Vetrarstarf
Upplýsingar til
foreldra barna í lengdri viðveru
15:40-17:00

vinafell

Frístundaheimili Fellaskóla

vinafell
Frístundaheimili Fellaskóla

Frístundstarf Fellaskóla
Vinafell
Norðurfelli 17-19
111 Reykjavík
Sími 411-7540
Gsm: 664-8173
Deildarstjóri: Bryndís Snorradóttir, Bryndis.
Snorradottir@rvkskolar.is
Heimasíða: www.fellaskoli.is

Allir á
heimavelli

ALLIR Á
HEIMAVELLI

Frístundastarf Fellaskóla
Norðurfelli 17 - 19, 111 Reykjavík
Sími: 411-7540 / 664-8173
Bryndis.Snorradottir@rvkskolar.is

Gjaldskrá

GREIÐSLUFYRIRKOMULAG

Ávaxtahressing innifalin í
verði

5 dagar í viku: 6.530 kr.

Greitt er eftir á fyrir hvern mánuð.
Mögulegt er að greiða vistunargjald með

4 dagar í viku: 5.325 kr.
Reykjavíkurborg veitir systkinaafslátt þvert
á skólastig. Ef barn í Fellaskóla á systkini á
leikskóla er 50% afsláttur gefinn af gjaldi í
Fellaskóla. Einnig er afsláttur ef tvö eða
fleiri systkini eru skráð í frístundaheimili í
Reykjavík, 75% aflsáttur fyrir barn nr. 2 og
100% afsláttur fyrir barn nr. 3 eða 4.

3 dagar í viku: 4.110 kr.
2 dagar í viku: 2.900 kr.
1 dagar í viku: 1.685 kr.

eftirfarandi hætti:
A) Með kreditkortum (VISA/EURO)
B) Með heimsendum greiðsluseðlum

Opnunartímar

Eindagi greiðsluseðils er 15 dögum eftir útgáfu.
Hafi gjaldið ekki verið greitt á eindaga á leggjast á
dráttarvextir og vanskilakostnaður. Hafi ekki verið
greitt innan 35 daga frá gjalddaga er krafan send
innheimtuþjónustu Intrum til innheimtu.

Vinafell er opið eftir að skóladegi lýkur til 17:00

Þeir sem greiða með boðgreiðslu (VISA/EURO) fá
afslátt af dvalargjaldi sem nemur kr. 150 á mánuði.

Foreldrar eru vinsamlega beðnir um að virða
opnunartíma.

Ef þjónustu er sagt upp (vistun/degi) skal það gert
fyrir 15. hvers mánaðar og tekur uppsögnin gildi um
næstu mánaðamót.

Á starfsdögum og í jóla– og páskafríi Fellaskóla er
opið frá kl. 8:00-17:00 nema annað sé tekið fram.

Foreldrar og forráðamenn geta greitt
frístundastarf með frístundakortinu.

fyrir

Lokað er í vetrarfríi í Fellaskóla.

Upplýsingar
Athugið að ekki er leyfilegt að koma með leikföng
eða raftæki, s.s. GSM síma eða iPod/iPad á
frístundaheimilið nema á tilteknum auglýstum
dótadögum.

Upplýsingar
Útivist er mikilvægur þáttur í starfinu og því er
mikilvægt að börnin komi klædd eftir veðri dag hvern.
Gott er að merkja allan fatnað vel.

Upplýsingar
Óskilamuni má nálgast í anddyri Vinafells og hjá
húsverði Fellaskóla.

Hagnýtar upplýsingar
Ef breyting verður á viðveru barns sendið vinsamlega tölvupóst á Bryndis.
Snorradottir@rvkskolar.is eða sendið SMS í síma 664-8173 fyrir kl. 13:00
samdægurs.
Foreldrar eru hvattir til að hafa samband ef einhverjar spurningar vakna um starfið.
Viðtalstími deildarstjóra er eftir samkomulagi.

