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Endamálið
• at skapa álit og tryggleika, bæði fyri foreldur og børn, soleiðis at foreldur
ekkaleys kunnu fara til arbeiðis og vita, at børnini eru í góðum hondum.
• í samstarvi við heimini at styrkja barnsins fjølbroyttu menning í neyvum
samspæli við náttúruna.
• at skapa umstøður, so barnið fær møguleika at menna síni skapandi evni.
• at barnið fær møguleika at skapa egnar karmar og vera partur av einum
felagsskapi við teimum krøvum og teirri ábyrgd, hetta ber við sær.
• at børnini fáa góðar umstøður at spæla og at kanna umheimin.
• at tryggja børnunum eitt heilsugott og stimbrandi umhvørvi bæði innanog uttandura, hóskandi til aldur og førleika barnsins.
• at tryggja børnunum fjølbroyttar og mennandi upplivingar.
Tænastumál
Sum liður í at varðveita og styrkja endamálsorðingina verður virkað fyri:
• at leiðari og starvsfólkið er útbúgvið til uppgávuna.
• at starvsfólkið framhaldandi verður ment á økinum.
• at tey tilboð, barninum verða boðin, í mest møguligan mun verða
sum ætlað.
• at barnið er saman við javnaldrum.

Skráseting á bíðilista
Fyri at koma á bíðilista og fáa boðið pláss skal barnið verða skrásett
búgvandi í kommununi, tó kunnu ættleidd børn koma á bíðilista, tá foreldur,
ið ættleiða, kunnu vísa váttan, at teimum er ávíst serstakt barn. Eisini kunnu
foreldur, ið hava í hyggju at flyta til Tórshavnar kommunu, skriva seg á
bíðilista 6 mánaðir, áðrenn flutt verður í kommununa.
Harumframt kunnu foreldur, sum eru undir útbúgving ella hava eina ávísa
uppgávu at loysa – og búgva uttanlands, fáa børnini ansað í tveir til seks
mánaðir, treytað av, at tey hava váttan frá útbúgvingarstaði ella arbeiðsgevara og talan er um avmarkað tíðarskeið.
Vegleiðing
Er tørvur á vegleiðing, fæst hon í Snarskivuni. Sjálvgreiðsla til tilboðini er á
www.torshavn.fo.
Tilboð um pláss í dagrøkt ella dagstovni
Tilboðini fevna um dagrøkt, vøggustovu, barnagarð og frítíðarskúla. Neyðugt
er at skráseta barnið í skipanini hjá Tórshavnar kommunu til nevndu tilboð.

Vøggustovu- ella barnagarðsbørn
Vøggustovu- ella barnagarðsbørn: Børn, ið fylla trý ár millum 1. januar og
31. oktober í upptøkuárinum, verða mett sum barnagarðsbørn alt upptøkuárið.
Foreldur kunnu, í samráð við stovnsleiðarar, í hvørjum einstøkum føri gera
av, um barnið skal verða verandi í vøggustovu, tí tað ikki er búgvið at fara
í barnagarð. Eisini kunnu børn, ið fylla trý ár eftir 31. oktober, fara í barnagarð, um tey eru búgvin til tess.
Skiftið frá vøggustovu til barnagarðsgjald
Skifti frá vøggustovugjaldi til barnagarðsgjald er í seinasta lagi 31. juli í
árinum, tá barnið hevur barnagarðsaldur.
Tillutan av plássi í upptøkuárinum
Høvuðsupptøkan til pláss á stovni og í dagrøkt fer fram í mars mánað, og
miðað verður ímóti, at foreldrini tá fáa fráboðan um, hvar barnið fær pláss.
Um ikki verður tikið av plássinum
Tað fær ongar fylgjur fyri støðu barnsins á bíðilistanum, um ikki verður tikið
av stovns- ella dagrøktarplássi.

Vøggustovur og barnagarðar
• dagstovnarnir skulu raðfestast eftir ynski. Stovnar, ið ikki
eru raðfestir, standa ikki í boði.
• raðfestast skulu í minsta lagi fýra stovnar við vøggustovum, um
ynski er um vøggustovu.
• raðfestast skulu í minsta lagi fýra stovnar við barnagarðsstovum,
um ynski er um í barnagarð.
• miðað verður ímóti, at systkin koma á sama stovn, um foreldur
ynskja tað.
• miðað verður altíð eftir at fáa barnið inn á hægst raðfesta stovn.
Tó kann koma fyri, at fyrsta ynski ikki er møguligt at lúka.
• minst tvey børn av sama kyni skulu vera í somu stovu.
Dagrøkt
Dagrøktarøkini eru seks í tali:
• Argir
• Vesturbýurin og Norðasta Horn
• Miðbýurin og Eysturbýurin
• Ternuryggur, Hoyvík og Hvítanes
• Kaldbak
• Kollafjørður
Dagrøktarøkini skulu raðfestast. Dagrøktarøki, ið ikki eru raðfest, standa
ikki í boði. Skal dagrøkt standa barninum í boði, er neyðugt at skriva tað á
umsóknarskjalið. Barn í dagrøkt verður standandi á bíðilista til stovnspláss,
um søkt hevur verið um hetta, og verður tað javnsett við børn, ið ikki eru í
ansing.
Broyta ynski
Um ynski er, at fáa broytt gamlar raðfestingar, má sigast frá á Snarskivuni.
Hetta kann vera í sambandi við at flutt verður í annað bústaðarøki, ella at
nýggjur stovnur er komin.
Upptøka
Øll skrásett børn koma á ein høvuðslista, har raðfest verður eftir aldri á
barninum. Børnini verða somuleiðis skrásett á serligu listunum hjá hvørjum
stovni sær og dagrøktini, so sum ynskt er á umsóknarblaðnum. Raðfestingin
á nevndu listum er eftir høvuðslistanum.

Tá pláss verða lutað út, verður hugt eftir, hvør er fremstur á serligu listunum
til tøka plássið. Er tøkt pláss á vøggustovu, fær barnið ovast á vøggustovulistanum boðið plássið.
Børn, sum eru í dagrøkt frá 1. oktober verða verandi í dagrøkt til komandi
summar.
Uppsagnarfreist
Verður barn tikið úr ansing á stovni, er uppsagnarfreistin ásett til 2 mánaðir,
galdandi frá 1. ella 15. í komandi mánaði. Boðast skal skrivliga frá til
Snarskivuna.
Fyri dagrøkt er uppsagnarfreistin ásett til 1 mánað. Boðast skal frá á
dagrøktarskrivstovuni.
Farloyvi
Foreldur kunnu skrivliga søkja um, at barnið fær farloyvi frá ansingarplássinum við tí trygd, at tað aftur fær plássið, tá farloyvistíðin er úti. Einasta
treytin fyri farloyvi er, at barnið er burtur frá ansingarstaðnum í minsta lagi 6
mánaðir. Boðast skal skrivliga frá í seinasta lagi tveir mánaðir innan farloyvi
ynskist, og innan pláss ynskist aftur.
Um flutt verður úr kommununi í avmarkað tíðarskeið t.d. í sambandi við
útbúgving, kunnu foreldur skrivliga søkja um farloyvi fyri barn á bíðilista í
upp til eitt ár í senn.
Fíggjarligur stuðul
Tey, ið fáa forsorgarhjálp frá Almannastovuni, kunnu fáa eitt mánaðarligt
ískoyti vegna vantandi barnaansing. Tað ber til at venda sær til Snarskivuna
at fáa váttan um at ikki ber til at útvega ansing.
Frípláss
Í Snarskivuni og á www.torshavn.fo fæst kunngerð um gjaldsreglur fyri
dagstovnar og dagrøkt. Har eru allar viðkomandi upplýsingar um, nær ein
kann søkja um fult ella lutvíst frípláss.
Avsláttur fyri systkin
Hava foreldur fleiri børn í ansing, gjalda tey fult gjald fyri bíligasta plássið

og 75% fyri dýraru plássini. Hava foreldur fleiri børn í ansing, sum øll eru í
dýraru plássunum, gjalda tey 75% av øllum plássum.
Serlig atlit
Barnaverndarnevndin kann vegna serlig atlit mæla til, at børn sleppa
framum á bíðilistanum.
Ynski um at flyta stovn
Er ynski um at fáa barnið flutt í annan stovn ella annað dagrøktarøki, verður
tað gjørt við at útfylla flytingarskjal. Børn verða flutt við høvuðsupptøku.
Freistin at søkja um flyting er 1. februar.
Eftirstøða
Um eftirstøðan fyri at hava barn á dagstovni ella dagrøkt fer upp um 2
mánaðir,kann kommunan ella stovnurin avgera at siga plássið upp.
Ónøgd
Um ónøgd er við viðurskiftum á stovni ella dagrøkt, verður mælt til at kunna
leiðaran á stovninum ella dagrøktini. Eisini eru foreldur ella avvarðandi
vælkomin at venda sær til kommununa, um tað er eitthvørt tey eru ónøgd
við.
Kæran
Avgerðir, tiknar av kommununi sambært Dagstovnalógini, kunnu kærast til
landsstýrismannin í Mentamálaráðnum.
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