Mosfellsbær

Vistunarsamningur um vistun barns hjá dagforeldri
sem er með þjónustusamning við Mosfellsbæ
Bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykkir að greiða dagforeldrum mánaðarlega, í ellefu mánuði á ári,
fjárhæð vegna dvalar barna úr Mosfellsbæ hjá dagforeldrum. Bæjarstjórn ákveður fjárhæð hverju
sinni.
Skilyrði fyrir greiðslu er:
1. Að hlutaðeigandi barn hafi náð 9 mánaða aldri og eigi lögheimili í Mosfellsbæ. Greiðslur
hefjast í mánuðnum sem barnið verður 9 mánaða.. Greiðslur vegna barna einstæða
foreldra hefjast í mánuðnum sem barnið verður 6 mánaða.
2. Að viðkomandi dagforeldri hafi leyfi samkvæmt reglugerð um daggæslu í heimahúsum.
3. Að fyrir liggi þjónustusamningur milli dagforeldris og Mosfellsbæjar.

Á grundvelli ofangreindra skilyrða er þessi vistunarsamningur gerður.
Nafn barns:

Kennitala:

Heimili:

Sveitarfélag:

Nafn forráðamanns 1:

Kennitala:

Heimasími:

GSM sími eða vinnusími:

Netfang:
Nafn forráðamanns 2:
Heimasími:

Kennitala:
GSM sími eða vinnusími:

Netfang:

Nafn dagforeldris:

Sími:

Heimili:

Sveitarfélag:

Netfang dagforeldris:

Útfyllist af dagforeldri

Vistunarsamningur 2 síður

1 bls.

Mosfellsbær
Mánaðargjald:
Vistunartími barns:
Vistun hefst dags:

Útfyllist af daggæslufulltrúa
Niðurgreiðsla frá Mosfellsbæ:
Gjald foreldra:

Dagforeldrar í Mosfellsbæ, sem hafa þjónustusamning við Mosfellsbæ, hafa útbúið sameiginlegar
reglur sem byggja á reglugerð um starfsemi dagforeldra og reglum Mosfellsbæjar þar um og eru
þær hafðar að leiðarljósi í starfsemi dagforeldra. Reglurnar skulu afhentar og útskýrðar foreldrum
áður en vistunarsamningur er undirritaður.
Aðilar eru sammála um að reglurnar gildi um vistun barnsins hjá dagforeldri.
Má dagforeldrið fara með barnið um í einkabíl, enda sé viðeigandi öryggisbúnaður notaður og ferðin farin í
þágu barnsins/anna.
Já____________Nei_______________
Má dagforeldrið fara með barnið um í almenningsvögnum, enda sé ferðin farin í þágu barnsins/anna.
Já___________Nei_______________
Önnur ákvæði samnings og í samræmi við sameiginlegar reglur:
___________________________________________________________________________________

Ath ! Mikilvægt er að segja upp vistun barns á þar til gerðu eyðublaði með mánaðarfyrirvara og
miðast uppsögn við 1. eða 15. hvers mánaðar. Eyðublaðið er að finna á heimasíðu Mosfellsbæjar.
Ath! Dagforeldrar hafa heimild til að breyta gjaldskrá (hækka eða lækka) í samræmi við útgefna
hámarksgjaldskrá Mosfellsbæjar skv. þjónustusamningi við dagforeldra, breytist hún eftir að
foreldrar hafa byrjað með barn sitt í vistun.
Foreldrar eru hvattir til að kynna sér reglur á heimasíðu Mosfellsbæjar um systkinaafslátt
og niðurgreidd vistunargjöld.
Dagsetning og staður:
Undirskrift dagforeldris:

Undirskrift forráðamanns:

Undirskrift daggæslufulltrúa:

Samningnum er skilað útfylltum í þjónustuver Mosfellsbæjar og þegar daggæslufulltrúi hefur skrifað undir hann er hann sendur í
tölvupósti til dagforeldra og foreldra.

Vistunarsamningur 2 síður

2 bls.

