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Inngangur 

Í þeirri skýrslu sem hér er lögð fram er að finna greiningu á styrkveitingum skóla- og frístundaráðs, bæði 

almennum styrkjum og þróunarstyrkjum, á árunum 2013 - 2015 út frá aðferðafræði kynjaðrar fjárhags- og 

starfsáætlunar.  

Skoðaðar voru áherslur sjóðsins þessi ár og hvernig þær falla að mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar. 

Jafnframt var lagt mat á það hvort styrkirnir nýttust bæði drengjum og stúlkum auk þess sem horft var til 

jaðarhópa s.s. fatlaðra barna og barna af erlendum uppruna. Einnig voru skoðuð hver kynjahlutföll 

umsækjenda og úthlutunarnefnda voru þessi ár. Greint var hvernig styrkirnir dreifðust á hverfi borgarinnar 

og aldurshópa barna og unglinga.  

Utan verkefnis féllu umsóknir sem borist hafa sjóðnum en ekki hlotið styrki.  

Verkefnið unnu Helga Gunnarsdóttir, Ingibjörg Margrét Gunnlaugsdóttir og Sara Björg Ólafsdóttir. 

Teymisstjóri var Ingibjörg Margrét Gunnlaugsdóttir og eigandi verkefnis var Helgi Grímsson sviðstjóri 

skóla- og frístundasviðs. 

Um greininguna 

Þjónustuþáttur 

 

 

Styrkir til skóla- og frístundastarfs í Reykjavík 

Lýsing á greiningunni Skoðaðar voru áherslur sjóðsins 2013-1015 og 

hvernig þær falla að mannréttindastefnu 

Reykjavíkurborgar. Jafnframt var lagt mat á það 

hvort styrkirnir nýttust bæði drengjum og stúlkum 

auk þess sem horft var til jaðarhópa s.s. fatlaðra 

barna, barna af erlendum uppruna o.fl. Einnig voru 

kynjahlutföll styrkþega og úthlutunarnefnda 

skoðuð. Greint var hvernig styrkirnir dreifðust á 

hverfi borgarinnar og aldurshópa barna og 

unglinga.  

Markmið greiningarinnar 

 

Markmið verkefnisins var að fá yfirsýn yfir það 

hvort að áherslur sjóðsins og úthlutaðir styrkir nái 

til beggja kynja og jaðarhópa samkvæmt 

skilgreiningu Mannréttindastefnu 

Reykjavíkurborgar.  

Jafnréttismarkmið greiningarinnar Að útdeiling fjármagns Reykjavíkurborgar sé með 

þeim hætti að það styðji við drengi og stúlkur svo 

þau hafi jöfn tækifæri til að njóta og taka þátt í 

metnaðarfullum verkefnum sem stuðla að 

framförum í námi og þroska. Jafnframt að fjármagn 

borgarinnar nýtist til að jafna tækifæri jaðarhópa til 

samræmis við aðra. 
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Greiningin 

Á árunum 2013-2015 voru veittir styrkir til 139 verkefna, samtals að upphæð 75.844.364  kr. Þeir skiptast 

þannig á þessi ár: 

 
Tafla 1 - Styrkir SFS 2013 - 2015 

 

Starfshópurinn skoðaði áherslur þróunarsjóðs með tilliti til mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar, las yfir 

umsóknir allra þeirra verkefna sem hlutu styrki úr þróunarsjóði eða almennum sjóði skóla- og frístundaráðs 

árin 2013, 2014 og 2015 og greindi eftirfarandi þætti: 

 Kynjasamsetningu úthlutunarnefndar.  

 Kynjahlutfall umsækjenda/verkefnisstjóra. 

 Kynjahlutfall meðumsækjenda. 

 Hvort styrkirnir nýttust bæði stúlkum og drengjum. 

 Hvort styrkirnir nýttust jaðarhópum s.s. fötluðum börnum, börnum með sérþarfir eða börnum af 

erlendum uppruna. 

 Hvernig styrkirnir dreifðust á aldurshópa í skóla- og frístundastarfi.  

 Hvernig styrkirnir dreifðust á skólahverfi borgarinnar. 

Áherslur þróunarsjóðs 

Áherslur þróunarsjóðs skóla- og frístundaráðs fyrir árin 2013, 2014 og 2015 voru eftirfarandi: 

Árið 2013 voru áherslur styrkjanna: 

 Grunnþættir menntunar með sérstakri áherslu á lýðræði og mannréttindi. 

 Upplýsinga- og tæknimennt í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfi. 

Árið 2014 voru áherslur styrkjanna: 

 Efla fjölmenningarlegt skóla – og frístundastarf. 

 Verkefni á vegum foreldrafélaga sem efla samstarf skólaforeldra og skóla. 

Árið 2015 voru áherslur styrkjanna: 

Heildstætt þverfaglegt samstarf í hverfum um: 

 Aukið vægi verk-. tækni- og listgreina. 

 Að efla móðurmálskennslu barna af erlendum uppruna. 

Þróunar- 

styrkir
Upphæð 

Almennir 

styrkir 
Upphæð

Samtals 

styrkir

Samtals 

upphæð

2013 30 22.274.364 11 4.020.000 41 26.294.364 

2014 39 23.960.000 16 3.790.000 55 27.750.000 

2015 33 19.025.000 10 2.775.000 43 21.800.000 

Samtals 102 65.259.364 37 10.585.000 139 75.844.364
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 Frístundastarf fyrir alla. 

 Að efla lestrarfærni og lesskilning. 

Bæði á árinu 2014 og 2015 var áhersla á verkefni sem styrktu fjölmenningarlegt skóla- og 

frístundastarf og móðurmálskennslu barna af erlendum uppruna og á árinu 2013 var áhersla lögð á 

lýðræði og mannréttindi. Séu þessar áherslur sjóðsins skoðaðar með tilliti til mannréttindastefnu 

Reykjavíkurborgar er ekki annað að sjá en að þær falli vel að inntaki stefnunnar og því sem þar kemur fram 

um að „Öllum nefndum og ráðum borgarinnar er úthluta styrkjum [sé] skylt að gæta 

mannréttindasjónarmiða við úthlutun þeirra.“ 

Úthlutunarnefndir 

Í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar segir:  

 

2.1 Reykjavíkurborg sem stjórnvald 

Við skipan í nefndir, stjórnir og ráð skal hafa að markmiði að hlutföll kynjanna séu sem 

jöfnust. Jafnræði kynjanna skal einnig hafa að leiðarljósi þegar valdir eru fulltrúar í vinnuhópa 

til undirbúnings stefnumótunar og meiriháttar ákvarðana. 

2.1.1 Í undirbúningi að ákvarðanatöku og við úthlutun fjármagns, t.d. í fjárhagsáætlunargerð 

og þegar teknar eru aðrar ákvarðanir um úthlutun fjármagns, þarf að taka mið af þörfum og 

viðhorfum beggja kynja og greina áhrif ákvarðana á stöðu þeirra. 
 

Í reglum um styrkveitingar skóla- og frístundaráðs (sjá fylgiskjal 1) segir „Skóla- og frístundaráð skipar 

úthlutunarnefnd sem fer yfir allar umsóknir og metur þær. Í henni eiga sæti 3 fulltrúar frá fagskrifstofu leik-

, grunn- og frístundamála SFS og fulltrúar fagfélaga, stjórnenda og háskólasamfélagsins í hverjum 

málaflokki. Nefndin gerir tillögur til skóla- og frístundaráðs um hvaða verkefni fá styrk og um 

styrkupphæð.“  

Úthlutunarnefnd skiptir með sér verkum þannig að einn hluti hennar fjallar um umsóknir sem varða 

leikskólastarf, annar grunnskólastarf og sá þriðji frístundastarf. Nefndin metur umsóknir samkvæmt þar til 

gerðu matsblaði (sjá fylgiskjal 6) og vinnur tillögu að úthlutunum.   

Á árunum 2013-2015 voru kynjahlutföll nefndarmanna eftirfarandi: 

  2013 2014 2015 

 Konur karlar konur karlar konur karlar 

Leikskóli 5 0 5 0 5 0 

Grunnskóli 4 1 4 1 5 0 

Frístundastarf 4 1 4 1 4 1 

        

Samtals 13 2 13 2 14 1 

Tafla 2 - Kynjahlutfall úthlutunarnefndar 
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Eins og sjá má hefur einn karlmaður setið í úthlutunarnefnd vegna frístundaverkefna þau þrjú ár sem um 

ræðir og einn karlmaður í nefnd grunnskólaverkefna í tvö ár af þremur. Karlmenn hafa hins vegar ekki setið 

í úthlutunarnefnd vegna leikskólaverkefna. Fulltrúar stjórnenda leikskóla og félags leikskólakennara eru 

tilnefndir af viðkomandi fagfélögum og benda má á að karlkyns starfsmenn leikskóla Reykjavíkurborgar 

sem eru í Félagi stjórnenda leikskóla eru aðeins þrír og af 378 starfsmönnum leikskóla Reykjavíkurborgar 

sem eru í Félagi leikskólakennara eru 14 karlmenn
1
.  

Starfshópurinn mælir með að þrátt fyrir þessa stöðu verði eins og kostur er horft til þess að auka hlut karla í 

úthlutunarnefndinni. 

Kynjahlutföll umsækjenda/verkefnisstjóra 

Eitt af markmiðum verkefnisins var að skoða kynjahlutföll umsækjenda/verkefnisstjóra. Í gögnum skóla- 

og frístundasviðs um þróunarumsóknir, er sá skráður umsækjandi sem á umsóknareyðublaði (sjá fylgiskjal 

2) er verkefnastjóri. Þessi aðili verður hér eftir nefndur umsækjandi í skýrslunni. Þó er bent á að 

þróunarstyrkir eru ekki veittir einstaklingum heldur stofnunum og því er vandkvæðum bundið að greina 

kyn umsækjenda. Verkefnastjóri og umsækjandi geta hins vegar verið tveir ólíkir aðilar þegar um almennan 

styrk er að ræða. 

Þróunarstyrkir 

 

Tafla 3 - Kynjahlutföll umsækjenda þróunarstyrkja 

 

Í töflu 2 má sjá að af þeim 102 styrkjum sem úthlutað var til þróunarstarfs á árunum 2013-2015 hafa 82 eða 

80% farið til kvenkyns umsækjenda en 21 eða 20% til karlkyns umsækjenda.   

Til samanburðar eru hér settar fram upplýsingar um hlutföll starfsmanna skóla- og frístundsviðs þau ár sem 

um ræðir en þar sést að kynjahlutföll umsækjenda þróunarstyrkja er mjög í takti við kynjahlutfall 

starfsmanna sviðsins. 

                                                      
1
 Í þessum hópi eru bæði leikskólakennarar og þeir sem hafa aðra háskólamenntun. 

Ár Fjöldi styrkja
Umsækjendur 

karlar

Umsækjendur 

konur

Meðumsækjendur 

karlar

Meðumsækjendur 

konur

Þróunarstyrkir 2013 30 5 26 18 51

Þróunarstyrkir 2014 39 7 32 16 68

Þróunarstyrkir 2015 33 9 24 14 40

Samtals 102 21 82 48 159
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Mynd 1 - Kynjahlutföll starfsfólks SFS 

 

Almennir styrkir  

Á töflu 4 má sjá að af þeim 37 almennu styrkjum sem úthlutað var á árunum 2013-2015 fóru 10 til 

kvenkyns umsækjenda, 3 til karlkyns umsækjenda og 24 til félagasamtaka. Verkefnastjórar voru hins vegar 

23 konur og 14 karlar. 

 
Tafla 4 - Kynjahlutföll umsækjenda almennra styrkja 

 

  

92% 

79% 80% 

61% 

8% 

21% 20% 

39% 

0%

100%

Leikskólar Grunnskólar Sameinaðir Frístund

Konur

Karlar

Tegund styrkja Ár
Fjöldi 

styrkja

Umsækjendur 

karlar

Umsækjendur 

konur

Umsækjendur 

félagasamtök

Verkefnastjóri 

karlar

Verkefnastjóri 

konur

Almennir styrkir 2013 11 1 4 6 5 6

Almennir styrkir 2014 16 0 4 12 6 10

Almennir styrkir 2015 10 2 2 6 3 7

Samtals 37 3 10 24 14 23
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Upphæðir styrkja og dreifing þeirra 

Á þeim þremur árum, sem greiningin tekur til, úthlutaði skóla- og frístundaráð samtals 75.844.364 kr. Til 

þróunarstyrkja fóru 65.259.364 kr. og til almennra styrkja 10.585.000 kr.  

 
Tafla 5- Styrkir SFS 2013 -2015 – sama og tafla 1 

 

Í töflu 5 má sjá hvernig þessar upphæðir skiptust á milli ára og í töflum 6 og 7 hvernig þróunarstyrkirnir 

dreifðust annars vegar á leikskóla, grunnskóla og frístundastarf og hins vegar á milli hverfa borgarinnar. 

 
Tafla 6 - Fjöldi stofnana sem hlutu styrki 

  

 
Tafla 7 - Dreifing styrkja á hverfi 

 

Þróunar- 

styrkir
Upphæð 

Almennir 

styrkir 
Upphæð Samtals styrkir

Samtals 

upphæð

2013 30 22.274.364 11 4.020.000 41 26.294.364 

2014 39 23.960.000 16 3.790.000 55 27.750.000 

2015 33 19.025.000 10 2.775.000 43 21.800.000 

Samtals 102 65.259.364 37 10.585.000 139 75.844.364

Tegund þjónustu Fjöldi styrkja Styrkupphæð

Frí 27 11.875.364

Grsk 32 21.610.000

Grsk / Frí 4 2.754.000

Grsk / Leik 8 8.140.000

Grsk / Leik / Frí 3 2.340.000

Leik 25 17.640.000

Skólahlj 3 900.000

Samtals 102 65.259.364

Hverfi Fjöldi styrkja

Árbær Grafarholt 9

Breiðholt 21

Breiðholt / Árbær 1

Breiðholt / Grafarvogur 1

Grafarvogur 14

Laugardalur Háaleiti 8

Laugardalur Háaleiti / Breiðholt 1

Laugardalur Háaleiti / Vesturbær 1

Miðborg Hlíðar 16

Miðborg Hlíðar / Breiðholt 5

Miðborg Hlíðar / Breiðholt /Laugardalur Háaleiti 2

Vesturbær 18

Annað 5

Samtals 102
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Skipting þróunarstyrkja á aldurshópa 

Samtals fengu 102 verkefni þróunarstyrk og skiptust þau á milli mismundandi skólastiga eins og sjá má á 

myndinni 2, hér að neðan. Verkefni sem fengu styrk og unnin voru með nemendum á öllum stigum 

grunnskólans voru 26. Fyrir börn á leikskólastigi fengu 22 verkefni styrk og auk þess voru 11 verkefni 

unnin með leikskóla- og grunnskólabörnum. 23 verkefni voru unnin með elsta stigi grunnskóla og auk þess 

voru 4 verkefni unnin með unglingastigi og yngri stigum grunnskóla. 

 
Mynd 2- Dreifing styrkja á aldurshópa barna og ungmenna 

 

 

Til upplýsingar er hér jafnframt sett fram tafla með fjölda barna í leikskóla-, grunnskóla- og frístundastarfi í 

Reykjavík, á árunum 2013-2015. 

 
Tafla 8 - Fjöldi barna í skóla- og frístundastarfi - Tölur teknar úr greinargerð með áætlun 2015 

1 

3 

5 

6 

7 

9 

22 

23 

26 

yngsta og unglingastig

miðstig/unglingastig

leikskóli/grunnskóli

leikskóli/ yngsta stig

yngsta stig

miðstig

leikskóli

unglingastig

yngsta/miðstig/unglingastig

2013 2014 2015

Leikskólar (borgarreknir og 

sjálfstætt starfandi) 7.130 7.190 7.142

Grunnskólar (borgarreknir, 

sérskólar og sjálfstætt starfandi) 14.007 14.247 14.284

Frístundaheimili / klúbbar 3.550 3.848 4.016
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Hvernig styrkirnir nýttust stúlkum, drengjum og jaðarhópum 

Styrkirnir áttu það allir sameiginlegt að nýtast drengjum og stúlkum jafnt með tveimur undantekningum þar 

sem áherslan var á unglingsdrengi fremur en stúlkur. Þetta voru annars vegar verkefnið Bókmenntaklúbbur, 

á árinu 2013, þar sem áherslan var sett á drengi þótt stúlkur tækju einnig þátt í verefninu og hins vegar 

verkefnið Maður brýnir mann sem hlaut styrk 2014 en verkefnið snérist um markvisst starf með stákahópa 

í félagsmiðstöðvum með það að leiðarljósi að breyta viðhorfum drengja til ýmissa samfélagsmála.  

 

Sé hins vegar skoðað hvernig styrkirnir nýttust jaðarhópum var almennt miðað við að öll börn, óháð 

bakgrunni eða atgervi, tækju þátt í verkefnunum. Nokkrir styrkir  voru þó með sérstaka áherslu á að styrkja 

börn sem falla í það sem kalla má jaðarhópa.  

Þróunarstyrkir 2013 2014 2015 Samtals 

 Börn með annað móðurmál en íslensku 2 17 8 27 

 Börn með þroskafrávik 2 1 1 4 

 Heyrnarskert börn   1 1 

 Unglingar sem eru óvirkir í félagsstarfi 

og frístundum 

1   1 

 Nemendur með lestrarerfiðleika 1   1 

 Nemendur í brotthvarfshættu  1  1 

 Börn sem eiga við tilfinningavanda að 

stríða og ADHD 

 1  1 

 Félagslega einangruð börn   1 1 

 Börn sem ekki geta sótt skóla vegna 

veikinda eða ferðalaga 

  1 1 

Almennir styrkir     

 Börn með annað móðurmál en íslensku 0 2 3 5 

 Unglingar frá efnaminni fjölskyldum 1   1 

Samtals 7 22 15 44 

Tafla 9- Fjöldi styrkja til jaðarhópa 
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Tafla 9 sýnir að af þeim 139 styrkjum sem skóla- og frístundaráð úthlutaði á árunum 2013-2015 fóru 44 

styrkir, að upphæð 32.141.000 kr. til verkefna  með sérstaka áherslu á að rétta hlut barna í jaðarhópum. Þar 

vegur þyngst áherslan á börn með annað móðurmál en íslensku en 27 verkefnanna höfðu markmið varðandi 

þann hóp og fengu styrki að upphæð 22.156.000 kr.  

 

Eftirlit og mat 

Eftir að skóla- og frístundaráð hefur samþykkt úthlutanir styrkja, bæði þróunarstyrkja og almennra 

styrkja, er gerður samningur við styrkhafa um greiðslur fjárins (sjá fylgiskjöl 7 og 8). Styrkir eru 

greiddir út í tveimur hlutum, fyrri hlutinn við undirskrift samnings og síðari hlutinn eftir að 

fullnægjandi greinargerð hefur borist frá styrkhafa. Þróunarstyrkir eru greiddir út þannig að 60% 

eru greidd eftir undirritun samnings og 40% við skil á greinargerð. Greiðslur almennra styrkja 

skiptast til helminga þ.e. 50% er greitt út eftir undirritun samnings og hin 50% við skil á 

greinargerð um ráðstöfun fjárins. 

Greinargerðir eru metnar á fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs sem annað hvort óskar eftir 

ítarlegri upplýsingum eða gefur fjármálaskrifstofu heimild til að greiða út síðari hluta styrksins. 

Lokaskil á greinargerðum er um mitt ár, eftir hið raunverulega styrkár þ.e. að þeir sem hlutu styrki 

árið 2015 þurfa að skila greinargerðum í síðasta lagi um mitt ár 2016. Kallað er eftir 

greinargerðum hafi þær ekki þegar borist.  

Af þeim styrkjum sem úthlutað var á árunum 2013 og 2014 hafa níu verkefni ekki fengið síðari 

hluta styrkgreiðslna, samtals að upphæð kr. 1.740.000, þar sem skýrslur hafa ekki borist. Tveir 

aðilar afþökkuðu styrk, samtals að upphæð 100.000 kr. og einn aðili skilaði styrk að upphæð 

100.000 kr. þar sem verkefnið fór aldrei af stað. 
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Árið 2015 var bætt inn í samninga, við styrkþega þróunarstyrkja, texta um að skýrslur og 

greinagerðir yrðu birtar á innri vef skóla- og frístundasviðs þannig að þær mættu nýtast öðrum. Því 

munu þær skýrslur sem berast á þessu ári verða birtar á vefnum.. Jafnframt eru styrkþegar gjarnan 

beðnir um að kynna verkefni sín fyrir skóla- og frístundaráði og á ráðstefnum eða öðrum 

viðburðum á vegum skóla- og frístundasviðs. 

Tillögur starfshópsins að aðgerðum 

1. Lagt er til að inn í auglýsingu um styrki ár hvert verði settur texti um jafnréttissjónarmið skv. 

Mannréttindastefnu Reykjavíkur.  

2. Lagt er til að í umsóknarformi þróunarstyrkja verði vísað í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar og 

gerð krafa um jafnréttismarkmið verkefnisins. Þar komi fram hvort og þá hvernig styrkurinn nýtist 

drengjum, stúlkum og jaðarhópum.  

3. Lagt er til að í grind að skýrslu um ráðstöfun þróunarstyrkja verði bætt inn kafla þar sem gerð 

er grein fyrir jafnréttisáhrifum verkefnisins og þau sett í samhengi við jafnréttismarkmiðin. 

4. Lagt er til að úthlutunarnefnd meti jafnréttismarkmið umsóknar og að þeim þætti verði bætt inn á 

matsblað nefndarinnar. 

5. Lagt er til að í tillögum úthlutunarnefndar um styrkveitingar komi fram hvernig þær falla að 

jafnréttismarkmiðum skv. Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar. 

6. Lagt er til að leitast verði við að greina jafnréttismarkmið þeirra umsókna sem ekki hljóta styrki þ.e. 

kynjahlutfall umsækjenda og hvernig verkefnin nýtast drengjum, stúlkum og jaðarhópum. 

7. Lagt er til að þrátt fyrir þann kynjahalla sem er á starfsmönnum skóla- og frístundasviðs verði leitast 

við að auka hlut karla í úthlutunarnefndinni. Náist viðmiðin, um 2/3 hluta karla í nefndinni, ekki sé 

gerð grein fyrir því með rökstuðningi í tillögum nefndarinnar til skóla- og frístundaráðs. 
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Fylgiskjal 1 - Reglur um styrkveitingar úr þróunarsjóði SFS 
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Fylgiskjal 2 - Umsóknareyðublað vegna umsóknar um styrki úr þróunarsjóði 

 

 

 
 Ný umsókn 

 Framhaldsumsókn 

 
 

Þróunarsjóður skóla- og frístundaráðs 

Reykjavíkur 

 

UMSÓKN UM ÞRÓUNAR OG SAMSTARFSSTYRKI 

 

Grunnskóli 

 Leikskóli 

 Frístundastarf 

 Tónlistarskóli 

 

 

 

Tónlistarskóli 

 

 

 

 

Umsækjendur lesi vel reglur og leiðbeiningar áður en umsókn er fyllt út.  

Skila skal umsóknum vegna grunnskóla, leikskóla, frístundastarfs og tónlistarskóla ásamt fylgiskjölum til 

skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12 – 14 eða á netfangið sfs@reykjavik.is. 

Sjá upplýsingar um skilafrest á heimasíðu skóla- og frístundasviðs. 

1. VERKEFNISSTJÓRI 

 
Nafn       Kennitala 

      

 
Starfsheiti       

SÍmi 
      

Netfang 
      

 Heimilisfang/ 
vinnustaður       

2. AÐRIR UMSÆKJENDUR 

1. 
Nafn       

Kennitala 
      

 
Starfsheiti       

Sími 
      

Netfang 
      

 Heimilisfang/ 
vinnustaður       

2. 
Nafn       

Kennitala 
 

 
Starfsheiti       

Sími 
      

Netfang 
      

 Heimilisfang/ 
vinnustaður       

3. 
Nafn       

Kennitala 
      

 
Starfsheiti       

Sími 
      

Netfang 
      

 Heimilisfang/ 
vinnustaður       

4. 
Nafn       

Kennitala 
      

 
Starfsheiti       

Sími 
      

Netfang 
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 Heimilisfang/ 
vinnustaður       

5. 
Nafn       

Kennitala 
      

 
Starfsheiti       

Sími 
      

Netfang 
      

 Heimilisfang/ 
vinnustaður       

6. 
Nafn       

Kennitala 
      

 
Starfsheiti       

Sími 
      

Netfang 
      

 Heimilisfang/ 
vinnustaður       

 

3. HEITI VERKEFNIS (STUTTUR TITILL) 

  

      

4. MARKMIÐ 

 

      

5. LÝSING Á VERKEFNINU - Útdráttur (hámark 200 orð sem heimilt er að birta - um markmið (sbr. lið 4), framkvæmd og gildi verkefnis (sbr. liði 
14.1 og 14.2) 

 

      

6. Heildarfjárhæð umsóknar:       7. Heildarkostnaður:       

8. Upphaf verks:       9. Áætluð lok:       

10. Styrktímabil:       

 

 

11. ÞRÓUNARSTYRKIR UMSÆKJENDA SÍÐUSTU 3 ÁR 
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Ár 
Nr. 
umsækj-
anda 

Heiti verkefnis Styrkveitandi 
Styrkur (þús. kr.) 

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

12.Yfirlit yfir heildarkostnað þess verkefnis sem sótt er um styrk til (kostnaður undanfarin ár og áætlun næstu árin) 

 

Ár Heildarkostnaður (þús. kr.) 

Styrkur úr Þróunarsjóði 

skóla- og frístundaráðs 
Reykjavíkur (þús. kr.) 

Framlög annarra (ef við á) 

 Styrkur (þús. kr.) Aðili 

                              

                              

                              

                              

13. Sundurliðuð kostnaðaráætlun þetta styrktímabil (nánari sundurliðun á sér blaði ef þörf krefur) 

Kostnaðarþáttur 
Heildarkostnaður 

(þús. kr.) 

Hlutur Þróunarsjóðs 

Skóla- og frístundaráðs 
Reykjavíkur 

(þús. kr.) 

Framlög annarra (ef við á) 

 Styrkur (þús. kr.) Aðili 

Laun umsækjenda                         

Efniskostnaður                         

Aðkeypt þjónusta                         

Annað (tilgr. í aths.)                         

Athugasemdir: 
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14. Fylgiskjöl: Eftirtalin gögn skulu fylgja umsókn, hvert á sérstöku blaði og merkt tölunum 14.1.-14.4. 

 

 Greinargerð um gildi verkefnisins fyrir skólastarf. 

 Lýsing á framkvæmd verkefnis, þ.e. aðferðir, verk- og tímaáætlun. Telja skal upp starfsmenn í verkefninu, samstarfsaðila eða ráðgjafa, og 
greina frá framlagi hvers um sig. 

 Náms- og starfsferill umsækjenda (curriculum vitae). 

Sé um framhaldsumsókn að ræða skal fylgja framvinduskýrsla með mati á árangri og nákvæmt reikningsuppgjör yfir síðasta styrktímabil. 

 

15. Undirskrift: Ég hef kynnt mér reglur um styrkveitingu úr Þróunarsjóði skóla- og frístundaráðs Reykjavíkur og mun uppfylla þær kvaðir sem þar er 
kveðið á um, svo sem um fjárhagslegt uppgjör og skil á skýrslum til stjórnar sjóðsins, verði mér veittur styrkur úr honum. Meðumsækjendur hafa 
séð umsóknina og eru henni samþykkir. 

 

 

 

 _______________________________________________ _______________________________________________ 

 Staður og dagsetning Undirskrift umsækjanda (verkefnisstjóra) 

 

 

  



20 
 

Fylgiskjal 3 – Grind að skýrslu um þróunarverkefni 

 

  

Heiti verkefnis 

Mynd, merki o.þ.h. 

 

 

 

Höfundur/höfundar 
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Efnisyfirlit 

1. Inngangur 

Sagt frá markmiðum verkefnisins og aðdraganda þess. 

2. Lýsing á verkefninu – skipulag, umfang og framkvæmd 

2.1 Aðstæður -  

2.2 Hugmyndafræðin að baki verkefninu – af hverju var ákveðið að fara í verkefnið? 

2.3 Skipulag, umfang og framkvæmd verkefnisins – hvernig gekk verkefnið fyrir sig, tímarammi - 

verkhlutar, verkaskipting, myndir, krækjur, o.fl.    

3. Samantekt - niðurstöður eða gagnsemi fyrir aðra 

Hver er reynslan af verkefninu á viðkomandi starfsstað/starfsstöðum og hvernig getur hún nýst öðrum? 

4.  Mat á verkefninu 

Formlegt/óformlegt 

5. Greinargerð um notkun styrkfjár 

Hvernig var styrknum ráðstafað? Stýrihópur, verkaskipting, vinnuframlag, launagreiðslur, annar kostnaður, 

o.fl. 

6.  Kynning 

Hvernig verður verkefnið kynnt fyrir samstarfsfólki og öðrum hagsmunaaðilum? 

Heimildir 

Fylgiskjöl 
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Fylgiskjal 4 – Reglur um almenna styrki SFS 
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Fylgiskjal 5 – Grind að skýrslu almennra styrkja 

Greinargerð um ráðstöfun styrkfjár 

 

Styrkþegi:  

Kennitala:  

Sími:  

Netfang:  

 

Heiti verkefnis: 

Tímasetning:  

Uppgjör:  

Gjöld:  

Tekjur:  

Aðrir styrkir:  

Eigin fjáröflun:  

 

Stutt frásögn um verkefnið:  

 

 

 

Dags.  _________________    Undirskrift  _______________  
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Fylgiskjal 6 – Matsblað úthlutunarnefndar 
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Fylgiskjal 7 – Samningur vegna þróunarstyrkja 

Reykjavíkurborg, hér eftir nefndur styrkveitandi, kt. 530269-7609, Ráðhúsi Reykjavíkur annars 

vegar og xxxxxxxx, hér eftir nefndur styrkþegi, hins vegar gera með sér svohljóðandi: 

Samning                                                                                                                            

um verkefnið  

1.gr. 

Styrkþegi skuldbindur sig til að hefja framkvæmd hins styrkveitta verkefnis í samræmi við 

hjálagða umsókn og samþykkt um úthlutun styrksins innan þriggja mánaða frá undirritun 

samningsins.  Eigi síðar en 12 mánuðum síðar skal verkefnið vera að fullu komið til 

framkvæmdar. 

Styrkþegi skal skila skóla- og frístundasviði skýrslu um framvindu verkefnisins og ráðstöfun 

styrksins fyrir lok ráðstöfunarárs í samræmi við 10. gr. reglna Reykjavíkurborgar um styrki. 

Skýrslunni skal skilað á netfangið sfs@reykjavik.is áður en seinni greiðsla styrks fer fram sbr. 2. 

gr. þessa samnings.  

Skýrslur um þróunarverkefni sem hljóta styrk frá skóla- og frístundaráði eru birtar á innri vef 

skóla- og frístundasviðs undir Fagþjónusta – Þróunarstyrkir. Styrkþegar geta stuðst við ramma að 

skýrslu sem er að finna á sama stað. 

Skili styrkveitandi ekki inn skýrslunni fellur samningurinn úr gildi og styrkveitanda er heimilt að 

krefja styrkþega um endurgreiðslu þess sem þegar hefur verið greitt.  

 

2.gr. 

Veittur er styrkur til verkefnisins að fjárhæð kr. xxxxx-   

Við undirritun samnings      kr. xxxx.000,-                                   

Þegar greinargerð hefur verið skilað     kr. xxxx.000,- 

Greiðsla skal innt af hendi með millifærslu á lykil 4918, á kostnaðarstað _________ og verkefnis 

M060 

3.gr. 

Umsjón og eftirlit með styrkveitingunni og framkvæmd verkefnisins fyrir styrkveitanda er hjá 

skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar. Ábyrgðaraðili og tengiliður verkefnisins fyrir hönd 

styrkþega er  

4.gr. 

Styrkþegi skal ávallt láta þess getið í öllu kynningarefni að verkefnið hafi hlotið styrk frá 

Reykjavíkurborg og skal verkefnið auðkennt með merki Reykjavíkurborgar.  Styrkþega er skylt að 

kynna verkefnið hjá fagsviðum og fagráðum Reykjavíkurborgar hvenær sem þess er óskað án 

sérstakrar þóknunar. 

5.gr. 

mailto:sfs@reykjavik.is
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Telji styrkþegi sig ekki geta uppfyllt ákvæði samnings þessa skal styrkveitenda tilkynnt það 

tafarlaust skriflega.  Sama gildir ef styrkþegi telur sig ekki getað framkvæmt verkefnið í samræmi 

við hjálagða umsókn.  Styrkþegi skal þá endurskoða verkefnaáætlunina svo markmiðum 

samningsins verði náð.  Takist endurskoðun ekki er styrkveitanda heimilt að rifta samningi 

þessum og krefjast endurgreiðslu styrksins að öllu leyti.                                                                           

Áður en til riftunar kemur skal styrkveitandi skora á styrkþega að efna samninginn innan 30 daga 

því að honum berst sannarlega tilkynning samkvæmt ofangreindu ákvæði.  Ef framlag styrkþega 

er notað í öðrum tilgangi en samkvæmt samningi þessum eða á þann hátt að gengur í berhögg við 

markmið og stefnu Reykjavíkurborgar áskilur styrkveitandi sér rétt til að rifta samningum og/eða 

krefjast endurgreiðslu framlagsins að hluta eða öllu leyti þegar í stað.  Við endurgreiðsluna bætast 

hæstu löglegu dráttarvextir Seðlabanka Íslands hverju sinni frá og með þeim degi að liðinn er 

mánuður frá því að krafa um endurgreiðslu var gerð.  Endurgreiðsla tekur mið af breytingum 

samkvæmt vistölu neysluverðs eins og hún var í október 2014.  Rísi mál vegna efnda samningsins 

skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. 

 

Framsal 

Styrkþega er með öllu óheimilt að framselja skyldur sínar samkvæmt samningi þessum án 

samþykkis styrkveitenda. 

Samningur þessi er gerður í tveimur eintökum og heldur hvor aðili sínu eintaki. 

 

Reykjavík, 

 

 

 

______________________________        ______________________________ 

 

 

 

 

Vottar: 
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Fylgiskjal 8 – Samningur vegna almennra styrkja 

Reykjavíkurborg, hér eftir nefndur styrkveitandi, kt. 530269-7609, Ráðhúsi Reykjavíkur annars 

vegar og xxxxxx, kt  hér eftir nefndur styrkþegi, hins vegar gera með sér svohljóðandi: 

Samning                                                                                                                                                          

um verkefnið  

1.gr. 

Styrkþegi skuldbindur sig til að hefja framkvæmd hins styrkveitta verkefnis í samræmi við 

hjálagða umsókn og samþykkt um úthlutun styrksins innan þriggja mánaða frá undirritun 

samningsins.  Eigi síðar en 12 mánuðum síðar skal verkefnið vera að fullu komið til 

framkvæmdar. 

Styrkþegi skal skila styrkveitanda greinargerð um ráðstöfun styrksins fyrir lok ráðstöfunarárs í 

samræmi við 10. gr. reglna Reykjavíkurborgar um styrki. 

Greinargerðinni skal skila á sérstöku eyðublaði http://www.reykjavik.is/styrkir .  Styrkþegi skal 

skila inn framvinduskýrslu áður en seinni greiðsla styrks fer fram sbr. 2. gr.  Skili styrkveitandi 

ekki inn greinargerð fellur samningurinn úr gildi og styrkveitanda er heimilt að krefja styrkþega 

um endurgreiðslu þess sem þegar hefur verið greitt. 

 

2.gr. 

Veittur er styrkur til verkefnisins að fjárhæð kr. XXX Styrkurinn greiðist á bókhaldslykil 5824 

sem hér segir: 

Við undirritun samnings:                           kr. 100.000,-       Þegar 

greinargerð hefur verið skilað:      kr. 100.000,- 

Greiðsla skal innt af hendi inn á bankareikning styrkþega nr.0334-26-008008 

 

3.gr. 

Umsjón og eftirlit með styrkveitingunni og framkvæmd verkefnisins fyrir styrkveitanda er hjá 

skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar. Ábyrgðaraðili og tengiliður verkefnisins fyrir hönd 

styrkþega er  

 

4.gr. 

Styrkþegi skal ávallt láta þess getið í öllu kynningarefni að verkefnið hafi hlotið styrk frá 

Reykjavíkurborg og skal verkefnið auðkennt með merki Reykjavíkurborgar.  Styrkþega er skylt að 

kynna verkefnið hjá fagsviðum og fagráðum Reykjavíkurborgar hvenær sem þess er óskað án 

sérstakrar þóknunar. 
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5.gr. 

Telji styrkþegi sig ekki geta uppfyllt ákvæði samnings þessa skal styrkveitenda tilkynnt það 

tafarlaust skriflega.  Sama gildir ef styrkþegi telur sig ekki getað framkvæmt verkefnið í samræmi 

við hjálagða umsókn.  Styrkþegi skal þá endurskoða verkefnaáætlunina svo markmiðum 

samningsins verði náð.  Takist endurskoðun ekki er styrkveitanda heimilt að rifta samningi 

þessum og krefjast endurgreiðslu styrksins að öllu leyti.                                                                           

Áður en til riftunar kemur skal styrkveitandi skora á styrkþega að efna samninginn innan 30 daga 

því að honum berst sannarlega tilkynning samkvæmt ofangreindu ákvæði.  Ef framlag styrkþega 

er notað í öðrum tilgangi en samkvæmt samningi þessum eða á þann hátt að gengur í berhögg við 

markmið og stefnu Reykjavíkurborgar áskilur styrkveitandi sér rétt til að rifta samningum og/eða 

krefjast endurgreiðslu framlagsins að hluta eða öllu leyti þegar í stað.  Við endurgreiðsluna bætast 

hæstu löglegu dráttarvextir Seðlabanka Íslands hverju sinni frá og með þeim degi að liðinn er 

mánuður frá því að krafa um endurgreiðslu var gerð.  Endurgreiðsla tekur mið af breytingum 

samkvæmt vistölu neysluverðs eins og hún var við  undirritun samnings.  Rísi mál vegna efnda 

samningsins skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. 

 

Framsal 

Styrkþega er með öllu óheimilt að framselja skyldur sínar samkvæmt samningi þessum án 

samþykkis styrkveitenda. 

Samningur þessi er gerður í tveimur eintökum og heldur hvor aðili sínu eintaki. 

 

Reykjavík, 

 

 

 

______________________________        ______________________________ 

 

 

 

Vottar: 
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Fylgiskjal 9 – Auglýsing þróunarsjóðs skóla- og frístundaráðs 2016 

 


