
 
 

 

 
 

Fríða Bjarney Jónsdóttir deildarstýra 
frida.b.jonsdottir@reykjavik.is 

Stuðningur, fræðsla og ráðgjöf við 
starfsstaði skóla- og frístundasviðs vegna 
innleiðingar menntastefnu. Kemur að 
starfsþróun, símenntun, ráðgjöf, nýsköpun 
og þróun skóla- og frístundastarfs í 
samstarfi við aðila innan og utan SFS.   

 
Ellen Calmon  
ellen.jacqueline.calmon@reykjavik.is  

Verkefnastjóri um barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna og Opinskátt um 
ofbeldi. Fræðsla ráðgjöf og stuðningur við 
starfsstaði skóla- og frístundasviðs. 

 

Harpa Rut Hilmarsdóttir  
harpa.rut.hilmarsdottir@reykjavik.is 

Verkefnastjóri barnamenningar hjá SFS og 
MOF (Menningar- og ferðamálasviði).  
Stýrir viðburðum og verkefnum sem 
tengja saman börn og menningu s.s. 
Skrekk, Barnamenningarhátíð og fleira. 
Miðlar upplýsingum, veitir ráðgjöf og 

stuðning um menningartengd verkefni. 
Hjörtur Ágústsson  
hjortur.agustsson@reykjavik.is 

Verkefnastjóri Alþjóðasamstarfs og 
styrkja. Hefur yfirsýn yfir þátttöku sviðsins 
í alþjóðaverkefnum og styrkjamöguleika. 
Stuðningur og ráðgjöf við starfsstaði 
skóla- og frístundasviðs vegna umsókna,  
umsýslu alþjóðaverkefna og stærri 
innlendra og erlendra þróunarverkefna  

 

Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir 
kolbrun.hrund.sigurgeirsdottir@reykjavik.is 

Verkefnastýra Jafnréttisskóla Reykjavíkur. 
Ráðgjöf, stuðningur og fræðsla um 
jafnréttismál til starfsstaða skóla- og 
frístundasviðs. Sinnir einnig ráðgjöf og 
fræðslu til barna í sérstökum tilvikum. 
Kolbrún er mannréttindafulltrúi SFS. viðs. 

 

 

Margrét Björnsdóttir 
margret.bjornsdottir@reykjavik.is 
Forstöðumaður skólasafna. Skráir og 
flokkar nýtt efni fyrir skólasöfn 
grunnskólana, veitir ráðgjöf varðandi 
bókakaup og innkaup annars efnis. 
Miðlar upplýsingum og hugmyndum í 
safnavinnu og heldur utan um fræðslu- 
og samráðsfundi fyrir starfsfólk skólasafnanna. 

 

Sigfríður Björnsdóttir 
sigfridur.bjornsdottir@reykjavik.is 
Deildarstjóri listfræðslu hjá SFS. 
Yfirmaður skólahljómsveita Reykjavíkur, 
sér um samninga og samstarf við 
tónlistarskólana í borginni og 
Myndlistaskólann í Reykjavík. Tekur þátt 
í verkefnum sem snerta barnamenningu 
s.s. Barnamenningarhátíð, Skrekk og List fyrir alla.  

 

Kennsluráðgjafar/verkefnastjórar í upplýsingatækni - 
Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsfólk í 
skóla- og frístundastarfi 

 Efla samráð og samstarf (s.s UT-tengiliða) 

 Stefnumótun, þróun- og umbótaverkefni 

 Ráðgjöf varðandi hug- og vélbúnað 

 Hugbúnaðardreifing og utanumhald  snjalltækja 

 Samstarf við upplýsingatæknideild borgarinnar 

 Starfsþróun tengd stafrænni hæfni kennara, 
námskrárvinnu, framsækinni og skapandi notkun 
tækni í skólastarfi 

Erla Stefánsdóttir 
erla.stefansdottir@reykjavik.is  

 

 

 

Bjarndís Fjóla Jónsdóttir 
hefur störf haustið 2019 

 

Þorbjörg Þorsteinsdóttir  
thorbjorg.st. thorsteinsdottir@reykjavik.is
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