
 

Leiðbeiningar vegna úttekta barnaverndanefnd hjá einstaklingum sem 

óska eftir að taka börn í sumardvöl sbr. c. lið 24. gr., 86., og 91. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 

 
Skv. barnaverndarlögum skulu allir þeir sem óska eftir að taka börn til sumardvalar sækja 

um leyfi til barnaverndarnefnda  þar sem þeir búa.  Þetta gildir hvort heldur er um að 

ræða sumardvöl á vegum barnaverndarnefnda og þá sem hluta af stuðningi nefndarinnar 

við barnið eða hvort dvölin er á vegum annarra, svo sem Bændasamtakanna.  Lögin gera 

þó ákveðinn greinarmun á sumardvölum og gilda um þær tvær reglugerðar.   Annars 

vegar er um að ræða reglugerð nr. 652/2004 um úrræði á ábrygð sveitarfélaga samkvæmt 

ákvæðum barnaverndarlaga og hins vegar reglugerð nr. 366/2005 um vistun barna á 

vegum annarra en barnaverndarnefnda. 

 

Skilyrði og afgreiðsla leyfis er að mestu leyti eins.  Í báðum tilvikum þarf 

barnaverndarnefnd að gera úttekt á aðstæðum umsækjanda, skrifa greinargerð sem 

umsækjanda gefst kostur á að gera athugasemdir við og afgreiða svo umsóknina með 

bókun.   

 

Hafa ber í huga að leyfi sem umsæjandi kann að hafa frá barnaverndarnefnd og /eða 

Barnaverndarstofu til annarra starfa svo sem að vera persónulegur ráðgjafi, 

stuðningsforeldri eða fósturforeldri, veitir ekki sjálfkrafa leyfi til að taka börn í 

sumardvöl, heldur þarf að fjalla um þá umsókn sérstaklega.  Almennt er gert ráð fyrir að 

sami aðili taki börn í sumardvöl annað hvort frá barnaverndarnefndum eða frá öðrum.  

Við mat á því hvort rétt sé að sami staðurinn sinni mörgum verkefnum fyrir 

barnaverndarnefnd þarf að meta haða áhrif ný starfsemi hefur á börnin sem njóta 

þjónustunnar sem fyrir er (koma t.d. reglulega í stuðningsdvöl).  Hafi nefndin í höndum 

upplýsingar um umsækjanda vegna annarra starfa má nýta þær við afgreiðslu umsóknar 

um að taka börn í sumardvöl. 

 

Þau atriði sem skoða þarf sérstaklega þegar úttekt er gerð vegna umsóknar um að taka 

börn í sumardvöl eru: 

 

1. Inngangur 

 Nafn umsækjanda og heimilisfang 

 Hvernig var upplýsinga aflað 

 Hvenær var heimilið heimsótt 

 Við hverja var rætt og hvenær 

 Fjöldi barna sem óskað er leyfi fyrir 

 Aldur barnanna 

 Hvenær fjallaði barnaverndarnefnd um umsögnina 

 

2. Lýsing á aðstæðum og viðtöl 

a) Heimilið og umsækjandi 

 Nafn og kennitala allra heimilismanna 

 Atvinna umsækjanda 



 Menntun og starfsreynsla umsækjanda 

 Stutt lýsing á bakgrunni umsækjanda og félagslegri stöðu 

 Reynsla umsækjanda af vinnu með börnum 

 Reynsla og þekking umsækjanda á börnum með sérþarfir 

 Hver eru helstu áhugamál umsækjanda og tómstundaiðkan 

 Hvert er viðhorf umsækjanda til umönnunar og uppeldis barna 

 Neytir umsækjandi áfengis, tóbaks eða annarra vímuefna og hver er 

afstaða til þessar efna. 

 Hvers vegna óskar viðkomandi eftir að taka börn i sveit 

 Hvernig telur umsækjandi að sumardvölin geta nýst börnunum 

 Hverjar eru helstu áherslur umsækjanda í  starfinu með börnunum 

 Hvernig telur umsækjandi sig geta náð markmiðunum sínum 

 

b)  Húsnæði 

 Lýsing á húsnæði 

 Hvernig hentar húsnæðið markmiðum staðarins og fjölda barna 

 Aðstæður í svefnherbergjum og öðrum vistarverum 

 Hvernig er öryggismálum háttað, s.s. brunavörnum 

 Eru hættur innandyra 

 

e)  Umhverfi 

 Lýsing á umhverfi 

 Hvernig hentar umhverfið börnunum og markmiðum starfsins 

 Eru einhverjar hættur utandyra 

 

f) Annað 

 Verða aðrir en þeir sem nefndir hafa verið í umsókninni með aðsetur á 

heimilinu 

 Er önnur starfsemi en sú sem sótt er um leyfi fyrir á heimilinu, t.d. 

bændagisting 

 Annað sem máli kann að skipta 

 

3. Sérstök atriði sem þarf að meta ef sótt er um að að taka börn í sumardvöl á 

vegum barnaverndarnefnda 

 Hefur umsækjandi áður unnið fyrir barnaverndarnefnd og ef svo er hvernig 

var sú reynsla 

 Hvert er viðhorf umsækjanda til barna og fjölskyldna í vanda 

 Hefur umsækjandi sérstaka þekkingu eða reynslu af að vinna með börnum í 

vanda 

 Er umsækjandi tilbúinn í samstarf við barnaverndarnefnd 

 

4. Mat og niðurstöður 

 Hvert er mat barnaverndarnefndar á ofangreindum upplýsingum 

 Hver er niðurstaða barnaverndarnefndar 

 Bókun barnaverndarnefndar 

 



Hluti þeirra atriða sem nefn eru hér að ofan er að finna í umsókninni sjálfri og má þá að 

sjálfsögðu vísa til þeirra við gerð umsagnar. 

 

Endurnýjun á leyfi 

Við endurnýjun á leyfi þarf fyrst og fremst að fjalla um þau ariði sem hafa breyst frá 

þeim tíma sem umsögn var síðast veitt. 

 

 

Reykjavík 25. apríl 2005 

 

 


