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AÐGERÐIR Í LEIKSKÓLAMÁLUM 

750-800 ný leikskólapláss á næstu 4-6 árum 

14 tillögur um bætt starfsumhverfi samþykktar strax og koma til 
framkvæmda 

Fjárveitingar vegna þessara aðgerða 632 milljónir á þessu ári 
og1.100 milljónir árið 2019 í nýjar fjárfestingar og rekstur 

Fjárfestingar í nýjum leikskólum eru í heild áætlaðar 3,7 
milljarðar kr. á næstu 4-6 árum. 



MIKIL UPPBYGGING FRAMUNDAN 

1. Nýjar leikskóladeildir í haust þar sem þörfin er mest 

2. Sjö nýjar ungbarnadeildir í haust 

3. Byggðir verða 5-6 nýir leikskólar á næstu 4-6 árum 

4. Börn frá 16 mánaða byrja að komast inn á ungbarnadeildir 

í haust 

5. Innan 6 ára geti öll 12 mánaða börn komist inn á leikskóla  



Allt að 6 nýjar leikskóladeildir í haust   
- Seljahverfi 
- Háaleiti 
- Fossvogur 
- Laugardalur  
- Grafarholt 
 
Leikskólaplássum fjölgi um 110-126 
 
Á næstu 2 árum verður leikskólaplássum fjölgað enn frekar 
með viðbyggingum og endurbótum á húsnæði í fyrrnefndum 
hverfum 

  

 

1. NÝJAR LEIKSKÓLADEILDIR Í HAUST 



 

1. NÝJAR LEIKSKÓLADEILDIR Í HAUST 



2. SJÖ NÝJAR  
UNGBARNADEILDIR Í HAUST  

HVERFI LEIKSKÓLI UNGBÖRN OPNUN 

Árbær Blásalir 24 2017 

Breiðholt Holt 15 2017 

Laugardalur Sunnuás 25 2017 

Miðborg Miðborg 26 2017 

Vesturbær Hagaborg 16 2018 

Vesturbær Grandaborg 14 2018 

Grafarvogur Sunnufold 16 2018 

Grafarvogur Engjaborg 15 2018 

Grafarholt Geislabaugur 15 2018 

Hlíðar Bjartahlíð 33 2018 

Samtals 199 



 

2. SJÖ NÝJAR  
UNGBARNADEILDIR Í HAUST 



Ungbarnadeildir fái í haust heimild til að hefja inntöku yngri barna 
en nú er, eða barna sem fædd eru í maí 2017 og eldri og verða 16 
mánaða við inntöku í september. 

 

 

3.  BÖRN FRÁ 16 MÁNAÐA Á NÝJUM 
UNGBARNADEILDUM Í HAUST 



  

Byggðir verði 5-6 nýir leikskólar á næstu 4-6 árum með að jafnaði 150 
börnum í hverjum leikskóla.   Alls fjölgi plássum um 750-800. 
 
Nýir leikskólar:  
 
Úlfarsárdalur 
Vatnsmýri 
Laugardalur/Háaleiti 
Vogabyggð  
Miðborg 
 

Síðar er gert ráð fyrir nýjum leikskólum til viðbótar þar sem þörf krefur.  
m.a. í Bryggjuhverfi, Ártúnshöfði, Skerjafjörður og Vogabyggð III-IV.  

 

4. ÖLL 12-18 MÁNAÐA BÖRN  
KOMIST Á LEIKSKÓLA 



 

4. ÖLL 12-18 MÁNAÐA BÖRN  
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BÆTT STAÐA MÖNNUNARMÁLA 
ÓMÖNNUÐ STÖÐUGILDI ÁGÚST 2017 - FEBRÚAR 2018 
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BÆTT STARFSUMHVERFI Á LEIKSKÓLUM 

• Aukið rými barna og starfsfólks á leikskólum 

• Fjölgun starfsfólks á elstu deildum 

leikskóla                                                                     

• Fjölgun fagfólks á leikskólum, átak í ráðningum og nám fyrir 

ófaglært starfsfólk 

• Fjármagn til heilsueflingar og liðsheildarvinnu                                 

• Aukinn undirbúningstími leikskólakennara og deildarstjóra 

• Breyta afleysingum úr stöðugildum í fjármagn 

 



AUKIÐ RÝMI BARNA Á LEIKSKÓLUM 
 

Aukið verði rými barna með því að lækka rekstrarleyfi um 7% 
að meðaltali samhliða byggingu nýrra leikskóla.  

1.áfangi: 3% lækkun að meðaltali frá 1. ágúst 2018 en heimild 
til að lækka meira á fjölmennustu deildum leikskólanna. 

2.áfangi: 4% lækkun til viðbótar 1. ágúst 2020, alls 7% í heild. 



•                                                                

Barngildisviðmið 5 ára barna hækki með fjölgun starfsfólks á 
elstu deildum leikskóla. 

1. áfangi: Viðmið á deildum 5-6 ára barna hækki í 0,9 frá og 
með 1. ágúst 2018. 

2. áfangi: Viðmið á deildum 5-6 ára barna hækki í 1,0 frá og 
með 1. ágúst 2019 

3. áfangi: Viðmið á deildum 4-5 ára barna hækki í 1,1 frá og 
með 1. ágúst 2020 

 

FJÖLGUN STARFSFÓLKS  
Á ELSTU DEILDUM LEIKSKÓLA 

 



•                                                                       

Undirbúningstímum leikskólakennara verði fjölgað í 5 tíma á 
viku og deildarstjóra í 7 tíma á viku frá og með 1. ágúst 
2018.  

 

  
   AUKINN UNDIRBÚNINGSTÍMI 

STARFSFÓLKS     
 



• Lokað á aðfangadag og gamlársdag  

• Heimild til niðurfellingar leikskólagjalda milli jóla og 

nýárs ef foreldrar nýta ekki plássin fyrir börn sín 

• Efla móttöku og þjálfun nýliða 

• Leiðsagnarkennarar og aukinn stuðningur við nýja 

leikskólakennara 

 

BÆTT STARFSUMHVERFI Á LEIKSKÓLUM 



• Handleiðsla og stuðningur við úrlausn flókinna mála 

• Heildarúttekt á húsnæði og starfsaðstæðum í 

leikskólum                                         

• Kynning á námi í leikskólakennarafræði 

• Kynning og markaðsetning á námi og starfi í leikskólum borgarinnar 

 

BÆTT STARFSUMHVERFI Á LEIKSKÓLUM 



• Boðin verða sumarstörf í leikskólum borgarinnar 
fyrir ungt fólk með áhuga á námi  á kennslu- og 
uppeldissviðum. Markmið að kynna störf á 
leikskólum fyrir ungu fólki og kveikja áhruga 
þeirra á að sækja nám í leikskólakennarafræðum. 

  Í boði verða 60 störf í 10 vikur. 

 

 SUMARSTÖRF Á LEIKSKÓLUM 



DAGFORELDRAR 

Starfshópur um endurskoðun og aukin 
gæði dagforeldraþjónustu er að störfum 
og mun skila tillögum sínum í næsta 
mánuði.  Markmið þeirrar vinnu er að 
auka gæði og öryggi þjónustunnar.  

Verið er að skoða leiðir til að fjölga 
dagforeldrum, bæta starfsskilyrði þeirra 
og hækka niðurgreiðslur til dagforeldra 
sem nýtist foreldrum ungra barna. 

 


