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Gjaldskrá

Leikskólagjöld

Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt breytingar á gjöldum leikskóla frá 1. janúar 2022. 

Almennt gjald

Grunngjald v/ 8 stunda dvalar eða minna verður kr. 3.211,- fyrir hverja klukkustund á mánuði. Gjald

fyrir hádegisverð verður kr. 7.224,- á mánuði og gjald fyrir síðdegishressingu kr. 2.491-.  Gjald fyrir

full fæði verður 9.715, á mánuði. Gjald fyrir fyrstu hálfu stund umfram 8, verður kr. 5.253,- á

mánuði. Fyrir næstu hálfu stund kr. 10.512.

Dvalarstundir Dvalargjald Með

hressingu

Með

hádegismat

Með fullu

fæði

4 stundir 12.844 kr. 15.335 kr.

4,5 stundir 14.450 kr. 16.941 kr. 21.674 kr. 24.165 kr.

5 stundir 16.055 kr. 18.546 kr. 23.279 kr. 25.770 kr.

5,5 stundir 17.661 kr. 24.885 kr. 27.376 kr.

6 stundir 19.266 kr. 26.490 kr. 28.981 kr.

6,5 stundir 20.872 kr. 28.096 kr. 30.587 kr.

7 stundir 22.477 kr. 29.701 kr. 32.192 kr.

7,5 stundir 24.083 kr. 31.307 kr. 33.798 kr.

8 stundir 25.688 kr. 35.403 kr.

8,5 stundir 30.941 kr. 40.656 kr.

9 stundir 41.453 kr. 51.168 kr.

9,5 stundir 51.965 kr. 61.680 kr.

Lægra gjald

Lægra gjald greiða einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og

öryrkjar með metna örorku  (75% eða meira). 

Hægt er sækja um ofangreinda afslætti með því að opna "umsókn um leikskóla" í þjónustugátt.

Endurnýja þarf umsókn um afslætti fyrir upphaf hvers skólaárs eða fyrir 1. september ár hvert.
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Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og er þá

afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst,

nema foreldrar séu í fullu sumarnámi.

Lægra grunngjald v/8 stunda dvalar eða minna verður 2.248,- fyrir hverja klukkustund á mánuði,

Gjald fyrir hádegisverð verður 7.224,- á mánuði og gjald fyrir síðdegishressingu 2.491,-. Gjald fyrir

full fæði verður 9.715,- á mánuði.  Gjald fyrir fyrstu hálfu stund umfram 8, verður kr. 3.677,- á

mánuði,-. Fyrir næstu hálfu stund kr.7.357,-.

Systkinaafsláttur

Systkinaafsláttur er 30% af dvalargjaldi fyrir annað barn, en 100%  af dvalargjaldi fyrir þriðja 

barn eða �eiri. Systkinaafsláttur gildir einnig ef yngra systkini fær greidd framlög frá Kópavogsbæ

vegna dvalar hjá dagforeldri. Systkinaafsláttur reiknast af dvalargjaldi eldri systkina.

Systkinaafsláttur reiknast einnig af lægra gjaldi. Ekki er veittur afsláttur af matargjaldi. Ekki þarf að

sækja um systkinaafslátt.

Ný gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2022.

Dvalarstundir Dvalargjald Með

hressingu

Með

hádegismat

Með fullu

fæði

4,0 stundir 8.992 kr. 11.483 kr.

4,5 stundir 10.116 kr. 12.607 kr. 17.340 kr. 19.831kr.

5,0 stundir 11.240 kr. 13.731 kr. 18.464 kr. 20.955 kr.

5,5 stundir 12.364 kr. 19.588 kr. 22.079 kr.

6,0 stundir 13.488 kr. 20.712 kr. 23.203 kr.

6,5 stundir 14.612 kr. 21.836 kr. 24.327 kr.

7,0 stundir 15.736 kr. 22.960 kr. 25.451 kr.

7,5 stundir 16.860 kr. 24.084 kr. 26.575 kr.

8 0 stundir 17 984 kr 27 697 kr


