TÓRSHAVNAR KOMMUNA
Upptøkureglur til dagstovnarnar í Tórshavnar kommunu
Tað er ábyrgd hjá foreldrum/avvarðandi at bóka pláss á dagstovni til barnið.
Kommunan hevur hesi dagstovnatilboð til børn:
Vøggustova 0-2,12 ár (36 mðr.)
Barnagarður 3-7 ár

Øki:
Kommunan er býtt í hesi øki:
1. Høvuðsstaðarøkið íroknað Velbastað og Kaldbak
2. Nólsoy
3. Kollafjørður
Plásstrygd og ávísingarreglur
§1
Tórshavnar kommuna tryggjar øllum børnum í aldrinum frá trimum vikum, áðrenn barnsburðarfarloyvið er
lokið, og til 7 ára aldur (skúlabyrjan), og sum í fólkayvirlitinum eru skrásett at búgva í Tórshavnar kommunu,
pláss á einum dagstovni í kommununi. Sama er galdandi fyri fólk, ið flyta til kommununa. Hetta treytar, at
krøvini í § 2 stk. c verða lokin.
Plásstrygdin veitir ikki trygd fyri plássi á ávísum stovni.
Plásstrygdin treytar, at foreldrini søkja 3 mðr. áðrenn barnið byrjar á stovni.

Talgild bóking
§2
Foreldur bóka pláss á dagstovni í talgildu skipanini hjá Tórshavnar kommunu, vísandi til leinkju á
www.torshavn.fo, bókingin verður gjørd umvegis “Mín lykil”.
Foreldur, sum ikki eru búsitandi í kommununi, kunnu bóka pláss eftir at hava fingið fyribils p-tal útflýggjað
frá Snarskivuni í kommununi.
Foreldur kunnu bóka pláss til barnið at byrja tann 1. ella 16. í mánaðinum.
Uppsagnarfreistin er 2 mðr. til tann 1. ella 15. Í mánaðinum.
a. Umbiðja pláss

Er plássið ikki tókt, sum foreldur vilja hava, kunnu tey skriva barnið upp á listan til hetta plássið, treytað av,
at tey hava bókað annað pláss. Foreldur fáa talgild boð umvegis skipanina, tá ið barnið fær pláss, og skulu
taka av innan 5 dagar. Tá foreldur taka av plássinum, er barnið ikki longur skrásett at standa í røð til annað
dagstovnapláss.
b. Tilflytarar
Foreldur kunnu bóka pláss til barnið, kann prógv veitast fyri, at flutt verður í kommununa.
c. Serligan tørv
Børn við bráðfeingis- og serligum tørvi kunnu fáa pláss, metir Barna- og ungdómsdeildin í kommununi hetta
er neyðugt.
Tá ið bókað verður, skal vísast á, at talan er um bráðfeingis- ella serligan tørv.
Flytingar ímillum økini kunnu gerast treytað av, um serlig viðurskifti seg galdandi og Barna- og
ungdómsdeildin metir hetta vera neyðugt.
d. Ættleiðing
Foreldur kunnu bóka pláss til barnið, tá ið tað hevur fingið p-tal. Upptøkureglarnar eru tær somu, sum eru
galdandi í § 1.

Farloyvi
§3
Fer barnið í farloyvi, siga foreldur plássið upp og bóka pláss av nýggjum sambært § 2. Her eru
uppsagnartreytirnar galdandi.
Er talan um farloyvi vegna sjúku, er § 2 stk. c galdandi.

Flyta stovn
§4
Hava foreldur í hyggju at flyta barnið í annan stovn, verður søkt um eitt nýtt pláss, sí § 2 stk. a.

Gjald og eftirstøða
§5
Gjøld fyri dagstovnapláss eru at síggja á www.torshavn.fo. Vøggustovugjald er fyri børn í aldrinum 0-2,12 ár
(36 mðr.), og barnagarðsgjald er fyri børn frá 3-7 ár.
Fer eftirstøðan upp um 2 mðr., kann kommunan ella stovnurin siga plássið upp – tó soleiðis, at kommunan
ella barnaverndin frammanundan hevur viðgjørt spurningin, hvørt heimild er fyri fíggjarligum fríplássi.

Klaga
§ 6
Avgerðir, tiknar sambært hesi reglugerð, kunnu innan 4 vikur eftir, at kærari skrivliga hevur fingið avgerðina
fráboðaða, kærast til landsstýrið.

