
Helstu áherslur 2019
s k ó l a - o g  f r í s t u n d a s v i ð



Áætlun 2018 Áætlun 2019 Breyting 

Tekjur -4.047.880 -4.186.051 3,4%

Laun og launat. gjöld 34.516.296 36.010.531 4,3%

Annar rekstrarkostnaður 4.485.415 4.501.419 0,4%

Innri leiga húsnæðis og búnaðar 9.150.366 9.921.149 8,4%

Framlög til sjálfstætt starfandi stofnana 4.934.415 5.251.459 6,4%

Samtals 49.038.612 51.498.506 5,0%

Skóla- og frístundasvið – fjárhagsáætlun 2019   



Ný menntastefna Reykjavíkur

• Ný menntastefna Reykjavíkurborgar var samþykkt í borgarstjórn 
20. nóvember sl. eftir tveggja ára undirbúning og vinnu á vettvangi.  

• Um tíu þúsund manns komu að vinnunni með áherslu á virka þátttöku 
barna og ungmenna, foreldra, kennara, stjórnenda og almenns 
starfsfólks.

• Lykilatriði að starfsfólki á vettvangi í skóla- og frístundastarfi verður 
treyst til að útfæra stefnuna miðað við forgangsröðun og áherslur á 
hverjum stað. 

• Innleiðing menntastefnu hefst á árinu 2019 með áherslu á stóraukið 
fjármagn í þróunarverkefni.



• Félagsfærni: Öll börn taki þátt í að móta samfélag sem einkennist af lýðræði, 
mannréttindum og virðingu fyrir fjölbreytileika mannlífsins um leið og þau öðlist
sterka borgara- og umhverfisvitund.

• Sjálfsefling: Öll börn öðlist sterka sjálfsmynd,  sjálfstæði og sjálfsaga.

• Læsi: Öll börn lesi sér til gagns og gamans, afli sér þekkingar og öðlist skilning á 
samfélagi og náttúru.

• Sköpun: Öll börn sýni frumkvæði og tileinki sér skapandi og gagnrýna hugsun.

• Heilbrigði: Öll börn tileinki sér heilbrigðan lífsstíl og búi yfir hæfni til að standa vörð 
um eigið heilbrigði.

Grundvallarþættir nýrrar menntastefnu



• Efla á málþroska, lestrarfærni og lesskilning allra barna óháð móðurmáli

• Einfalda á allt stoðkerfi við börn með sérstakar þarfir með það að 
markmiði að veita börnum þjónustu í nærumhverfi þeirra.

• Auka á vægi náttúrugreina, stærðfræði, útináms og sköpunar innan 
samfellds skóla- og frístundadags. 

• Tryggja á börnum jafnari tækifæri og aðgang að fjölbreyttu list- og 
verknámi í skóla- og frístundastarfi borgarinnar í samræmi við áhuga þeirra 
og hæfileika.

• Bæta á aðstöðu til skóla- og frístundastarfs þannig að húsnæði og búnaður 
auðveldi starfsfólki að vinna að framgangi menntastefnunnar, 
aðalnámskrám leikskóla- og grunnskóla og frístundastefnu 
Reykjavíkurborgar. 

Almennar aðgerðir vegna menntastefnu



Almennar aðgerðir vegna menntastefnu

• Innleiða á heildstæða nýtingu stafrænnar tækni í skóla- og frístundastarfi í 
samræmi við stefnu skóla- og frístundasviðs í upplýsinga- og tæknimennt. 

• Fjölga á fagmenntuðu starfsfólki leikskóla, grunnskóla og 
frístundaþjónustu og efla faglegt samstarf þeirra í samvinnu við mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, háskóla og Kennarasamband Íslands.

• Veita á starfsfólki skóla- og frístundasviðs ríkari tækifæri til starfsþróunar 
og tryggja því markvissa ráðgjöf og handleiðslu í starfi. 

• Stofna á þróunarsjóð til að styðja við sjálfsprottin þróunarverkefni á 
starfsstöðvum skóla- og frístundasviðs.

• Setja á fót Nýsköpunarmiðju menntamála sem veiti starfsstöðvum 
stuðning og ráðgjöf við innleiðingu menntastefnunnar.



Brúum bilið 

700-750 ný leikskólapláss á næstu fimm árum

Öllum 12 mánaða börnum og eldri verðið boðið leikskólarými innan 
fimm ára

Byggðir verði fimm nýir leikskólar, fimm viðbyggingar og fimm nýjar 
leikskóladeildir í færanlegu húsnæði

Nýjar ungbarnadeildir opna við alla stærri leikskóla borgarinnar

Samningar við sjálfstætt rekna leikskóla um fjölgun rýma

Fjárfest fyrir 5,2 milljarða í leikskólauppbyggingu og 1,3-1,4 
milljarðar bætast við í rekstur á næstu fimm árum



Framfarir á fjölmörgum sviðum í grunnskólum

• Aukinn stuðningur við börn í fjölþættum vanda með fjölgun talmeinafræðinga, 
hegðunarráðgjafa, farteyma og aukinni námsráðgjöf.

• Auknar fjárveitingar til  sérkennslu og stuðnings. 

• Markvissari móttaka og vinna með börnum með annað móðurmál en íslensku þ.m.t. 
tvöföldun framlaga til íslenskukennslu.

• Bætt verklag í lestrarkennslu og stóraukin ráðgjöf við skóla með Miðju máls og læsis

• Námsgögn grunnskólanemenda heimilum að kostnaðarlausu.

• Aukinn og bættur tölvukostur er í öllum grunnskólum.

• Aðstaða til útináms í borgarlandinu hefur verið stórbættur

• Fleiri skólum stendur til boða að taka þátt í verkefni UNICEF um réttindaskólann.

• Fjármagn til kaupa á íslenskum barna- og unglingabókum hefur verið aukið.

• Öllum skólum stendur til boða að taka þátt í Náttúrufræðisýningunni í Perlunni og 
morgunstörfum í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum.



Framfarir á fjölmörgum sviðum í leikskólum

• Öll börn fá boð í leikskóla haustið sem þau verða 18 mánaða, skv. nýjum reglum.

• Fjórtán ungbarnadeildir hafa verið opnaðar og verða 46 innan fimm ára.

• Fjölmargar aðgerðir komnar til framkvæmda til að bæta vinnuumhverfi starfsfólks 
leikskóla 

• Leikrými barna og vinnurými starfsfólks í öllum leikskólum hefur verið aukið.

• Fleira starfsfólk kemur að starfi með 4 og 5 ára börnum í leikskóla.

• Mun markvissari stuðningur er í leikskóla með áherslu á snemmtæka íhlutun og 
málörvun barna með annað móðurmál en íslensku.

• Á næsta ári verður gerð tilraun með að hafa leikskóla í hverjum borgarhluta opinn allt 
sumarið og sumarstörf á leikskólum hafa aukið áhuga ungs fólks á námi og starfi í 
leikskólum.

• Niðurgreiðsla vegna dagforeldra hefur verið aukin verulega

• Samþykktar aðgerðir til að efla dagforeldrakerfið m.a. með innleiðingu stofnstyrkja, 
auknum námsstyrkjum, framlögum til öryggismála o.fl.



Framfarir á fjölmörgum sviðum í frístundastarfi

• Félagsmiðstöðvar bjóða aukið starf fyrir 10-12 ára börn

• Félagsmiðstöðvar veita aukinn stuðning í starfi fyrir unglinga.

• Fjölgað hefur verið fagfólki í fullu starfi í frístundaheimilum borgarinnar.

• Áhersla er á aukna fagmennsku í starfi frístundaheimili og félagsmiðstöðva með 
aukinni fagmenntun og þjálfun starfsmanna.

• UngRÚV varð að veruleika í samstarfi Reykjavíkurborgar og RÚV.

• Fleiri börn geta nú tekið þátt í starfi skólahljómsveita í öllum borgarhlutum.

• Fleiri börn taka þátt í starfi Myndlistarskólans í Reykjavík með samstarfi hans við 
leikskóla- og grunnskóla í Reykjavík.

• Öll frístundaheimili eru nú með sumarnámskeið.



• Aukinn stuðningur við fagfólk í leik-, grunnskóla- og frístundastarfi með markvissari 
símenntun og ráðgjöf. 

• Leikskólar, frístundaheimili og félagsmiðstöðvar hafa aukið svigrúm til að koma til móts
við þarfir starfsmannahópsins.

• Varið hefur verið 2,5 milljörðum króna til að bæta vinnuumhverfi starfsfólks leikskóla, 
grunnskóla og frístundamiðstöðva

• Þjónusta vegna UT mála, kennsluráðgjöf, búnaðarbanki, fræðsla og fleira hefur verið 
aukin.

• Byggingaframkvæmdir við Vesturbæjarskóla, Klettaskóla og Dalsskóla vel á veg komnar.

• Framlög til viðhalds og endurbóta húsnæðis hafa aukist verulega á undanförnum árum.

• Margföldun framlaga til skólaþróunar á starfsstöðvum.

Framfarir á fjölmörgum sviðum



Breytingartillögur – nýtt fjármagn og verkefni

Félagsmiðstöð í nýjum Dalskóla 11.000
Hækkun á framlagi til dagforeldra 59.235
Íslenskukennsla nemenda með annað móðurmál en íslensku 25.000
Móttaka barna með annað móðurmál en íslensku 37.268
Sumaropnun leikskóla 27.000
Samningur við Myndlistarskóla Reykjavíkur 28.680
Eitt námsgjald þvert á skólastig 110.000

Samtals 298.183



Aukið fjármagn til grunnskóla 2017 - 2019
Sérkennsla og stuðningur 229.583
Fjármagn í endurnýjun tölvukosts kennara og nemenda 166.000
Efling faglegs starfs í grunnskólum 144.000
Almenn kennsla, nýjar úthlutunarreglur 116.203
Næðistund 109.000
Farteymi í alla borgarhluta 100.800
Íslenskukennsla barna af erlendum uppruna 76.500
Talmeinafræðingar leik- og grunnskóla ráðnir á allar þjónustumiðstöðvar 52.250
Hegðunarráðgjafar grunnskóla ráðnir á allar þjónustumiðstöðvar 46.750
Gjaldfrjáls námsgögn 46.000
Aukið fjármagn til stjórnunar 35.600
Kennsluráðgjöf í upplýsingatækni 28.800
Námsráðgjöf 20.000
Kaup á barnabókum 7.000
Fjölgun einhverfudeilda 6.830

Samtals til grunnskóla 1.185.316



Aukið fjármagn til leikskóla 2017 - 2019

Efling faglegs starfs - aukinn undirbúningur 365.565
Inntaka yngri barna 270.000
Aukin stöðugildi v. 4 og 5 ára barna 200.083
Áhrif á sjálfstætt starfandi leikskóla 86.279
Sumarstörf á leikskólum 59.000
Úthlutun  vegna barna af erlendum uppruna 53.000
Uppreikningur á barngildum færður til 1. sept. 50.000
Sumarorlof umfram lokun leikskólans 46.667
Heilsuefling og liðsheildarvinna 45.003
Aukin sérkennsla 32.000
Kynningar- og ráðningarátak 27.000
Yfirvinna miðist við starfsmannafjölda 24.000
Heildarúttekt á leikskólastarfi - launakostnaður 15.750
Niðurfelling gjalda mili jóla og nýárs og efniskostn 13.700
Efling nýliðunar og símenntun 10.650

Samtals til leikskóla 1.298.697



Aukið fjármagn til frístundastarfs 2017 - 2019

Aukinn stuðningur í félagsmiðstöðvastarf 84.000

Aukið 10-12 ára starf 72.000

Fjölgun fagmenntaðra frístundastarfsmanna í fullu starfi 66.178
Framlög til skólahljómsveita 38.500
Auka undirbúningstíma starfsfólks 28.500
Sértækt hópastarf í frístund 23.600
Samræmd opnun félagsmiðstöðva 18.000
Félagsmiðstöð í Dalskóla 11.000
Heilsársrekstur frístundaheimila 9.000
Móttaka nýliða og símenntun og kynningarátak 6.000
Styrkir til verkefna ungmenna 3.000
Frítt í frístund v. íslensku sem annað tungumál 3.000
Samtals til frístundamiðstöðva 362.778



Viðhald á húsnæði leik- og grunnskóla

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Alm. viðhald Grunnskólar 1.121.480 829.000 534.988 403.800 381.200 347.900 336.000 319.389
Alm. viðhald Leikskólar 600.083 468.000 277.001 186.500 186.300 182.500 178.400 173.604

1.721.563 1.297.000 811.989 590.300 567.500 530.400 514.400 492.993

Átaksverkefni Grunnskólar 449.000 440.000
Leikskólar 37.000 130.000

486.000 570.000



Sameiginlegir óvissuþættir í leik-,
grunnskóla- og frístundastarfi

• Greining og stuðningur við börn með annað móðurmál en íslensku.

• Sérkennsla/stuðningur.  Fjölgun barna og þyngri greiningar

• Mönnun og hlutfall fagmenntaðra starfsmanna.

• Fjárheimildir undir afleysingakostnaði v. langtímaveikinda 

• Kjarasamningar.

• Ný persónuverndarlöggjöf.

• Uppsöfnuð endurnýjunar og viðhaldsþörf búnaðar og áhalda

• Skipulagsbreytingar

• Hagræðing



Hagkvæmari innkaup

• Nýta góðu reynslu af útboði af námsgögnum.

• Efnis – og þjónustukaup sviðsins nærri 2,5 milljörðum kr. 

• Útboð á ritföngum og rekstrarvörum

• Koma upp ritfanga- og rekstrarvörukerfi hjá starfsstöðvum sem geymi 
stóran hluta af þeim vörum sem notaðar eru að staðaldri.

• Lager væri í eigu birgja sem sjá um áfyllingar og gjaldfæra mánaðarlega í 
samræmi við notkun.

• Í framhaldinu er stefnt að útboðum á hreinlætisvörum, þurrvöru o.fl.

• Samstarf við velferðarsvið– meiri hagkvæmni – meira magn

• Stefnt að hagræðingu á bilinu 140-150 m. kr. á ári.



Spennandi tímar framundan

• Innleiðing nýrrar menntastefnu

• Víðtæk uppbygging í leikskólamálum samhliða bættu 
starfsumhverfi

• Samstarf við fagfélög og stéttarfélög um innleiðingu 
menntastefnu, bætt starfsumhverfi, fjölgun fagfólks, lækkun 
veikindafjarvista o.m.fl.

• Áframhaldandi innleiðing frístundastefnu og nánara samstarf 
grunnskóla og frístundar

• Nýjar skólagerðir í uppbyggingarhverfum

• Samstarf við ríkið um fjölgun fagfólks, málefni barna með annað 
móðurmál en íslensku, menntun fyrir alla o.fl.




