Endamálið
Dagrøktin er sett á stovn til tess at nøkta tørvin fyri ansing av børnum í aldrinum 0-6 ár.
Høvuðsendamálið er at skapa eitt trygt og mennandi umhvørvi fyri tað einstaka barnið.
Leiðarin
Leiðarin hevur dagligu leiðsluna og ábyrgdina av skipnini innanfyri ásettu karmarnar. Leiðarin skal góðkenna
dagrøktarheim/dagrøktarar og saman við teimum hava eftirlit við, at børn trívast og mennast.
Leiðarin vitjar dagrøktarheimini regluliga og skal kunna veita ráðgeving og vegleiðing. Leiðarin skipar fyri
tiltøkum, so sum túrum og øðrum felagsvirksemi.
Leiðarin hevur tað skrivliga um hendi, so sum fíggjarætlan, lønir, inngjaldingar, tilmeldan av børnum o.ø.
Leiðarin keypir inn og útflýggjar tað, ið neyðugt er. Fylgir við og skipar so fyri, at fyriskrivaðar reglur verða
fylgdar
Dagrøktarin
Dagrøktarin skal hava hegnið og áhugað at ansa børnum, og má leggja seg eftir, at tað einstaka barnið trívist
og mennist.
Barnið skal stimbrast andaliga og handaliga bæði inni og úti, so tað við tíðini gerst eitt sjálvstøðugt menniskja.
Kropsligur og sálarligur harðskapur má ikki nýtast móti børnunum. Sama er galdandi yvirfyri egnum børnm.
Barnatal: Dagrøktarin kann hava upp til 5 børn fulla tíð, íroknað síni egnu undir skúlaaldur. Eru børnini
hálva tíð, kunnu tað ongantíð verða meira enn 6 samstundis, tó hevur aldurin á børnunum týdning.
Gestarøkt: Dagrøktarin hevur skyldu til at taka ímóti í mesta lagi 2 børnum frá øðrum dagrøktarheimi, við
stuttari fráboðan.
Sjúka/frí: Verður dagrøktarin sjúk/ur, verður boðað leiðaranum frá sum skjótast. Børnini hava tá møguleika
at koma í annað dagrøktarheim í gestarøkt (helst í sama heim hvørja ferð).
Áðrenn byrja verður í dagrøkt: Áðrenn barnið byrjar í dagrøkt, hittast barn, foreldur og leiðarin í
dagrøktarheiminum. Heilsað verður upp á húsfólkið og hini børnini, sum verða ansað í heiminum.
1

Dagrøktarin greiðir m.a. frá arbeiðsgongdini. Foreldrini greiða frá barninum, t.d. um vanar og atferð. Leiðarin
gjøgnumgongur reglugerð, sum foreldrini hava fingið frammanundan.
Uppsøgn: Uppsagnartíðin fyri eitt barn er 1 mðr. galdandi frá 1. í einum mánað. Sama er galdandi um tíðin
hjá barninum í dagrøktini skal broytast.
Ansingartíðir
Ansingartíðin er frá mánadag – fríggjadag frá kl. 7.30 – kl. 17.15
Børn ið eru fulla tíð, kunnu tó í mesta lagi verða í dagrøkt 9 tímar dagliga. Børn ið eru hálva tíð, eru antin
fyrra- ella seinnapart 4½ tíma dagliga ella heilan dag, aðruhvørja viku.
Fastir frídagar: Dagrøktarar hava frí hesar dagar: Leygardagar, allar halgidagar, jólaaftan, nýggjársaftan,
ólavsøkudag og 1. mai.
Hesir dagar eru hálvir frídagar. Flaggdagin, grundlógardagin og ólavsøkuaftan (aftaná kl. 12.00)
Summarfrí: Dagrøktin letur aftur 4 vikur um summarið.
Dagrøktarheimið
Fyritreytirnar fyri at eitt heim verður góðtikið sum dagrøktarheim, er at húskið gongur undir tær treytir sum
verða settar einum dagrøktarheimið.
Viðurskiftini í heiminum mugu vera soleiðis, at børn kunnu spæla trygt og mennast. Uttandura eiga
umstøðurnar eisini at verða tryggar og góðar hjá børnum at spæla í. Gyrðing eigur at verða uttanum húsini.
Húsdjór mugu ikki verða til ampa fyri dagrøktarbørnini.
Ikki er loyvt at roykja í dagrøktarheiminum, meðan børn eru í dagrøkt. Hetta er galdandi bæði fyri
dagrøktaran og húsfólki.
Børnini skulu hava matpakka við til á miðdegi. Mat til hinar máltíðirnar letur dagrøktarheimið.
Tað áliggur leiðaranum at útvega dagrøktarheiminum neyðugu útgerðina so sum høgan stól, vogn, song,
leikur o.s.fr.
Felagsvirksemi: Dagrøktarin hevur skyldu til at taka lut í felagsvirksemi, so sum spølum, túrum, fundum og
øðrum tiltøkum.
Í bil: Tað er loyvt dagrøktarum at taka børnini við í bil (styttri túrar), um skrivlig váttan fyriliggur frá
foreldrum/verja.
Løn: Sambært sáttmála millum FA og KAF
Uppsøgn: Uppsagnartíðin er 1 mðr galdandi frá 1. í einum mánað.
Foreldur
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Fyri at dagrøktin kann fara fram so ótarna sum gjørligt, eiga ásettu uppmøtingar- og heintingartíðirnar at
haldast. Sagt eigur at verða frá til dagrøktaran kvøldið fyri, um hetta ikki er møguligt.
Foreldrini hava ábyrgdina av barninum til og frá dagrøktarheiminum, og skal tí annað av foreldrinum koma
við ella eftir barninum, um ikki onnur avtala er gjørd.
Dagrøktarin má altíð vita hvar foreldrini eru stødd.
Er barnið ikki komið ein tíma eftir ásettu tíð, kann tað ikki væntast at verða móttikið í dagrøktarheiminum tan
ndagin, um ikki onnur avtala er gjørd.
Sjúka/frí: Er barnið sjúkt ella í viðgerð við heilivági, eigur tað ikki at koma í dagrøkt og dagrøktarin eigur at
fáa boð um hetta beinan vegin. Boðað verður eisini dagrøktaranum frá, tá barnið er frískt og skal byrja aftur.
Skal barnið hava frí frá dagrøkt, skal sigast frá í góðari tíð.
Búni: Barnið skal verða klætt eftir veðrinum/árstíðunum og hava eyka klæðir, regnklæðir og fótbúna við.
Klæðini skulu verða væl merkt.
Vøggustovubørn skulu hava blæður, , lappar og bringuklút við.
Søtmeti o.a.: Børn eiga ikki at koma í dagrøkt við søtmeti, videofilmum ella øðrum, uttan serlig høvi t.d.
føðingardagar.
Tagnarskylda
Dagrøktararnir og leiðarin hava tagnarskyldu viðvíkjandi persónligum viðurskiftum hjá børnum og familjum
teirra.
Samstarv
Fyri at dagrøkarskipanin skal virka til fulnar og røkka endamálinum, mugu allir partar verða viðvirkandi til
eitt gott samstarv. Taka trupuleikar seg upp, mugu teir loysast so hvørt.
Foreldrafundur
Miðja verður ímóti at hava ein felags foreldrafund um árið og eina foreldraviðtalu um árið.
Foreldur og dagrøktarar kunnu koma við ynskjum um evni, sum skulu takast upp á fundinum.

Frammanfyri nevndu reglur skulu fylgjast, so barnaansingin í dagrøktini skal kunna virka undir
góðum og tryggum umstøðum.
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