
 

Frístundaheimilið 

Bifröst 
 Foreldrahandbók 



*Skrá þarf börnin sérstaklega þá daga sem lengd viðvera er og kostar það aukalega     
2.351 kr. fyrir hádegi.  
*Foreldrar þurfa að fara inn á Völu aðganginn sinn til þess að skrá barnið í lengda 
viðveru. 
*Við munun senda póst á alla forráðamenn og minna á þegar svona  dagar nálgast.  
* Starfsdagur hjá starfsfólki Bifrastar á vorönn verður auglýstur síðar. 
 
** Birt með fyrirvara um breytingar 



Viðauki 

 

 

Um Bifröst 

Frístundaheimilið Bifröst er starfrækt fyrir börn í 1.-4. bekk. 

Það opnar kl. 13:00 alla virka daga og er opið til kl. 16:30.  

Til kl. 14:00 er starfsemin staðsett á tveimur stöðum, annars 

vegar er 1.-2. bekkur í Bifröst við Tryggvagötu 23b og hins 

vegar er 3.-4.bekkur í kjallaranum í Vallaskóla við Sólvelli 2.  

Meginmarkmið frístundaheimilisins er að börnunum líði vel 

og fái notið sín í frjálsum leik í öruggu umhverfi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símanúmer Bifrastar :  480-5861 

Símanúmer í Kjallara : 480-5847 

Skrifstofa forstöðumanna : 480-5860/830-8849 

Netfang : fristund@vallaskoli.is 

 



Skráningar 

Frístundaheimili Árborgar notast við skráningarkerfi sem heitir Vala. Þar 

er hægt að sækja um vistun í frístund og inni á sérstökum foreldraaðgangi 

er hægt að breyta vistunartíma, skrá tómstundir barna og fleira. Til þess 

að komast inn í Völu er farið í gegnum mín Árborg. Þar til vinstri er      

hlekkur sem heitir frístundaheimili Árborgar og þaðan er farið inn á Völu 

með íslykli eða rafrænum skilríkjum (sjá leiðbeiningar í viðauka). 

  Athugið, uppsagnir eða breytingar á vistunartíma þurfa að      

berast fyrir 20. hvers mánaðar og tekur breytingin þá gildi 1. næsta 

mánaðar. Ef komið er fram yfir 19. hvers mánaðar tekur breytingin ekki 

gildi fyrr en þar næsta mánuð, það sama á við um skráningu nýrra barna. 

 

Lengd viðvera 

Lengd viðvera er í boði flesta starfs-og foreldradaga skólans en þá býðst 

skráðum þátttakendum að nýta frístund allan daginn. Einnig er lengd 

viðvera í boði í kringum jól, páska og í svokallaðri sumarfrístund. Skrá þarf 

sérstaklega þessa daga og er gjaldið 2351kr. á dag fyrir hádegi. Skráðir 

forráðamenn fá tölvupóst þess efnis þegar opnað hefur verið fyrir 

skráningu í lengda viðveru. 

 Athugið að lokað er í haustfríi, vetrarfríi, á starfsdögum og 

rauðum dögum. (sjá dagatal í viðauka). 

 

 

 Skoða vistun 

 Skrá tómstundir 

 Breyta skráningu 

Skráning í lengda viðveru—leiðbeiningar 

* Þegar opnað hefur verið fyrir skráningu í lengda 

viðveru fá forráðamenn tilkynningu í tölvupósti. 

Skráning í tómstundir—leiðbeiningar 



Skráning í frístund—leiðbeiningar 

 

 Á arborg.is er farið inn á Mín Árborg.                                                                   

Þar þurfa foreldrar að skrá sig inn með íslykli. 

 Inni á Mín Árborg er hlekkur til hægri Frístundaheimili Árborgar. 

Þessi hlekkur flytur foreldra/forráðamenn inn á Völu, frístundavef. 

 

 

 

Viðauki Tilkynningar og samskipti 

Mikilvægt er að tilkynningar berist frá forráðamönnum. Við tökum ekki 
við munnlegum skilaboðum frá börnunum sjálfum þegar kemur að        
forföllum, vinaheimsóknum eða upplýsingum um hver sækir o.þ.h. 
Vinaheimsóknir þurfa að vera skipulagðar fyrirfram því ekki er í boði fyrir 
börn að hringja úr símum frístundar með hvers kyns fyrirspurnir. 

Þegar foreldrar/forráðamenn sækja börnin þurfa þeir að láta starfsmann 
með brottfararlista vita. 

Ef foreldri/forráðamaður þarf að ná tali af forstöðumönnum er best að 
hafa samband fyrir kl.12, þar sem forstöðumenn hafa að öllu jöfnu   
viðveru að skrifstofu að morgni. Alltaf er hægt að senda tölvupóst en 
athugið að við temjum okkur að senda staðfestingu á að póstur sé 
móttekinn. 

Við biðjum foreldra um að láta okkur vita ef breytingar verða á síma-
númerum, netföngum eða öðru. Einnig er gott að fá upplýsingar á 
breyttum fjölskylduaðstæðum, breyttar aðstæður geta haft áhrif á líðan 
barna. 

* Athugið að ekki eru gefin lyf í frístund. 

Okkur þykir vænt um að sjá ykkur og ykkur er velkomið að kíkja á börnin 
ykkar í leik. 

 

Fjarvera 

Ef barn mætir af einhverjum sökum ekki í frístund biðjum við foreldra um 
að tilkynna forföll fyrir kl. 12,  til þess að koma í veg fyrir óþarfa áhyggjur 
og tíma sem fer þá í að leita að barninu (verkferill í viðauka). 

 



Tómstundir 

Ef barn á að sækja einhverjar tómstundir innan þess tíma sem það er í 

frístund getum við sent það í rútu eða gangandi frá okkur. Það er þó    

algjörlega á ábyrgð forráðamanna að upplýsa okkur um tíma og     

staðsetningar og einnig ef forföll verða (sjá skráningu tómstunda í     

viðauka).      

Eigi barn að koma aftur eftir æfingu, þarf að upplýsa okkur um það. 

Eigi barn að taka frístundabílinn þarf að upplýsa um það en vert er að taka 

fram að frístundabíllinn er þjónusta á vegum Árborgar og undir foreldrum 

komið að kenna börnum sínum að nota hann. 

* Falli æfing niður þurfa foreldrar/forráðamenn að tilkynna okkur það, því 

þær upplýsingar koma hvergi annars staðar frá. 

Klæðnaður 

Við í Bifröst förum út að leika með börnunum á hverjum degi. Það er því 
mikilvægt að börnin séu klædd eftir veðri svo þau geti tekið þátt í starfinu 
hjá okkur. Ef barn er búið að vera veikt og á að vera inni á meðan útivera 
er verða foreldrar að láta okkur vita með því að senda tölvupóst eða 
hringja fyrir kl 12. á daginn. 

Í Bifröst eru mörg börn og bendum við foreldrum á að merkja föt barna 
sinna vel. Við mælum einnig með að börnin hafi með sér auka föt í 
skólatöskunum. Ætlast er til að öll föt fari heim með börnum í lok hvers 
dags. 

*Athugið að ef börn mæta með hjól, hlaupahjól, leikföng, pening, síma 
eða annað þá er það á þeirra ábyrgð.  

** Á skemmtilegum dögum eru búningar og aðrir aukahlutir einnig á 
ábyrgð barnanna. Við mælum með því að aukahlutir séu skyldir eftir    
heima þar sem þeir eiga það til að týnast eða skemmast í fjörinu sem  
fylgir þessum dögum. 

Flækjukot 

Hjartarými 

Kjallari 

Kjallari 



Listakot 

Dúkkó 

Salur á efri hæð 

Frístundaheimilið Bifröst 

Gjaldskrá fyrir frístundaheimili í 

Sveitarfélaginu Árborg   

frá 1. janúar 2020  

          

 

 

*Systkinaafsláttur gildir á milli leikskóla, frístundar, lengdrar viðveru og 
dagforeldra. Systkinaafsláttur er 50% með öðru barni og 100% með þriðja 
barni. Afsláttur reiknast alltaf á elsta barnið. Einungis er veittur afsláttur 
af vistunargjaldi í frístund. Skilyrði er að hafa sama lögheimili og 
fjölskyldunúmer í þjóðskrá.   

 

*Ef þjónusta er nýtt kl. 8:00-13:00 á foreldradögum og starfsdögum skóla 
eða í jóla- og páskafríum þarf að greiða fyrir það 2.351.- á dag og er þá 
talað um lengda viðveru. Óskað er eftir sér skráningu þessa daga. Einnig 
er hægt að skrá þau börn eftir hádegi sem ekki eru skráð í vistun þann 
vikudag og greitt sérstaklega fyrir. Skráning á langa daga er bindandi og 
ekki er veittur systkinaafsláttur af viðbótarvistun þessa daga. 

** Umsókn gildir eitt skólaár í senn (ágúst—júní). Ef segja á upp eða  
breyta vistun þarf það að gerast í seinasta lagi 19. hvers mánaðar og 
tekur uppsögnin eða breytingin þá gildi um næstu mánaðarmót. 

Þjónusta þátttaka hressing samtals 

Vistun 5 daga 15.667 4.523 20.190 

Vistun 4 daga 12.776 3.622 16.398 

Vistun 3 daga 9.862 2.711 12.573 

Vistun 2 daga 6.957 1.823 8.780 

Vistun 1 daga 4.043 924 4.967 

Lengd viðvera 2.351  2.351 


