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Tað eru tvær vøggustovur, tvær barnagarðsstovur  
og ein frítíðarstova í Áarlon 
Børnini eru í aldrinum frá  

uml. 5 mðr. til og við 5. flokk. 
 

Stovurnar eru: 
Vøggustovan Summardáin tlf. 292413 

    Vøggusotvan Sóljan, tlf. 292414 
Barnagarðsstovan Smæran, tlf. 292415 
Barnagarðsstovan Blákollan, tlf. 292416 
Frítíðarstovan Túgvublóman, tlf. 292417 

 
Skúlabólkur: 

Børnini, ið fara í skúla møtast 3 ferð um vikuna í 
Túgvublómuni. 

 
 
 

Skrivstovan: Telefon 662410 
 

Leiðari: Siborg Arge tlf 292412 
 

Varaleiðari: Unni Joensen tlf 292411 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Dagstovnurin Áarlon 

       Frammi í Forna 1 

     340 Kvívík 

       T lf. 292412-662410 

Heimasíða: aarlon.fo 

        Mail: stovnur@kvivik.fo 
 



 
 
Hjartaliga vælkomin í Áarlon  
 
 

Vit bjóða tykkum hjartaliga vælkomin í Áarlon og ynskja, 
at okkara samstarv verður mennandi og gott. 
 
Eitt barn hevur hundrað mál 
eitt barn 
er gjørt av hundrað 
barnið hevur 
hundrað mál 
hundrað hendur 
hundrað tankar 
hundrað hættir at hugsa 
at spæla og at tala 
 
Hundrað altíð hundrað 
hættir 
at lurta 
at undrast og dáma væl 
hundrað gleðir 

av at syngja og skilja 
hundrað heimar 
at droyma um 
 
Barnið hevur 
hundrað mál 

  

 

 
 
Kostnaður: 
Foreldragjaldið er í løtuni kr. 1900,- fyri vøggustovu-og 
barnagarð-pláss. Frítíðarstovugjaldið er kr. 1100,- 
Juli mánaði er gjaldsfríur. 
Systkinaavsláttur verður veittur við 25%, og yngsta barnið 
rindar altíð fult gjald. 
 
Frípláss: 
Umsóknarblað um frípláss fáast frá leiðaranum og søkjast skal 
áðrenn 1. juli á hvørjum ári. 
Tá barnið gevst á stovninum, er uppsagnarfreistin ásett til ein 
mánað frá 1. í mánaðinum og skal hetta gerast skrivliga.  
Tá børn fara í skúla skal meldast frá skrivliga áðrenn 1. mai, 
um barnið ikki skal ganga í frítíðarstovu. 
 
Upp- og afturlatingartíðir: 
Stovnurin er opin allar yrkadagar frá kl. 07.15 til kl. 17.00. Tá 
klokkan er 09:30, ganga vit út frá, at øll børnini eru komin, 
uttan so at foreldrini hava ringt og gjørt aðrar avtalur við 
stovuna. Um barnið ikki kemur í Frítíðarstovu, skal boðast frá 
áðrenn kl 11:00 
 
Frídagar: 
Stovnurin er stongdur í 4 vikur um summarið. 
Vit hava stongt millum jól og nýggjár. Flaggdagin er eisini 
afturlatið, og grundlógardagin lata vit aftur kl. 12:00. 
Vit hava 2 ráðleggingardagar um árið, ein um várið og ein um 
heystið og tá er stovnurin stongdur. Boðað verður frá nær 
dagarnir eru, minst ein mánaða frammanundan. 



 
 
Foreldrasamstarv: 
Tvær ferð um árið verður kallað inn til felagsforeldrafund, 
ein um várið og ein um heystið. Her verða ymisk evni tikin 
upp, sum hava við barna-foreldra-og stovnslívið at gera. 
Eisini hoyra vit um, hvat gongur fyri seg á stovuni, har júst 
tykkara barn gongur.  
Á felagsforeldrafundinum um heystið verður valt eitt 
foreldraráð. Foreldraráðið hevur til uppgávu at bøta og 
styrkja um samstarvið millum foreldur, stovnin og 
kommununa. 
Árliga verður skipað fyri foreldraviðtalum. Her verða 
foreldrini boðin til eina persónliga viðtalu saman við 
starvsfólkunum frá tí stovuni, barnið gongur. Her verður 
tosað um, hvussu gongur hjá barninum sum heild. Um 
tørvur er á eyka viðtalum, eru foreldrini altíð vælkomin at 
seta seg í samband við okkum. Sjálvi loyva vit okkum eisini 
at heita á foreldrini, um vit meta tørv á viðtalu. 
 

 
 
Rís, rós og hugskot: 
Við høvuðsinngongdina til barnagarðin hongur ein kassi til 
rós, rís og hugskot.  
 
 
 

 
 
 

 
 
Tilvenjing: 
Fyri at barnið skal fáa eina góða byrjan, hevur tað stóran 
týdning, at foreldrini geva sær góðar stundir, tá ið barnið 
byrjar á stovninum. 
Tað er umráðandi, at tit siga farvæl, soleiðis at barnið veit, 
at tit fara. Hettar skapar tryggleika fyri barnið. Saman 
finna vit ein máta, sum hóskar til tykkara at siga farvæl 
uppá. 
Foreldur ella avvarðandi eru altíð vælkomin at steðga á, 
fáa ein kaffimunn og práta við okkum. 
 
Tá vit møta á stovninum: 
Tá tit koma um morgunin, er onnur stovan opin og eru vit 
á tí stovuni til kl. 08:30, tá eitt starvsfólk á hinari stovuni 
møtir. Stovurnar skiftast aðru hvørja viku at lata upp og 
aftur. Seinnapartin fara vit út í garðin, ella inn í 
Látupípuna, sum er felags fyri allan stovnin. 
Hvønn dag er samling í barnagarðsstovunum kl. 9.30 og 
mánadag, mikudag og fríggjadag kl. 9.30, hava 
vøggustovurnar samling saman í tí stóru gongini, sum er 
millum stovurnar. 
Tá barnið fer heim, skulu foreldrini altíð tosa við eitt av 
stavsfólkunum. 
 
Minnist til at lata portrini aftur og lærið ikki børnini at 
lata upp og aftur 
Vinarliga sløkkið motorin á bilinum. 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
Pápar dáma eisini væl at spæla í garðinum. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sjúka: 
Um barnið er sjúkt, skal boðast frá á stovuni og uml. nær 
barnið væntast aftur. 
Vit taka ikki ímóti sjúkum børnum, og um barnið verður sjúkt, 
meðan tað er á stovninum, seta vit okkum í samband við 
foreldrini. Einans lívsneyðugur heilivágur verður givin á 
stovninum. 
 
Stovnstíð: 
Full stovnstíð er frá kl. 07:15 til kl. 17:00, tó í mesta lagi 9 
tímar. Hálv stovnstíð er antin fyrrapart 4½ tíma til kl. 12:15 ella 
aðru hvørja viku. Gjaldið fyri hálva tíð er 60% av fulltíðargjaldi. 
 
Útferðir og dagstúrar: 
Barnagarðsbørnini og vøggustovubørnini eru ein heildagstúr 
um árið. 
Skúlabólkurin er á legu í uml. 2 dagar um árið. 
 
Tryggingar: 
Kommunan hevur tryggjað øll børnini á stovninum. 

 

 
Vit hjálpast hvørjum øðrum 

 



Feria: 
Barnið skal hava feriu minst 5 vikur árliga. 
Frítíðarstovan er stongd allar dagar, har skúlin hevur stongt. 
 
Blæður: 
Børnini hava sjálvi blæður við á stovnin. 
 
Suttur: 
Tey børn, sum brúka suttu, skulu sjálvi hava hesar við. 
 
Matur: 
Uml. kl. 11:30 eta børnini matpakka, sum tey hava við 
heimanífrá, um ikki onnur boð eru givin. Navn eigur at vera á 
mateskjunum. 
Børnini fáa mjólk og millummála frá stovninum. 
 
Føðingardagar: 
Tá barnið hevur føðingardag, er møguleiki at bjóða okkurt til 
millummálan á stovuni.  
 
Klæðir: 
Við okkara skiftandi veðurlag, skal barnið hvønn dag hava heit 
klæði, regnklæði og gummistivlar við. Minst eitt eyka sett av 
klæðum skal liggja í kassanum. 
Navn eigur at vera í øllum klæðunum. 
Foreldrini hava ábyrgd av at rudda og halda skil á 
klæðum/klædnarúminum hjá barninum. Hvønn seinasta 
fríggjadag í mánaðinum skulu skiftiklæðini heim við. Seðlar 
verða settir á kassarnar til áminningar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Børn úti á kanningarferð. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Upptøkutreytir fyri Dagstovnin í Kvívík 

Dagstovnurin í Kvívík er fyri børn í aldrinum frá uml. 6 

mðr. til 9 ár 

Barnið og í minsta lagi annað av foreldrunum sum hava 

foreldramynduleika/verji, skulu vera skásett og búsitandi 

í kommununi fyri at fáa stovnspláss hjá Kvívíkar 

kommunu 

Kommunan kann tó í serligum førum gera undantak frá 

punkt 2, t.d. har barnaverdartænastan hevur givið sítt 

tilmæli. Tá verður skrivlig avtala gjørd við avvarndi 

kommunu, har barnið er búsitandi. 

Øll, sum søkja stovnspláss, fáa skrivligt svar frá 

stovnsleiðarinum/kommununi um móttøku av 

umsóknini og við upplýsingum um, nær tey kunna 

vænta stovnspláss. 

Full stovnstíð er frá kl. 07.15 til kl. 17.00 tó í mesta lagi 9 

tímar. Hálv stovnstíð er antin fyrrapart til kl 12.15 ella 

aðru hvørja viku. 

 

Áðrenn barnið byrjar, skal upptøkuskjal útfyllast við 

upplýsingum um barnið og foreldur/verja. 

 

 

Tá pláss er tøkt, skal fyrsta barnið á upptøkulistanum            

hava boð um stovnspláss. 

Um foreldur ikki taka av stovnsplássinum, verður barnið 

ikki flutt afturum á upptøkulistanum, um tey framvegis 

ynskja stovnspláss. 

Foreldur kunnu søkja leiðaran/samskiparan um, at 

barnið fær farloyvi frá stovnsplássinum í upp til eitt ár í 

senn við trygd fyri, at barnið fær stovnspláss aftur í 

kommununi, tá farloyvistíðin er úti. Treytin fyri farloyvi 

er, at barnið er burtur frá stovnsplássinum í minsta lagi 6 

mánaðir. Í serligum førum kann víkjast frá regluni um í 

minsta lagi 6 mánaðar. 

Børn við serligum tørvi koma fram um á 

upptøkulistanum í teimum førum, har 

barnaverdartænastan hevur givið eina nágreiniliga lýsing 

av støðuni hjá barninum. (Her verður hugsað um 

málsligar, sálarligar og sosialar trupuleikar). 

Foreldur/verjar kunnu kæra avgerðir um upptøku til 

Trivnaðarnevndina í Kvívíkar kommunu. 

Tá barnið verður tikið úr plássinum, skal skrivlig 

uppsøgn latast leiðarinum seinast ein mánaða áðrenn 

barnið gevst til tann 01. í einum mánaða. 

 


