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SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ 

 

 

Leiðarljós: 

Að börnum og ungmennum í borginni líði vel, fari stöðugt fram og  

þau öðlist uppeldi og menntun fyrir líf og starf 

Fjárhagsáætlun 2012 

Skipurit 

Hlutverk 

Starfsmenn Áætlun 

2012 

1. okt. 

2011  

Fjöldi starfsmanna 4.673 4.466 

Fjöldi stöðugilda 3.840,5 3.741,3 

Stg. í leikskólum, 

áætlun 2012 
1.452 1.373 

Stg. í grunnskólum 1.941 1.941 

Stg. í frístundastarfi 347,9 326 

Stg. Námsflokka, 

Skólasafnamiðstöð og 

skólahljómsveita 

36* 32,3 

Stöðugildi skrifstofu 63,6 69** 

Veita börnum og ungmennum bestu mögulegu tækifæri til leiks, menntunar og frístundastarfs í samvinnu við fjöl-
skyldur og nærsamfélagið. 

 

Vera framsækið forystuafl í skóla– og frístundastarfi. 

Tillögu að skipuriti bar að skila til stjórnkerfisnefndar fyrir 1. nóvember 2011, skv. samþykkt um stofnun Skóla– og  

frístundasviðs. Henni hefur verið skilað og er gert ráð fyrir að stjórnkerfisnefnd afgreiði málið fyrir lok nóvember. 

*Fjölgun vegna breytinga í kjölfar nýrra  kjarasamninga 

tónlistarskólakennara og nýrra verkefna NR 

**Stöðugildi í upphafi árs 

Fjárhæðir í þús. kr. 
Áætlun 2012  

 Leikskóla- 

hluti* 

Grunn-

skólahluti 

Frístunda- 

hluti 

Samtals* 

Rekstrartekjur (aðrar tekjur) -1.451.966 -1.702.980 -581.769 -3.736.715 

Rekstrartekjur samtals -1.451.966 -1.702.980 -581.769 -3.736.715 

Laun og launatengd gjöld 7.559.786 11.756.976 1.760.699 21.077.461 

Annar rekstrarkostnaður 3.986.224 8.526.838 626.952 13.140.015 

Rekstrargjöld samtals 11.546.011 20.283.814 2.387.651 34.217.476 

Rekstrarniðurstaða 10.094.045 18.580.834 1.805.882 30.480.761 

*Breytt til samræmingar við breytingatillögur nr. ÆS-07, 

ÆS-08, ÆS-09 og ÆS-10 



56 

Skóla– og frístundasvið 

Skipting rekstrar 2012 

Þann 12. september 2011 varð skóla– og frístundasvið til við samruna Leikskólasviðs, Menntasviðs og tóm-

stundahluta Íþrótta– og tómstundasviðs.  Undir sviðið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla, frístundamiðstöðva, 

félagsmiðstöðva og frístundaheimila. Einnig hefur sviðið umsjón með daggæslu í heimahúsum, Námsflokkum 

Reykjavíkur, skólasafnamiðstöð og skólahljómsveitum. Jafnframt hefur sviðið umsjón og/eða eftirlit með starfsemi 

sjálfstætt starfandi leikskóla, grunnskóla, tónlistarskóla og myndlistarskóla, auk annarrar sambærilegrar starfsemi 

sem styrkt er af Reykjavíkurborg. Skóla- og frístundasvið hefur einnig umsjón og eftirlit með þjónustusamningi við 

þjónustumiðstöðvar í hverfum í tengslum við sérfræðiþjónustu til leik- og grunnskólabarna og frístundaráðgjöf.  

Markmiðin með stofnun skóla- og frístundasviðs eru: 

 Að tryggja heildstæða þjónustu við börn, ungmenni og fjölskyldur þeirra.   

 Að stuðla að sameiginlegri stefnumótun leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva í hverfum borgarinnar 

og auka þverfaglegt samstarf.  

 Að efla yfirsýn yfir málaflokkinn og auka hagkvæmni í rekstri starfseininga.  

Á skóla- og frístundasviði munu leikur, nám og frístund sitja við sama borð. Þar eiga sérsvið og sérkenni hverrar 

hugmyndafræði að blómstra en jafnframt verður gerð rík krafa um þverfaglegt samstarf fagfólks. Á grundvelli sam-

starfs ólíkra fagstétta skapast tækifæri til fjölbreyttari menntunartækifæra og frístundastarfs fyrir börn og ung-

menni. Samstarfið byggir á trausti aðila og virðingu fyrir mismunandi gildum, ólíkri hugmyndafræði og mismunandi 

aðferðum til uppeldis og menntunar. Á skóla- og frístundasviði verða börn og ungmenni í brennidepli og öll 

þjónusta tekur mið af því.  

Starfs– og fjárhagsáætlun sviðsins endurspeglar þessar nýju áherslur. Áhersla verður lögð á sterka sjálfsmynd og 

samskiptafærni barna og ungmenna og að þau finni fyrir öryggi, vellíðan og gleði. Í gegnum starfið eiga þau að 

öðlast víðtæka þekkingu og færni og ná árangri. Jafnframt verður lögð áhersla á að börn og ungmenni séu sam-

félagslega ábyrg, virk og víðsýn. Starfið á að vera við hæfi hvers og eins og án aðgreiningar. Mikið verður lagt upp 

úr samstarfi við foreldra, börn, og nærsamfélagið. Það á ekki síst við um það stóra verkefni sem framundan er hjá 

starfsstöðum skóla– og frístundasviðs við að þróa nýjar aðferðir til að auka flæði milli skólastiga, námsgreina/

sviða og skóla og frístundastarfs. Í þeirri vinnu verður lögð áhersla á að tilrauna- og umbótastarf byggi á rann-

sóknum og árangur verði metinn.  

Megináherslur 2012 - breytingar frá fyrra ári 
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Fjárhagsáætlun Skóla- og frístundasviðs er áætluð með sama hætti og fjárhagsáætlanir Leikskólasviðs, Mennta-

sviðs og frístundahluta ÍTR hafa verið áætlaðar. Þetta vinnulag er viðhaft einkum af tveimur ástæðum, annars 

vegar vegna þess að skipurit fyrir skóla- og frístundasvið liggur ekki fyrir og hins vegar til að auðvelda gegnsæi og 

samanburð á milli ára. Þegar skipurit fyrir sviðið liggur fyrir verður fjárhagsáætlun aðlöguð til samræmis.  

Skóla– og frístundasvið mun hér eftir sem hingað til nýta þau tækifæri sem gefast á árinu 2012 til skipulagsbreyt-

inga, betri nýtingar húsnæðis, sameininga í yfirstjórn stofnana og samlegðaráhrifa í rekstri á nýju sviði.  

 

Leikskólahluti 
Í upphafi árs 2011 voru leikskólar borgarinnar 75 talsins en 1. júlí fækkaði þeim í 62 vegna sameininga. 1. ágúst 

varð leikskólinn Mýri borgarrekinn en hafði fram að þeim tíma verið sjálfstætt starfandi leikskóli. 1. janúar 2012 

sameinast leikskólinn Kvarnarborg og Ártúnsskóli. Á árinu 2012 verða því 62 borgarreknir leikskólar, auk tveggja 

sameinaðra leik- og grunnskóla. Fjöldi sjálfstætt starfandi leikskóla verður 18. Áætlað er að á árinu 2011 verði 

samtals 7.043 börn í leikskólum í Reykjavík, 5.981 verði í borgarreknum leikskólum, þar af 130 í sameinuðum leik- 

og grunnskólum og 1.062 börn verði í sjálfstætt starfandi leikskólum. 

Áætlað er að fjöldi dagforeldra verði yfir 200 og gert er ráð fyrir að þar dvelji að jafnaði 880 börn. 

Stöðugildafjöldi í yfirstjórn LSR var áætlaður 30 á árinu 2011 og hafði þá lækkað úr 32 stöðugildum árið 2010. Á 

árinu 2012 er stöðugildafjöldinn áætlaður 26,6. 

Breytingar í fjárhagsáætlun 

Velta Leikskólasviðs / leikskólahluta skóla- og frístundasviðs á árinu 2011 nam rúmum 10,6 milljörðum króna. Á 

árinu 2012 er gert ráð fyrir að útgjöld verði rúmir 11,5 milljarðar króna sem er hækkun um einn milljarð. Hækkunin 

stafar í meginatriðum af hækkunum kjarasamninga, hækkun innri leigu og heilsársáhrifum af fjölgun leikskóla-

plássa haustið 2011. 

Fjárhagsáætlun 2012 hækkar um 1 milljarð kr. Við ákvörðun fjárheimilda var fjárhagsrammi 2011 lagður til grund-

vallar en hækkun vegna kjarasamninga, vísitöluhækkana innri leigu auk hækkunar vegna viðbótarhúsnæðis. 

Heilsársáhrif af hagræðingaraðgerðum sem farið var í á árinu 2011 skila sér í lækkuðum útgjöldum árið 2012, 

stærstu liðirnir eru afnám afsláttar vegna elsta árgangs leikskólabarna og afnám þjónustutryggingar til foreldra 

ungra barna. Þessar breytingar gefa svigrúm til að hækka fjárheimildir einstakra útgjaldaliða. 

 Launahækkanir í samræmi við kjarasamninga. Fjárheimildir allra leikskóla og annarra starfsstöðva hækka 

auk þess sem fjárheimildir potta (sérkennslupottur, langtímaveikindi, fjármagn vegna barna af erlendum upp-

runa), hækka sem nemur kjarasamningsbundnum launahækkunum. 

 Hækkun á framlagi til sjálfstætt starfandi leikskóla (SSSK) til samræmis við hækkanir í borgarreknum leik-

skólum. Um er að ræða bráðabirgðamat enn sem komið er, enda byggir framlag til SSSK á áætluðum meðal 

raunkostnaði vegna barna í borgarreknum leikskólum. Sú tala liggur ekki endanlega fyrir fyrr en fjárhags-

áætlun hefur verið samþykkt. 

 Leikskólinn Mýri er nú rekinn af Reykjavíkurborg og því er hann áætlaður með borgarreknum leikskólum í 

stað SSSK áður. 

Fjármál 

Stjórnun á Skóla– og frístundasviði á að vera framsækin og fagleg og þar á markvisst að vinna með dreifingu 

valds og ábyrgðar. Starfsumhverfið á að vera eftirsóknarvert, vinsamlegt og hvetjandi og áhersla er lögð á heilsu-

eflingu á starfsstöðum. Allir starfsmenn hafa tækifæri til símenntunar og áhersla verður lögð á að kynna störf 

innan sviðsins fyrir ungu fólki sem er að velja sér starfsvettvang. Í þessu nýja umhverfi verður byggt á þverfaglegu 

samstarfi þar sem fólk í leik-, grunnskóla og frístundastarfi myndar lærdómssamfélag þar sem þekkingin flæðir 

innan og á milli starfsstaða. Lögð verður áhersla á að bjóða upp á umhverfi sem hæfir fjölbreyttu starfi sviðsins 

með betri nýtingu á húsnæði, að samræma upplýsinga og samskiptatækni og hagkvæma nýtingu fjármagns.  
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 Fjöldi leikskólaplássa í SSSK er 1100 skv. samningum sem gerðir hafa verið við rekstraraðila. Þar sem 

nokkrir rekstraraðilar hafa ekki fullnýtt öll leikskólaplássin fyrir reykvísk börn undanfarin ár er áætlaður fjöldi 

barna minnkaður um 38 pláss. Fjármagnið sem sparast (52,25 mkr) er flutt yfir til sjálfstætt starfandi grunn-

skóla til að mæta fjölgun barna þar. Ef allir sjálfstætt starfandi leikskólar fullnýta leikskólaplássin á næsta ári 

verða rekstrarstyrkir hærri en áætlað er. 

 Hækkun á framlagi til dagforeldra um 10% (40 mkr). Á móti kemur að gert er ráð fyrir 12% færri börnum 2012 

en áætlað var 2011 auk þess sem meðalgreiðsla pr. barn fyrstu níu mánuði ársins 2011 er tæplega 3 þús. kr. 

lægri en meðalgreiðsla pr. barn fyrstu níu mánuði ársins 2010, tekið er tillit til þessa og áætluð greiðsla pr. 

barn lækkuð samsvarandi. Meðalgreiðslan hverju sinni sveiflast eftir hjúskaparstöðu foreldra, fjölda náms-

manna og vistunartíma. 

 Hækkaður systkinaafsláttur foreldra með fleira en eitt barn hjá dagforeldri, samkvæmt breytingatillögu ÆS-07. 

 Innri leiga allra stofnana hækkar skv. verðlagsbreytingum í samræmi við útreikninga eignasjóðs. 

 Hækkuð innri leiga vegna flutnings yfirstjórnar úr Miðbæjarskóla í Höfðatorg (15 mkr) 

 Hækkun fjárheimilda vegna langtímaveikinda starfsfólks (50 mkr), þar af 25 mkr samkvæmt breytingatillögu 

ÆS-10. 

 Hækkuð fjárheimild til hráefniskaupa/fæðiskaupa í leikskólum vegna hækkandi verðlags  (25 mkr) 

 Hækkuð fjárheimild til kaupa á hlífðarfatnaði starfsfólks í samræmi við ákvæði kjarasamnings (2 mkr) 

 Hækkuð fjárheimild vegna starfsþróunar og samstarfsverkefna (11,8 mkr) 

 Eftirlit með greiðslum styrkja og framlags, gert ráð fyrir hlutastöðugildi en ráðgert að verkefnið skili hagræð-

ingu og því verði ekki um eiginlegan viðbótarkostnað að ræða (laun hækka en framlag lækkar). Auk þess er 

gerð breyting á framkvæmd faglegs eftirlits með dagforeldrum, í stað þess að kaupa eftirlitið af verktaka 

verður það framkvæmt af starfsmanni SFS. 

 Þjónustutrygging til foreldra ungra barna var afnumin 1. apríl sl. 

 Gerð er breyting á úthlutun til sérkennslustjórnunar í leikskólum í samræmi við nýjar úthlutunarreglur sér-

kennslu í leikskólum. Í stað þess að úthluta 0,5% stöðugildi sérkennslustjóra pr. barn í hvern og einn leikskóla 

í gegnum launalíkan er úthlutað 0,25% stöðugildi sérkennslustjóra pr. barn í hvern og einn leikskóla í gegnum 

launalíkanið. Mismunurinn sem nemur 14,5 stöðugildum fer til hækkunar á sérkennslupotti og verður úthlutað 

þaðan sem stöðugildi sérkennslustjóra til þeirra leikskóla sem hafa mesta sérkennsluþörf. Þetta þýðir lækkun 

á úthlutun launalíkans um 70 mkr og hækkun á sérkennslupotti um sömu fjárhæð. 

 Gert er ráð fyrir viðbótarkostnaði vegna heilsársáhrifa af fjölgun leikskólaplássa haustið 2011 fyrir börn fædd 

2009. 

 Gert er ráð fyrir að yfirvinnugreiðslur til starfsmanna í Félagi leikskólakennara lækki í áföngum. 

 Óvissa er um endanlega tölu fyrir þörf um leikskólapláss barna sem fædd eru 2010. Fjárhagsáætlun gerir ráð 

fyrir að börnin verði jafn mörg þeim börnum sem fara í 1. bekk grunnskóla haustið 2012. Ef barnafjöldinn 

reynist meiri er gert ráð fyrir að óskað verði eftir aukafjárveitingu úr borgarsjóði. 

 Vakin er athygli á því að almennt eru kostnaðarþættir ekki hækkaðir til samræmis við vísitöluhækkanir. Þetta 

er áhættuþáttur, ekki síst á liðum sem hafa hækkað mikið. 

Enn er byggt á bráðabirgðaútreikningum á nokkrum kostnaðarstöðum og því verða einhverjar breytingar á fjár-

hæðum einstakra kostnaðarstaða og einstakra kostnaðarlykla á milli umræðna. 

Breytingar á leikskólagjöldum: 

Í tillögu borgarstjóra að rammaúthlutun fyrir fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2012 er gert ráð fyrir 

auknum gjaldskrártekjum borgarinnar sem tekur mið af því að gjaldskrár borgarinnar haldi í við verðlagsþróun. 

Leikskólagjöld hækka um 12,58% frá fyrra ári, auk þess hækka tekjur vegna heilsársáhrifa vegna þess að  af-

sláttur af leikskólagjöldum vegna elsta árgangs leikskólabarna var afnuminn 1. sept. 2011 (40 mkr). Gert er ráð 

fyrir óbreyttum afsláttarflokkum og afsláttarkjörum. 
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Grunnskólahluti 
Alls voru 39 grunnskólar reknir af Reykjavíkurborg haustið 2011 (37 almennir og 2 sérskólar) með um 13.375 

nemendur. Jafnframt rekur borgin fjórar skólahljómsveitir, tónlistarskóla á Kjalarnesi og Námsflokka Reykjavíkur. 

Hjá Námsflokkum Reykjavíkur stunduðu 252 manns nám á árinu 2011. Allir þessir nemendur fengu náms– og 

starfsráðgjöf og fjölmargir aðrir sem leituðu til Námsflokkana.  Samanlagður fjöldi viðtala hjá námsráðgjöfum var 

rúmlega 1.480 á árinu. Sex sjálfstætt starfandi grunnskólar með um 508 nemendur hlutu fjárframlög frá borginni 

árið 2011. Í apríl 2011  samþykkti borgarráð að sameina sex grunnskóla í þrjá. Auk þessa var samþykkt að Ár-

túnsskóli myndi sameinast leikskólanum Kvarnaborg ásamt frístundaheimilinu Skólaseli. Einnig var samþykkt að 

Norðlingaskóli tæki að sér rekstur frístundaheimilisins Klapparholts frá og með haustinu 2011.  Einnig samþykkti 

borgarráð sameiningu Öskjuhlíðarskóla og Safamýrarskóla í Klettaskóla. 

Stöðugildafjöldi í yfirstjórn MSR var áætlaður 31 á árinu 2011 og hafði þá lækkað úr 32 stöðugildum frá árinu á 

undan. Á árinu 2012 er stöðugildafjöldinn áætlaður 29.  

Reykjavíkurborg er með þjónustusamninga við 18 tónlistarskóla og greiðir með um 2.500 nemendum, 717 m.kr. á 

árinu 2011. Til viðbótar greiðir jöfnunarsjóður sveitarfélaga vegna nemenda í framhaldsnámi og nemenda í mið-

námi í söng. 

Breytingar í fjárhagsáætlun 

Fjárhagsáætlun 2012 hækkar um 1.204 mkr frá endurskoðun fjárhagsáætlunar 2011. Við ákvörðun fjárheimilda 

var fjárhagsrammi 2011 lagður til grundvallar en tekið tillit til hækkunar vegna kostnaðaráhrifa kjarasamninga, vísi-

töluhækkana innri leigu auk hækkunar vegna viðbótarhúsnæðis. Eftir stendur 116 m.kr. hagræðingarkrafa frá ár-

inu 2011 sem SFS mun ná á árinu 2012 með frekari skipulagsbreytingum, betri nýtingu húsnæðis og samlegðar-

áhrifa í rekstri á nýju sviði.  

Ágreiningur er á milli Samband íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands um túlkun á biðlaunarétti 

kennara og stjórnenda grunnskóla. Því er óvissa um endanlega fjárhagslega útkomu vegna breytinga í rekstri 

grunnskóla. 

Á árinu 2011 var farið í veigamiklar aðgerðir til að nýta skólahúsnæði betur og þar með lækka húsnæðiskostnað 

grunnskólanna. Markmiðið var að ná hagræðingu upp á 160 mkr á ársgrundvelli. Á  árinu 2011 koma inn hálfs árs 

áhrif af þessari aðgerð, að upphæð 81 mkr, en á árinu 2012 verður markmiðinu náð. 

Í tillögu borgarstjóra að rammaúthlutun fyrir fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2012 er gert ráð fyrir 

auknum gjaldskrártekjum borgarinnar sem tekur mið af því að gjaldskrár borgarinnar haldi í við verðlagsþróun. 

Gjaldskrá mötuneyta grunnskólanna mun hækka þannig að verð pr. máltíð fer úr 275 kr. í 310 kr. eða úr 5.500 kr. 

á mánuði í 6.200 kr.  Gjaldsskrá skólahljómsveita breytist á þann hátt að gjald fyrir grunnnám hækkar úr 22.500 

kr. í 25.500 kr. og gjald fyrir miðnám hækkar úr 37.500 kr. í 42.500 kr.  

Heilsársáhrif af hagræðingaraðgerðum tengdum gjaldskrám og þjónustutryggingu sem farið var í á árinu 2011 hjá 

LSR skila sér í lækkuðum útgjöldum árið 2012.  Hluti þessa fjármagns verður notaður  til að mæta hækkuðum 

kostnaði vegna fjölgunar nemenda í sjálfstætt reknum grunnskólum . 

 Launahækkanir í samræmi við kjarasamninga. Fjárheimildir allra grunnskóla og annarra starfsstöðva hækka 

auk þess sem fjárheimildir potta (sérkennslupottur, langtímaveikindi, nýbúakennsla), hækka sem nemur kjara-

samningsbundnum launahækkunum. 

 Hækkun á framlagi til sjálfstætt rekinna grunnskóla ( 125 mkr). Hækkuninni er mætt með rekstrarafgangi 

vegna sjálfstætt rekinna leikskóla. 

 Hækkun á fjármagni vegna langtímaveikinda starfsfólks (5 mkr) 

 Hækkuð innri leiga vegna flutnings yfirstjórnar úr Miðbæjarskóla í Höfðatorg (8 mkr) 

 Hækkuð fjárheimild til hráefniskaupa/fæðiskaupa í grunnskólum vegna hækkandi verðlags  (20 mkr) 

 Hækkuð fjárheimild vegna starfa í mötuneytum (15 mkr) 
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 Hækkuð fjárheimild vegna áherslu á lestur drengja og stúlkna og Reykjavíkurborgar sem bókmenntaborgar, 

með eflingu  bókasafns- og upplýsingafræði (25 mkr) 

 Hækkuð fjárheimild vegna starfsþróunar og samstarfsverkefna  (16,4 mkr) 

 Hækkuð fjárheimild vegna sameiginlegs kostnaðar grunnskólanna vegna brýnnar endurnýjunar á búnaði, af-

skrifta tapaðra krafna vegna máltíða, hækkana á innri leigu (39 mkr) 

 Hækkuð fjárheimild vegna yfirtöku ábyrgðar SFS á atvinnutengdu námi (6 mkr) 

 Hækkun á tekjum frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga (50 mkr) 

 Vegna fækkunar nemenda í grunnskólum lækka framlög til grunnskóla (47 mkr)  

 Vakin er athygli á því að almennt eru kostnaðarþættir ekki hækkaðir til samræmis við vísitöluhækkanir. Þetta 

er áhættuþáttur, ekki síst á liðum sem hafa hækkað mikið. 

 

Frístundahluti 
Sex frístundamiðstöðvar  voru reknar  af Reykjavíkurborg árið 2011. Þær höfðu umsjón með 33 frístunda-

heimilum, 4 frístundaklúbbum og 24 félagsmiðstöðvum. Til viðbótar voru á haustönn 3 frístundaheimili og 1 félags-

miðstöð rekin af skólum. Alls voru 3.365 börn skráð á frístundaheimili haustið 2011 og 1. október höfðu 99.706  

heimsóknir í félagsmiðstöðvarnar verið skráðar. 

Heildarfjárhagsrammi frístundahluta skóla- og frístundasviðs fyrir árið 2012 er 1.801 mkr. Áætlaðar tekjur nema 

um 600 mkr. Fjárhagsrammi skrifstofunnar hækkar um 136 mkr milli ára vegna áhrifa kjarasamninga (127,5 mkr) 

og verðlagshækkunar innri leigu (8,5 mkr). 

Í tillögu borgarstjóra að rammaúthlutun fyrir fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2012 er gert ráð fyrir 

auknum gjaldskrártekjum borgarinnar sem tekur mið af því að gjaldskrár borgarinnar haldi í við verðlagsþróun. 

Gert er ráð fyrir gjaldskrárhækkun frístundaheimila og sumarfrístundastarfs upp á 12,58% í þeirri tillögu. 

Vegna stjórnkerfisbreytinga eru  gerðar tilfærslur á tveimur verkefnisstjórum af kostnaðarstöðum frístundaheimila 

og þróunarverkefni yfir á fagskrifstofu tómstundamála, til samræmingar við fyrirkomulag fagskrifstofu Skóla– og 

frístundasviðs. 

Kostnaðarhækkun í rekstri frístundamiðstöðva má rekja til kostnaðaráhrifa kjarasamninga og verðbóta innri leigu.  

Gerð er breyting á gjaldfærslu á innri leigu vegna Þróttheima þar sem kostnaður var áður færður á miðlægan lið 

yfir á frístundamiðstöðina Kringlumýri. 

Árið 2012 verður unnið eftir nýju reiknilíkani sem úthlutar fjármagni til félagsmiðstöðva og frístundamiðstöðva eftir 

fjölda barna og ungmenna í hverfum og skólum borgarinnar. 

Í rekstri frístundaklúbba fyrir fötluð ungmenni er gert ráð fyrir sama framlagi frá Jöfnunarsjóði og er í áætlun 2011. 

Kostnaðarhækkun í rekstri frístundaheimila má rekja til kostnaðaráhrifa kjarasamninga og tilfærslu á stuðningsfjár-

magni af liðnum sumarnámskeið fyrir börn. 

Áætlun 2012 gerir ráð fyrir 5 mkr til reksturs smíðavalla í borginni. 

Þróunarliðurinn er til rekstrar Reykjavíkurráðs ungmenna og Miðbæjarathvarfsins. 

Skrifstofan hefur umsjón með verkefninu um frístundaakstur sem hefur það að markmiði að auðvelda 6-9 ára 

börnum að taka þátt í íþróttastarfi sem fram fer fyrir kl. 16:30 á daginn. Verkefnið hefur verið í gangi sl. tvö ár og á 

árinu 2012 verður það þróað áfram.  

Hækkuð fjárheimild vegna starfsþróunar og samstarfsverkefna er 2,8 mkr. 

Vakin er athygli á því að almennt eru kostnaðarþættir ekki hækkaðir til samræmis við vísitöluhækkanir. Þetta er 

áhættuþáttur, ekki síst á liðum sem hafa hækkað mikið. 
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Lykiltölur og helstu magntölur í rekstri 

 1. október hvers árs 2009 2010 2011 2012* 

Starfsstaðir     

Fjöldi leikskóla 97 95 81 80 

   Leikskólar Reykjavíkur 78 75 63 62 

   Sjálfstætt starfandi leikskólar 19 19 18 18 

Fjöldi grunnskóla 45 45 44 41 

   Grunnskólar Reykjavíkur 39 39 38 35 

   Sjálfstætt starfandi grunnskólar 6 6 6 6 

Samrekinn leikskóli, grunnskóli og frístundaheimili  1 1 2 

Frístundamiðstöðvar 6 6 6 6 

   Frístundaheimili 35 36 36 36 

   Frístundaklúbbar 4 4 4 4 

   Félagsmiðstöðvar 24 24 24 21 

Börn, nemendur, ungmenni     

Fjöldi barna í leikskólum Reykjavíkur 6.551 6.742 6.794 7.043 

   Leikskólar Reykjavíkur 5.721 5.746 5.780 5.851 

   Sjálfstætt starfandi leikskólar 830 996 1.014 1.062 

Sameinaðir leik– og grunnskólar   50 130 

Fjöldi nemenda í grunnskólum í Reykjavík 14.043 13.893 13.955  14.069  

   Grunnskólar Reykjavíkur (sérskólar meðtaldir) 13.577 13.421 13.375 5)  13.439 5) 

   Sjálfstætt starfandi grunnskólar 466 472 580 630 

Fjöldi barna í frístundaheimilum 2.842 3.161 3.365 3.350 

Þátttaka 10-12 ára barna í félagsmiðstöðvastarfi (heimsóknir alls) 17.544 21.732 12.351 3) 20.000 4) 

Heimsóknir 13-16 ára í félagsmiðstöðvar 122.456 138.655 87.355 3) 139.000 

Fjöldi barna hjá dagforeldrum 522 723 747 880 

Mannauður     

Stöðugildi í leikskólum 1.432 1.403 1.373 1.306 2) 

  Stöðugildi leikskólakennara/stjórnenda 1) 472 447 460 476 

  Stöðugildi starfsmanna með háskólamenntun/aðra uppeldismenntun 266 259 270 281 

  Stöðugildi leikskólaliða 96 99 100 101 

  Stöðugildi annarra starfsmanna 598 598 543 448 

Hlutfall leikskólakennara í 100% starfi 58% 58% 58% 58% 

Hlutfall leikskólakennara af heildarfjölda stöðugilda 33% 32% 34% 34% 

Stöðugildi í grunnskólum 2.034 1.984 1.941 1.941 

  Stöðugildi grunnskólakennara/skólastjórnenda 1) 1.335 1.305 1.317 1.317 

  Stöðugildi annarra starfsmanna 699 679 622 622 

Hlutfall grunnskólakennara í 100% starfi 83% 81% 83% 83% 

Hlutfall leiðbeinenda af fjölda grunnskólakennara 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 

*Tölur fyrir árið 2012 eru í flestum tilfellum magntölur 1. október 2011 en í einstaka tilfellum áætlaðar tölur fyrir árið 2012 
1) Skólastjórar og deildarstjórar meðtaldir. 

2) Án úthlutaðrar sérkennslu og óráðstafaðra plássa. 

3) Staðan 1. október, auk þess sem það vantar skráningu frá 3 félagsmiðstöðvum yfir 4 mánaða tímabil. 

4) Aukafjárveiting til 10-12 ára starfs aðeins á vorönn. 

5) Í tölunum eru birtar nemendatölur grunn- og sérskóla.  Í fjárhagsáætlun 2011 var gert ráð fyrir að fjöldi nemenda í almennum grunnskólum yrðu 13.292 á vorönn og 13.429 

haustönn 2011.  Fjöldi nemenda haustið 2011 er hins vegar 13.232 (sem gildir jafnframt fyrir vorönn 2012) og spá fyrir haustið 2012 gerir ráð fyrir 13.314 nemendum. Þetta 

þýðir að nemendum  fækkar um 60 á milli vorannar 2011 og vorannar 2012 og síðan er áætluð fækkun milli haustannar 2011 og 2012 um 115 nemendur.  
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Lykiltölur og helstu magntölur í rekstri, frh. 

 2009 2010 2011 2012 

Mannauður, frh.     

Fjöldi nemenda á stöðugildi grunnskólakennara 10,8 11,0 10,8 10,8 

Fjöldi nemenda á stöðugildi annarra starfsmanna 17,5 19,8 21,4 21,4 

Heildarfjöldi starfsmanna í frístundastarfi   534 571 

Stöðugildi í frístundastarfi   326 348 

  Stöðugildi frístundaráðgjafa/stjórnenda   140 202 

  Stöðugildi frístundaleiðbeinenda   186 146 

*Tölum breytt til samræmis við breytingatillögur ÆS-08 

**Stöðugildi starfsmanna með aðra uppeldismenntun og annarra háskólamenntaðra starfsmanna 

Áætlaðar magntölur fyrir hvert ár 2009 2010 2011 2012 

Starfsstaðir     

Fjöldi leikskóla (og leikskóla sem sameinaðir eru grunnskóla) 97 97 95 82 

   Leikskólar Reykjavíkur 78 78 75 62 

   Sjálfstætt starfandi leikskólar 19 19 19 18 

   Sameinaðir leik– og grunnskólar 0 0 1 2 

Fjöldi barna / rýma í leikskólum     

Fjöldi leikskólaplássa í leikskólum Reykjavíkur 1. janúar 2012 6.551 6.742 6.865 7.020* 

   Leikskólar Reykjavíkur 5.721 5.731 5.735 5.828* 

   Sjálfstætt starfandi leikskólar í Reykjavík 830 996 1.124 1.062 

   Sameinaðir leik– og grunnskólar 0 0 50 130 

Viðbótarpláss 1. sept. 2012    107* 

 Sjálfstætt starfandi leikskólar utan Reykjavíkur    22 

Dagforeldrar     

 Fjöldi barna hjá dagforeldrum 522 613 1000 880 

 Fjöldi daglegra dvalarstunda     

Fjöldi dvalargilda 71.427 70.203 71.575 72.392* 

  Borgarreknir leikskólar 60.410 58.527 57.715 58.734* 

  Sjálfstætt starfandi leikskólar í Reykjavík 11.017 11.676 13.326 12.103 

  Samreknir leik– og grunnskólar 0 0 534 1.353 

  Sjálfstætt starfandi leikskólar utan Reykjavíkur    202 

Viðbót 1. sept. 2012    1.370* 

Fjöldi daglegra dvalarstunda 56.181 55.227 56.246 57.320* 

   Borgarreknir leikskólar 48.251 47.160 47.010 47.776* 

   Sjálfstætt starfandi leikskólar 7.930 8.067 8.829 8.300 

   Samreknir leik– og grunnskólar 0 0 407 1.074 

   Sjálfstætt starfandi leikskólar utan Reykjavíkur    170 

Viðbót 1. sept. 2012    856* 

Mannauður     

Stöðugildi alls í leikskólum (án ræstingar og sérkennslu) 1.375 1.291 1.276 1.306 

  Stöðugildi leikskólakennara/stjórnenda  472 465 476 

  Stöðugildi starfsmanna með aðra uppeldimenntun  188 191 281** 

  Stöðugildi annarra háskólamenntaðra starfsmanna  78 78 ** 

  Stöðugildi leikskólaliða  92 100 101 

  Stöðugildi annarra starfsmanna  482 442 448 

Hlutfall fagfólks skv. skilgreiningu í samningi við sjálfstætt starf-

andi leikskóla 
 62,7% 65,4% 65,7% 

Stöðugildi í sérkennslu    146 

Í töflunni hér að ofan miðast tölur við 1. október ár hvert en í töflunni hér að neðan eru áætlaðar magntölur hvers árs. 
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Áætlaðar magntölur fyrir hvert ár 2009 2010 2011 2012 

Starfsstaðir     

Fjöldi frístundamiðstöðva 6 6 6 6 

Fjöldi félagsmiðstöðva 22 22 22 22/19 

Fjöldi frístundaheimila 37 37 37 37 

Fjöldi frístundaklúbba 3 3 3 3 

    vor/haust 

Fjöldi barna í 1. bekk    1.266/1.266 

Fjöldi barna í 2.-4. bekk    2.068/1.990 

Fjöldi barna 2.686 3.050 3.154/3.334  

     

5 daga vistun 1. bekkur    1.201/1.201 

5 daga vistun 2.-4.bekkur    1.835/1.751 

5 daga vistanir 2.392 2.727 2.917/3.036  
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Flestir mælikvarðar eru nýir vegna nýs sviðs.  Áætlað er að gera mælingu á mörgum mælikvörðum fyrir árslok 

2011 og markmið fyrir 2012 í framhaldinu. 

Velgengisþættir Mælikvarðar 2011 Markmið 2012 

  Barnið, nemandinn, ungmennið  

Sterk sjálfsmynd og 

samskiptafærni 

Hlutfall grunnskóla í Reykjavík þar sem sjálfsmynd nemenda mælist yfir 

landsmeðaltali skv. Skólapúlsinum 

Hlutfall skóla sem nýta sér viðmið um jákvæða sjálfsmynd og félagsfærni  

Hlutfall foreldra leikskólabarna sem telja markvisst unnið með félagsfærni 

í barnahópnum 

Hlutfall foreldra sem telja dvöl á frístundaheimili hafa jákvæð áhrif á 

félagsfærni barns síns 

Hlutfall foreldra sem telja félagsmiðstöðvastarf hafa jákvæð áhrif á félags-

færni barns síns 

58%  

56%  

88%  

 

92% 

 

62% 

60% 

90% 

 

93% 

 

Öryggi, heilbrigði, vel-

líðan og gleði 

Hlutfall foreldra sem telja að starfsstaðir skóla– og frístundasviðs leggi 

áherslu á öryggi barna og góð samskipti  

Hlutfall foreldra sem telja starfsstaði skóla– og frístundasviðs taka fljótt og 

vel á einelti og öðru ofbeldi 

Hlutfall starfsstaða sem leggja sérstaka áherslu á heilsueflingu í starfinu 

Hlutfall barna og ungmenna sem líður vel í grunnskóla og frístundastarfi 

Hlutfall grunnskóla í Reykjavík þar sem skólabragur og bekkjarandi mælist 

yfir landsmeðaltali skv. Skólapúlsinum 

Hlutfall foreldra sem telja barni sínu líða vel í leikskólanum 

 

 

 

 

 

 

 

97% 

 

 

 

 

 

 

 

98% 

Víðtæk þekking, færni 

og árangur 

Hlutfall starfsstaða sem taka þátt í barnamenningarhátíð 

Hlutfall barna og ungmenna sem nota tölvur sem hluta af námi sínu oftar 

en einu sinni í viku 

Hlutfall starfsstaða þar sem útinám er á stundaskrá/skipulagi barna á 

öllum stigum 

Hlutfall nemenda sem getur lesið sér til gagns í lok 2. bekkjar 

Hlutfall grunnskóla með framfararstuðul 0,99 eða hærri í íslensku í 10. 

bekk 

Hlutfall nemenda í Reykjavík sem telur náttúruvísindi nýtast þeim í fram-

tíðinni 

Hlutfall foreldra sem telur viðfangsefni leikskólans áhugaverð 

Hlutfall foreldra sem er ánægt með viðfangsefni frístundaheimila/

félagsmiðstöðva 

 

 

 

71%  

80%  

 

65%  

91%  

 

 

 

72% 

88% 

 

80% 

95% 

Samfélagsleg ábyrgð, 

virkni og víðsýni 

Hlutfall starfsstaða sem vinna með Barnasáttmálann 

Hlutfall starfsstaða með umhverfisáætlun 

Hlutfall grunnskóla þar sem nemendur setja sér sjálfir markmið um nám 

sitt í samráði við foreldra og kennara 

Hlutfall grunnskólanemenda sem finnst þeir taka virkan þátt í kennslu-

stundum skv. Skólapúlsinum 

Hlutfall leikskóla þar sem börn koma að skipulagi starfsins 

Hlutfall leikskóla þar sem börn taka þátt í innra mati 

Hlutfall ungmenna í ungmennaráðum sem telja sig hafa fræðst um og 

þjálfast í lýðræðislegum vinnubrögðum 

Hlutfall frístundaheimila með barnaráð 

Hlutfall barna og ungmenna sem finnst þau ráða miklu um starfsemi frí-

stundaheimila og félagsmiðstöðva 

 

 

51%  

 

57% 

70% 

 

62% 
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Velgengisþættir Mælikvarðar 2011 Markmið 2012 

Aðferðir og leiðir    

Nám og starf án að-

greiningar við hæfi 

hvers og eins 

Hlutfall foreldra sem telja skóla– og frístundastarf koma til móts við þarfir 

barns síns 

Hlutfall stjórnenda sem eru ánægðir með stuðning þjónustumiðstöðvar við 

starfsemina 

Hlutfall starfssstaða sem fá hærra en 4 á kennsluvídd 

Hlutfall starfsstaða sem hefur móttökuáætlun fyrir börn og ungmenni af 

erlendum uppruna 

Hlutfall starfsstaða sem hafa móttökuáætlun fyrir börn og ungmenni með 

sérþarfir skv. reglugerð 

Hlutfall starfsstaða sem hafa metið starfið með með mælikvarða um ein-

staklingsmiðun náms/starfs 

Hlutfall starfsstaða sem nýta sér ráðgjafaþjónustu sérskóla og sérdeilda, 

sérhæfðra leikskóla eða þekkingarstöðva frístundamiðstöðva 

Hlutfall skóla þar sem fram kemur í skólanámskrá útfærsla á skóla án 

aðgreiningar 

Hlutfall skóla sem gerir einstaklingaáætlanir fyrir öll börn 

Hlutfall grunnskóla sem skipuleggur stuðning og sérkennslu innan 

almennra bekkja og námshópa 

  

Samstarf byggt á lýð-

ræði og fjölbreytni 

Hlutfall starfsstaða þar sem kynjahlutfall nemenda í skóla-, nemenda- og 

unglingaráðum er alla vega 40/60% 

Hlutfall starfsstaða þar sem börn eða ungmenni eru lýðræðislega kosin 

sem fulltrúar í ráð og/eða nefndir 

Hlutfall foreldra sem eru almennt ánægðir með upplýsingagjöf  

Hlutfall foreldra sem vita hverjir eru í skóla- og/eða foreldraráði skólans 

Hlutfall foreldra grunnskólabarna sem hefur tekið þátt í að gera náms-

áætlun með barni sínu 

Hlutfall stjórnenda sem eru ánægðir með samstarf við þjónustumiðstöðvar 

Hlutfall starfsstaða með þrjú eða fleiri samstarfsverkefni við grenndarsam-

félagið  

Hlutfall starfsstaða sem eru að vinna þróunarverkefni í samstarfi við at-

vinnulífið eða háskólasamfélagið 

 

26% 30% 

Flæði á milli skólastiga, 

námsgreina/námssviða 

og skóla og frístunda-

starfs 

Hlutfall starfsstaða SFS sem eru með markmið um aukið flæði milli skóla 

og frístundastarfs 

Hlutfall skóla sem eru með markmið um aukið flæði milli skólastiga 

Hlutfall skóla sem eru með markmið um aukið flæði milli  námsgreina/

námssviða  

Hlutfall starfsstaða sem samþætta skóla- og starfsdagatal við aðra starfs-

staði í sínu hverfi 

  

Umbætur, mat og ný-

breytni 

Hlutfall starfsstaða sem skila starfsáætlun 

Hlutfall starfsstaða með virk nýbreytni- og þróunarverkefni 

Hlutfall skóla sem endurskoðar skólanámsskrá á a.m.k. 3ja ára fresti 

Hlutfall starfsstaða sem taka þátt í heildarmati 

Hlutfall starfsstaða sem uppfærir sjálfsmatsskýrslu árlega 

Hlutfall grunnskóla sem nota viðmið um gæði kennslu 

  

Skorkort 2012 - DRÖG 
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Velgengisþættir Mælikvarðar 2011 Markmið 2012 

Mannauður    

Fagleg forysta 

Hlutfall starfsmanna sem telur að vinnustaðurinn sé í virkri þróun aðferða 

í vinnu með börnum og unglingum 

Hlutfall starfsmanna sem telur vinnustað sínum vel stjórnað 

Hlutfall starfsmanna sem þekkir markmið og stefnu vinnustaðar síns 

Hlutfall starfsmanna sem telur upplýsingastreymi á vinnustað sínum vera 

gott 

  

Eftirsóknarvert, vinsam-

legt og hvetjandi starfs-

umhverfi 

Hlutfall starfsmanna sem telur góðan starfsanda á sínum vinnustað 

Hlutfall starfsmanna sem hefur fengið tækifæri til starfsþróunar á síðustu 

12 mánuðum 

Hlutfall starfsmanna sem telur jafnréttis og jafnræðis gætt gagnvart starfs-

mönnum á sínum vinnustað 

Hlutfall starfsmanna sem telur sig hafa orðið fyrir einelti frá samstarfsfólki 

á vinnustað sínum 

Hlutfall starfsmanna sem ber traust til yfirmanns síns 

Hlutfall starfsmanna sem telur þá símenntun sem það hefur fengið á sl. 

12 mánuðum hafa nýst í starfi 

Hlutfall starfsmanna sem telur sig fá hvatningu frá yfirmanni sínum 

Hlutfall starfsmanna sem telur starf sitt metið af verleikum af yfirmanni og 

samstarfsfólki 

Hlutfall starfsmanna sem hefur verið hrósað fyrir vel unnin störf á síðustu 

mánuðum 

  

Hæft og áhugasamt 

starfsfólk með metnað 

til árangurs 

Hlutfall starfsmanna sem gengur vel að sinna einstaklingsbundnum 

þörfum barna og unglinga 

Fjöldi starfsmanna sem tekur þátt í símenntun skipulagðri af skrifstofu 

skóla– og frístundasviðs 

Hlutfall starfsmanna sem telur starfsþróunarsamtal hafa verið gagnlegt 

Hlutfall starfsmanna sem telur hæfni sína vel nýtta í starfi 

Hlutfall starfsmanna sem hefur farið í starfsþróunarsamtal á síðustu 12—

15 mánuðum 

 

  

Lærdómssamfélag 

byggt á þverfaglegu 

samstarfi 

Hlutfall starfsmanna sem telur starfsfólk miðla þekkingu sín á milli 

Hlutfall starfsmanna sem telur samvinnu góða á sínum vinnustað 

Fjöldi starfsstaða skóla– og frístundasviðs sem á í þverfaglegu samstarfi 

milli fagsviða 
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Skóla– og frístundasvið 
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Auðlindir    

Hagkvæm nýting 

fjármagns 

Hlutfall starfseininga sem heldur sig innan fjárhagsramma 

Hlutfall starfseininga sem gerir fjárhagsáætlun 

Hlutfall starfseininga sem telur að fjárhagslegar forsendur séu réttar  

  

Skilvirk upplýsinga-

tækni 

Ánægja starfsmanna með tækjabúnað sem það hefur til notkunar 

Ánægja starfsmanna með hugbúnaðinn sem það hefur til notkunar 

Hlutfall starfsmanna sem telur sig hafa nauðsynlega hæfni til að nota vél- og 

hugbúnaðinn  

  

Góður aðbúnaður 

Hlutfall starfsmanna sem telur vinnuaðstöðu sína góða 

Hlutfall foreldra sem telur aðstöðu frístundaheimila vera góða 

Hlutfall frístundamiðstöðva, félagsmiðstöðva og frístundaheimila sem eru í hús-

næði sem uppfylla skilgreiningar á rýmisþörf 

Hlutfall skóla sem uppfylla reglugerðir um húsnæði 
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