Umsókn um lengda viðveru og mötuneyti skólaárið_________
fyrir nemendur 1.- 4. bekkjar
Regnbogaland verður opinð frá kl. 12:30 til kl. 16:00 mánudaga til föstudaga.
Aðeins er hægt að skrá nemendur alla daga vikunnar og ekki verður endurgreitt vegna fjarvista eða
veikinda nema þau vari samfellt í viku eða lengur. Innheimt verður fyrir mánuð í senn. Vinsamlegast
hafið samband við ritara ef barnið á að hætta í Regnbogalandi.

Veru í Regnbogalandi fylgir sjálkrafa áskrift á hádegismat og síðdegishressingu.
Hádegismatur er klukkan 12:30 frá mánudegi til fimmtudags. Á föstudögum er léttari matur
eingöngu fyrir Regnbogaland.
Síðdegishressing er kl. 15:00.
Mikilvægt er að foreldrar láti vita um leið og sótt er um ef um einhverskonar fæðuofnæmi eða
óþol er að ræða.________________________________________________________________
Heimferðir : Það er mikið öryggisatriði fyrir starfsmenn að hafa upplýsingar um það hvort barninu er heimilt að
fara eitt af staðnum þegar dvalartíma lýkur. Biðjum við foreldra að merkja við á innritunarblaðið hvernig þessu
verður háttað.
� Barnið má fara heim án fylgdar. � Barnið verður sótt.
Þegar breytt er frá því sem beðið er um, eru foreldrar vinsamlegast beðnir að láta starfsfólk vita
Minnisatriði : Látið vita ef brugðið er út frá skráðum vistunartíma. Látið starfsfólkið vita þegar þið sækið
barnið. Klæðið börnin með tilliti til veðráttu – hlý föt til útiveru. Merkið allan fatnað vel. Gott að hafa aukasett af
t.d. sokkum og buxum í töskunni.

Hér með er sótt um í Regnbogalandi fyrir:

Dags.____________

Nafn barns – bekkur :_________________________________________________________
Vinsamlegast merkið við það sem við á
Óskað er eftir vistun:
� í 2 klst. (til 14:30)

� í 3,5 klst. (til 16:00)

Undirskrift forráðamanns :______________________________________________________
Kennitala :______________________________________
Heimasími / farsími :______________________________
Vinnusími :______________________________________
Greiðandi/ef annar en umsækjandi :___________________________________________________

Starfsemi Regnbogalands tekur alltaf mið af þeirri aðstöðu sem skólinn hefur yfir að ráða. Á jafnt við
um húsnæði, útiaðstöðu og mannafla.

