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Efni: Umsókn um undanþágu fyrir heimsóknir hunda í grunnskóla 

 

(Nafn skóla og heimilisfang) sækir hér með um leyfi skv. 19. gr. reglugerðar nr. 941/2002 um 

hollustuhætti sem segir: „Óheimilt er að hleypa hundum, köttum eða öðrum dýrum inn í húsrými eða 

á lóðir sem fjallað er um í fylgiskjali 3“. Skv. 3. tl. sömu greinar „getur heilbrigðisnefnd heimilað að farið 

sé með gæludýr inn í stofnanir, svo sem skóla eða bókasöfn, í afmarkaðan tíma. Kveða skal á um slíkt í 

starfsleyfi eða gefa út einstakt leyfi fyrir stakar heimsóknir ef slíkar heimsóknir eru ekki með 

reglubundnu millibili. Í skilyrði slíks starfsleyfis eða leyfis skal m.a. kveða á um heilbrigði og hreinsun 

dýrsins, leyfi sem dýrið skal hafa, tíma sem dýrið dvelur á staðnum hverju sinni, hvar dýrið má vera í 

húsnæði stofnunarinnar og þrif á húsnæði. Fullnægjandi þrif skulu fara fram strax að loknum viðburði. 

Sé um að ræða hund eða kött skal upplýsa greinilega í fjórar vikur eftir að viðburði er lokið að hundur 

eða köttur hafi verið í húsnæðinu“. 

( x ) Sótt er um breytingu á starfsleyfi Fossvogsskóla þannig að kveðið verði á um í starfsleyfi að 

heimsókn hunda verði heimilar.  

(  ) Sótt er um leyfi fyrir heimsókn/heimsóknir dagana (dagsetningar). 

 

Fyrirkomulag verkefnis: 

Hundur kemur í skólann á Miðvikudögum og föstudögum. Hundurinn dvelur í skólanum í 7 

klukkustundir í senn.  

• Leið sem hundurinn fer inn og út og rými sem hann dvelur í: Sérinngangur í stofu 6 í Eylandi 

 

• Sérstakar ráðstafanir vegna þrifa: Stofan er þrifin (ryksuguð og skúruð eftir að hundurinn hefur 

dvalið í rýminu) 

 

• Sérstakar ráðstafanir vegna öryggismála:Hundurinn er í sérrými, hann fer ekki úr því rými á 

meðan hann dvelur í skólanum. Ef eigandi fer úr rýminu þá er hundurinn ávallt í búri. Hann er 

ávallt með eiganda sínum þegar hann er í umgengni við nemendur. Hundurinn hefur verið í 

þjálfun í Vogaskóla síðasta ár og gengið afar vel.  

 

Ábyrgðarmaður verkefnis/aðili sem getur gefið frekari upplýsingar:  

Dags.12:ágúst 2022 

 

Helga Helgadóttir, deildarstjóri stoðþjónustu í Fossvogsskóla sími 6912823 
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