
 

Reglur 
Reykjavíkurborgar um leyfi til reksturs leikskóla. 

 

1. gr. 

Leikskólaráð Reykjavíkurborgar getur veitt sjálfseignarstofnunum, hlutafélögum og öðrum aðilum 
sem reka fyrirtæki samkvæmt öðru viðurkenndu rekstrarformi heimild til að byggja og / eða reka 
leikskóla í Reykjavík. Um slíka leikskóla gilda ákvæði laga um leikskóla nr. 90/2008 eftir því sem við 
á. 

Umsókn skal fylgja staðfesting á rekstrarformi og samþykktir félagsins. 

 

2. gr.  
 

Heimilt er að binda leyfi við hámarks fjölda barna. Ákvörðun um fjölda barna skal m.a. byggð á 
eftirfarandi þáttum: 
• Húsnæði og lóð sem fyrirhugað er að nota fyrir leikskóla skal taka mið af þörfum barna og þeirri 

starfsemi sem fram fer í leikskóla. Lögð er áhersla á öruggt og rúmgott náms- og starfsumhverfi. 
Gert skal sérstaklega ráð fyrir rými fyrir sérfræðiþjónustu vegna barna með sérþarfir og 
vinnuaðstöðu starfsfólks. 

• Aldursdreifingu barna og sérþörfum þeirra. 
• Lengd dvalartíma. 
• Fjölda starfsmanna og samsetningu starfsmannhópsins. 

Umsókn þurfa að fylgja upplýsingar um húsnæði sem fyrirhugað er að nota fyrir leikskólann ásamt 
málsettum teikningum af húsi og lóð, vottorði Vinnueftirlits ríkisins og heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkurborgar. Einnig þurfa að fylgja umsókn upplýsingar um fyrirhugaða starfsemi leikskólans 
sérstaklega með hliðsjón af því hvernig aldursdreifingu barna verður háttað og hversu mörg börn með 
sérþarfir leikskólinn getur tekið á móti, hvað boðið verður upp á langan dvalartíma og hvernig 
samsetning starfsmannahópsins verður. 
 

3. gr. 

Við leikskóla skal starfa leikskólastjóri sem hefur starfsheitið leikskólakennari og hefur annað hvort 
viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynslu á leikskólastigi. 

Við ráðningu annarra starfsmanna leikskólans skal gætt ákvæða laga nr. 87/2008 um að í 2/3 hluta 
stöðugilda við kennslu, umönnun og uppeldi barna séu ráðnir leikskólakennarar. 
 

Rekstraraðila ber að láta alla starfsmenn leikskólans undirrita yfirlýsingu um að þeir muni gæta 
þagmælsku um hagi barna og foreldra þeirra sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara 
samkvæmt lögum, fyrirmælum yfirmanna þeirra og eðli máls 

 



 

 

4. gr. 

Umsækjandi skal gera grein fyrir því í umsókn sinni hvernig hann hyggst skipuleggja og framkvæma 
þjónustu við börn með sérþarfir. 

 

5. gr. 

Þegar sótt er um leyfi til reksturs leikskóla skal liggja fyrir skólanámskrá væntanlegs leikskóla, sem 
felur í sér uppeldis- og námsáætlun leikskólans, markmiðssetningu í starfi og leiðir til að ná þeim 
markmiðum.  

Áður en leikskólinn tekur til starfa ber að skila til leikskólaráðs starfsáætlun, þar sem gerð er grein 
fyrir árlegri starfsemi leikskólans, svo sem skóladagatali og öðru sem varðar starfsemi leikskólans. 
Starfsáætlun á að skila árlega samkvæmt nánari ákvörðun leikskólaráðs.  

Leikskólinn skal leggja fram áætlun um hvernig brugðist skuli við þegar slys og óhöpp verða. 

6. gr. 

Leikskóla sem fengið hefur rekstrarleyfi er skylt að meta með reglubundnum hætti gæði 
leikskólastarfsins. Upplýsingar um matið ber leikskólanum að birta opinberlega ásamt tengslum þess 
við skólanámskrá og áætlanir um umbætur. 

Leikskólasvið Reykjavíkurborgar framkvæmir ytra mat og hefur eftirlit með sjálfstætt reknum 
leikskólum. Ber leikskólunum að láta Leikskólasviði í té gögn um innra mat sitt ásamt öðrum 
upplýsingum sem eru nauðsynlegar vegna ytra mats og eftirlits.  

 

Samþykkt í leikskólaráði 

26. nóvember 2008 

 

 


