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Efni: Upplýsingar um aldur barna við upphaf vistunar í leikskóla í Reykjavík 

Á fundi skóla- og frístundaráðs þann 23. nóvember 2021 var lagt fram svar, dags. 5. nóvember 

2021, við fyrirspurn skóla- og frístundaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins varðandi meðalaldur 

barna við inngöngu (ekki innritun) á leikskóla í Reykjavík. 

 

Í því svari var aðeins tilgreindur meðalaldur barna sem hófu vistun í haust í borgarreknum 

leikskólum en þar á meðal eru börn sem sóttu um flutning á milli borgarrekinna leikskóla og 

frá sjálfstætt starfandi leikskólum yfir í borgarrekna leikskóla. Jafnframt voru inni í þeim tölum 

umsóknir fyrir börn sem fluttu á tímabilinu frá öðrum sveitarfélögum og öðrum löndum en þau 

börn voru allt að fimm og hálfs árs gömul og slíkt hefur eðlilega mikil áhrif á meðaltalið. Þá 

voru ekki teknar inn í svarið upplýsingar um börn sem hófu leikskólavist í sjálfstætt starfandi 

skólum. Í þessu minnisblaði hefur verið tekið tillit til þessara þátta við útreikning á meðalaldri 

barna við inntöku í leikskóla sem gefa gleggri mynd af stöðunni. 

Með vísan til framangreinds er tekið fram að foreldrum allra barna á biðlista sem voru orðin 18 

mánaða 1. september var boðið leikskólapláss haustið 2021 og haustið 2020. Flestir þáðu boð 

um leikskólapláss en ekki allir, t.d. vegna staðsetningar þess pláss sem þeim bauðst. Staðsetning 

Ævintýraborganna var valin með þessa greiningu á eftirspurn eftir leikskólavist í ákveðnum 

hverfum borgarinnar í huga.  

Á mynd 1 má sjá aldursdreifingu barna sem hófu vistun í haust í borgarreknum og sjálfstætt 

starfandi leikskólunum án flutningsumsókna enda þau börn þegar komin með leikskólavist.  

 

 

Mynd 1. Aldursdreifing barna sem hófu vistun í leikskólum í Reykjavík haustið 2021. 



Flest ef ekki öll þau börn sem eru eldri en 36 mánaða þegar sótt er um vistun eru nýflutt til 

borgarinnar frá öðrum sveitarfélögum eða öðrum löndum og þau staldra ekki lengi við á 

biðlistum vegna aldursforgangs. 

Þegar aðeins er horft til þeirra barna sem eru 36 mánaða/3 ára og yngri sést að 38% barnanna 

voru yngri en 18 mánaða þegar þau hófu vistun í haust og um 78% barnanna voru 24 mánaða/2 

ára eða yngri. Ef aðeins er horft til borgarreknu leikskólanna er þetta hlutfall 70% borið saman 

við 46% árið 2018.  

Meðalaldur þeirra barna sem hófu vistun í haust í leikskóla í Reykjavík var því 19 mánaða. 

 

 

 


