
Leiðbeiningar fyrir barnaverndarnefndir við gerð umsagna um leyfi til að reka 

heimili eða stofnun fyrir börn sbr. 2. mgr. 91. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 

 

 

Í 2. mgr. 91. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 kemur fram að allir sem óska eftir að 

setja á stofn og reka heimili til að veita börnum viðtöku til umönnunar, stuðnings, 

afþreyingar eða hollra tómstunda þurfa til þess leyfi Barnaverndarstofu. 

 

Í reglugerð nr. 366/2005 um vistun barna á vegum annarra en barnaverndarnefnda er 

fjallað nánar um skilyrði þessara leyfisveitinga.  Almenn atriði er að finna í I. kafla og 

síðan sértækari atriði í III. kafla.  Í 24. gr. kemur fram að barnaverndarnefnd á því 

svæði sem heimilið/stofnunin er starfandi skuli veita umsögn um staðinn áður en leyfi 

er gefið út.   

 

Við gerð umsagnar þarf að taka mið af þeim atriðum sem fram koma í fyrrnefndri 

reglugerð og eru skilyrði fyrir því að leyfi fáist.  Þættir sem barnaverndarnefnd þarf að 

skoða sérstaklega og fram þarf að koma í umsögninni eru: 

 

1. Inngangur 

 Nafn heimilis og staðsetning 

 Nafn forstöðumanns og ábyrgðaraðila 

 Hvernig var upplýsinga aflað 

 Hvenær var heimilið heimsótt 

 Við hverja var rætt og hvenær 

 Hvenær fjallaði barnaverndarnefnd um umsögnina 

 

2. Lýsing á aðstæður og viðtöl 

a) Heimilið 

 Hvert er markmið heimilisins 

 Hvernig verður markmiðunum náð 

 Fjöldi barna sem óskað er leyfi fyrir 

 Áherslur í starfi með börnum 

 Aldur barnanna 

 

b) Forstöðumaður: 

 Nafn og kennitala forstöðumanns  

 Menntun og starfsreynsla forstöðumanns 

 

c) Starfsfólk 

 Fjöldi starfsmanna 

 Aldur starfsmanna 

 Menntun og reynsla starfsmanna 

 Verkaskipting starfsmanna 

 

d)  Húsnæði 

 Lýsing á húsnæði 

 Hvernig hentar húsnæðið markmiðum staðarins og fjölda barna 

 Aðstæður í svefnherbergjum, borðsal 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 börnin og starfsmenn með aðsetur á heimilinu 

 Er önnur starfsemi en sú sem sótt er um leyfi fyrir á heimilinu 

 Annað sem máli kann að skipta 

 

 

3. 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. 


