
 
 

Dagstovnaøkið í Vestmanna Kommunu 
 

Vælkomin í Frítíðarstovu 
 
 
Um Frítíðarstovuna 

Frítíðarstovan er fyri børn í 1. og 2. flokki eftir skúlatíð. 
Vit halda til í Garðatúni 12. 

 
Matur 

Stovnurin bjóðar mjólk og millummála. 
 

Skiftiklæðir  
Børnini skulu hava skiftiklæðir liggjandi í Frítíðarstovuni. 
Foreldrini mugu sjálvi halda skil á, at skiftiklæðir eru til hvønn dag. 

Latið einar regnbuksur liggja í skúlataskuni. 

Minnist til at skriva navn í klæðini. 

 

Heilivágur 
Starvsfólkini geva bert heilivág, um talan er um kroniska sjúku. 

 

Koma – fara 
Børnini ganga sjálvi niðan í Frítíðarstovuna aftan á síðsta skúlatíma. 

Frítíðarstovan eigur altíð at fáa boð, um tað eru onnur enn foreldrini og tey 
avtalaðu, sum koma eftir barninum. 

Frítíðarstovubørn kunnu fáa loyvi at ganga heim sjálvi, men skal hetta altíð avtalast 
við starvsfólkini frammanundan. 

Foreldrini hava ábyrgd av at gera avtalur, um barnið skal heim við onkrum øðrum. 
 



 

 
Frídagar – sjúka 

Um barnið ikki kemur í Frítíðarstovu vegna sjúku ella hevur ein frídag, skulu 
foreldrini boða frá á tlf. 770 156 áðrenn kl. 12.00. Sms-boð eru galdandi, tá ið váttan 
er komin frá okkum. 
Starvsfólkið møtir seint, so telefonirnar svara ikki fyrr enn aftan á kl. 12.00. 

Tað er ikki nokk, at børnini boða okkum frá, at tey skulu hava frí. 

Skal barnið í føðingardag, mugu foreldrini boða Frítíðarstovuni frá. 

 

Mál okkara: 

Vit vilja geva børnunum ein tryggan og avjóðandi gerandisdag saman við børnum í 
sama aldri. 

Vit vilja, at børnini við tryggum karmum og undir umsjón og vegleiðing frá vaksnum 
kunnu stimbrast og mennast sosialt, skapandi og kropsliga. 
Vit leggja dent á, at børnini skulu hava ávísa frítíð í Frítíðarstovuni. 
Tó so hendir nógv spennandi og mennandi hvønn dag, ofta mynda børnini sjálvi dagin. 

 
Vit leggja dent á at arbeiða soleiðis: 

 at børnini hava eina góða sjálvsmynd 
 hava virðing fyri sær sjálvum og øðrum 
 At vit hava eitt mennandi samskifti okkara millum 
 At skapa rúm, karmar og tíð fyri at børnini kunnu mennast 
 At vit vanda okkum um málið 

 
Tá hugsað verður um spælið: 

 At tey vaksnu vísa virðing fyri kenslunum hjá børnunum 
 At stuðla barninum á tí støði, har barnið er 
 At vísa tolsemi, virðing og hava álit á hvør øðrum 
 At børnini læra at finna hvíld at vera og velja sjálvi 

 
Fyri okkum er umsorgan, spæl og læra neyðug fyri trivnaðin. 
Vit vilja eisini, at vit sum eru her dagliga, foreldur, børn og starvsfólk hava ein stovn, har ið 
vit øll kenna okkum væl og at vit virða og hava umsorgan fyri øðrum. 

 



 
Foreldrasamstarv 

Tit foreldur eru vælkomin at seta tykkara dám á umhvørvið hjá barninum í 
gerandisdegnum. Tosið við okkum um hetta, komið við hugskotum og sigið tykkara 
hugsan – eisini um tit eru ónøgd við eitthvørt. 

Foreldraráð við umboðum fyri útibarnagarðin og frítíðarstovuna verður valt hvørt 
ár. 
Teldupostur: foreldur.gjaarlon@gmail.com 

 
Upp- og afturlatingartíðir 

Frítíðarstovan er opin til kl. 17.00. 

Í heystfrítíðini, páskafrítíðini og tær fyrstu 3-4 vikurnar av summarfrítíðini, ber til at 
fáa ansing fulla tíð til barnið. Hetta verður gjørt sambært avtalu millum foreldrini og 
stovnin, og móti at goldið verður 60 kr. pr. dag umframt fasta foreldragjaldið. 

Boðast skal frá í seinasta lagi 14 dagar áðrenn, og gjaldast skal eisini, áðrenn 
ansingin byrjar. 

Grundlógardag 5. juni er opið til kl. 12. 
Flaggdagin 25. apríl er stongt. 
Frítíðarstovan er stongd í 3 vikur í summarfrítíðini. 
Stongt er í jólafrítíðini hjá skúlanum. 
Stongt er 2 ráðleggingardagar um árið. 

 
Samband 

Frítíðarstovan tlf. 770156 
fritidarstovan@vestmanna.fo 

 
Leiðslan 

Morið A. O. Gardy, leiðari tlf. 770 134 
Eyðbjørg Hansen, varaleiðari tlf. 770 144 

 
Gjald 

Gjaldið fulla tíð er kr. 1.100,- um mð. 
Gjaldið hálva tíð er kr. 550,- um mð. 

Gjaldast skal frammanundan, fyrst í hvørjum mánaði í Bank Nordik 
á kontu nr. 6460 – 156.028.1. 
Goldið verður fyri 10½ mánað um árið. 

Hvør familja rindar einans fyri eitt barn (sum gongur í vøggustovu, barnagarði, 
útibarnagarði ella frítíðarstovu). Skipanin er soleiðis, at hvør familja rindar hægsta 
gjaldið; tað lægra gjaldið/gjøldini fella burtur. 

 
Uppsagnarfreist 

Um frítíðarstovuplássið skal sigast upp, er tað við einum mánaða uppsagnartíð, til  
tann 1. í mánaðinum eftir. 
 

Trygging 
Barnið eigur at vera ábyrgdartryggjað. Ábyrgdartryggingar kunnu fevna um ta 
endurgjaldsábyrgd, ið barnið kemur undir, um tað av ósketni ger skaða á annan 
persón ella lutir hjá øðrum. 

 


