- og tómstundasvið 
Útseld vinna, án vsk. 21.270 kr./klst. 
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