Vælkomin í Útibarnagarð
Um Látipípuna
Látipípan er stovnur við útibarnagarði, og heldur til í Heygalíð 10.
Útibarnagarður Børnini ganga í útibarnagarði1-2 ár, áðrenn tey fara í skúla.
Frítíðarstovan er til børn úr 1. og 2. flokki eftir skúlatíð.

Mál okkara á stovninum
Vit vilja:


geva børnunum eitt umhvørvi við trivnaði, tryggleika og umsorgan



geva teimum smáar uppgávur og avbjóðingar, fyri at styrkja teirra sjálvsvirði



brúka og kanna náttúruna í nærumhvørvinum í menningini av barninum, læra tey at
geva náttúruni ans og at fara væl um hana.

Árligar útferðir
Skúlabólkurin fer vanliga á summarlegu.

Koma – fara
Barnið skal vera á stovninum í seinasta lagi kl. 9:30. Um barnið kemur seinri, skulu foreldrini
ringja á stovuna um hetta.
Foreldur ella tann, sum kemur við barninum, verður biðin um at hjálpa barninum úr
yvirklæðunum og fylgja tí inn til eitt starvsfólk.
Minnist til at boða starvsfólki á stovuni frá, at barnið er komið, og somuleiðis tá farið
verður heim.
Stovan eigur altíð at fáa boð, um tað eru onnur enn foreldrini og tey avtalaðu, sum koma
eftir barninum.

Sjúka – frávera
Tá ið børnini koma á stovn, skulu tey vera væl fyri og kunna fara út. Vit kunnu ikki taka ímóti
sjúkum børnum.
Um barnið ikki kemur á stovn vegna sjúku ella hevur ein frídag, skal stovan hava boð um
hetta áðrenn kl. 9.30.
Starvsfólkini geva heilivág, um talan er um kroniska sjúku.

Hvat skal barnið hava við?
Barnið skal hava matpakka við, sum er sunnur og mettandi. Góðgæti, saft og líknandi skulu
børnini ikki hava við.
Stovnurin bjóðar mjólk og millummála.
Vit leggja okkum eftir at geva børnunum heilsugóðan mat.
Ryggsekk og drekkidunk.
Drekkidunkurin verður tikin við heim hvørt vikuskifti at reingera, tí skjótt er, at bakteriur
seta seg í skrúvugangin.
Alt eftir árstíðunum eiga hesi klæðir at vera á stovninum:
2 sett av skiftiklæðum, kavadrakt, regnklæðir, tjúkk troyggja,
húgva, vøttir/handskar, gummistivlar.
Foreldrini skulu halda skil á klædnarúminum hjá barninum, so at røttu klæðini eru í
rúminum. Minnist til at skriva navn í klæðini.
Børnini mugu ikki hava turrikløð ella klæðir við longum bondum í við í Útibarnagarð.
Klædnarúmini skulu tømast seinasta fríggjadag í hvørjum mánaði.
Leikur
Um barnið hevur leiku við, er tað foreldranna ábyrgd. Heitt verður á foreldrini um ikki at
geva børnunum súkklu, rullifjøl, bib-bib spøl ella stór ting við.

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.
Tey hava ein grønan postkassa á stovninum og hesa adressu: foreldraradid@yahoo.dk

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.

Upp- og afturlatingartíðir
Stovnurin letur upp kl. 7.00 og letur aftur kl. 17.00.
Grundlógardag 5. juni er opið til kl. 12.
Flaggdagin 25. apríl er stongt.
Stovnurin er stongdur í 3 vikur í summarfrítíðini.
Stongt er ímillum jól og nýggjár.
Stongt er 2 ráðleggingardagar um árið.

Samband
Sóljukoppur
Mýrisólja

tlf.
tlf.

770152
770154

og
og

770153
770155

Leiðslan
Morið A. O. Gardy, leiðari
Katrin Helgadóttir, varaleiðari
Eyðbjørg Hansen, varaleiðari

tlf.
tlf.
tlf.

770 134
770 151
770 144

Gjald
Gjaldið fulla tíð er kr. 1.800,- um mð.
Gjaldið hálva tíð er kr. 1.075,- um mð.
Gjaldast skal frammanundan, fyrst í hvørjum mánaði í Bank Nordik
á kontu nr. 6460 – 156.028.1.
Juli mánaður er gjaldfríur mánaður.
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.

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

