
Tillaga skóla- og frístundaráðsfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata um 

skóla- og frístundastarf í norðanverðum Grafarvogi 

 

Lagt er til að skólahald í norðanverðum Grafarvogi verði með þeim hætti frá og með upphafi 

skólaárs 2020-2021 að tveir grunnskólar verði fyrir nemendur í 1.-7. bekk, annar í Borgum og 

hinn í Engi. Einn unglingaskóli verði í Vík fyrir 8. – 10. bekk. Skólastjóri verði í hverjum skóla. 

Skólarnir taki upp sín fyrri nöfn, þ.e. Borgaskóli, Engjaskóli og Víkurskóli. 

 

Skólahald verði aflagt í starfsstöðinni Korpu þar til fjöldi barna í Staðahverfi á aldrinum 6 – 12 

ára (1. – 7. bekk) hefur náð 150 nemendum. Ákvörðun um áframhald skólahalds fyrir börn í 

Staðahverfi verði þá endurskoðað í nánu samstarfi við foreldra og íbúa Staðahverfis. Fram að 

þeim tíma tilheyri Staðahverfi skólahverfi Engjaskóla á yngra og miðstigi og Víkurskóla á 

unglingastigi. Nemendur á yngra og miðstigi í Víkurskóla tilheyri skólahverfi Borgaskóla. 

Foreldrar/forsjáraðilar geti óskað eftir því að börn þeirra gangi í annan skóla sem þau kjósa og 

verði það hlutverk skólastjóra að koma til móts við slíkar óskir, svo fremi sem húsrúm leyfir. 

Umhverfisvænn skólaakstur verði fyrir börn í 1. – 4. bekk í Staðahverfi í Engjaskóla frá 

Korpuskóla. Nemendur á mið- og unglingastigi í Staðahverfi hafi val um það að fá skólaakstur 

eða ókeypis strætókort til afnota að eigin vali.  

 

Frístundaheimili verði starfrækt í Borgaskóla og Engjaskóla og þar fari einnig fram 

félagsmiðstöðvastarf fyrir 10-12 ára nemendur. Félagsmiðstöð unglinga verði starfrækt í 

Víkurskóla. 

 

Tryggðar verði samgöngubætur til þess að auka umferðaröryggi gangandi og hjólandi 

vegfarenda og til að tengja betur öll hverfi í norðanverðum Grafarvogi. 

 Göngu- og hjólaleiðir verði bættar til að gera skóla-, frístunda- og íþróttastarf 

aðgengilegra fyrir íbúa í öllum norðanverðum Grafarvogi. 

 Undirgöng eða ámóta örugg göngu- og hjólaleið verði sett við Strandveg/Víkurveg á 

milli Garðsstaða og Breiðavíkur. 

 Sett verði upp gönguljós og þrenging götu við Mosaveg. 

 Unnið verði að úrbótum á almenningssamgöngum í samstarfi við Strætó b.s., með 

áherslu á fjölgun biðstöðva og tíðari ferðir.  

 

Gerðar verði breytingar á hverfamörkum skólanna til að tryggja gott jafnvægi nemendafjölda í 

skólunum. 

 

Lögð er áhersla á að leitað verði leiða til að húsnæði Korpu nýtist áfram í skóla- og 

frístundastarf, með það að markmiði að foreldrar hafi val um skóla- og frístundaúrræði fyrir 

börn sín. Í því sambandi verði m.a. leitað eftir áhuga sjálfstætt starfandi skóla og byggingin 

kynnt fyrir þeim aðilum sem vilja hefja þar starfsemi.  

 

Lagt er til að innleiðingarhópar verði skipaðir til að vinna að markvissri og farsælli innleiðingu 

breytinganna, einn hópur fyrir hvern skóla/frístundaheimili/félagsmiðstöð og einn yfirhópur 

sem tryggi að samfella skapist í skipulagi skólahalds, frístundastarfs og samgöngumála. 

Innleiðingarhóparnir starfi að minnsta kosti til ársloka 2022. Innleiðingarhópur hvers 

skóla/frístundaheimilis/félagsmiðstöðva verði skipaður fulltrúum skólastjórnenda, kennara, 

nemenda og foreldra, frístundaheimila/félagsmiðstöðvar, og fulltrúum skóla- og frístundasviðs. 

Í yfirhópi verði fulltrúar skólastjórnenda, foreldra, kennara, stjórnendateymis Gufunesbæjar og 

fulltrúar skóla- og frístundasviðs. Lögð verði fram tillaga um skipan einstaklinga í 



innleiðingarhópana eigi síðar en á fundi skóla- og frístundaráðs 10. desember 2019. Í vinnunni 

verði sérstaklega hugað að breytingum í starfsmannahaldi og stefnt að því að eðlileg 

starfsmannavelta leysi sem mest af breytingunum og tryggt sé að öllum starfsmönnum bjóðist 

áfram starf hjá skóla- og frístundasviði. Sviðsstjóra er jafnframt falið að vinna að ráðningum 

stjórnenda skólanna þriggja og frístundaheimila og félagsmiðstöðvar og kynna fyrir skóla- og 

frístundaráði í janúar 2020. 

 

Greinargerð 

 

Tillaga sú sem hér er lögð fram er í öllum meginatriðum samhljóða þeirri tillögu sem skóla- og 

frístundaráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata lögðu fram á fundi ráðsins 18. 

október 2019.  

 

Tillagan er hér lögð fram með eftirfarandi breytingum:  

 

Bætt er við setningu um að nemendur á yngsta stigi og miðstigi í Kelduskóla-Vík verði hluti af 

skólahverfi Borgaskóla. Þó er áréttað að foreldrar geti óskað eftir því að börn þeirra fari í annan 

skóla en tilheyra þeirra skólahverfi og á það við um alla skólana þrjá sem tillagan tekur til. Það 

verður hlutverk viðkomandi skólastjóra að koma til móts við slíkar óskir svo fremi sem húsrúm 

leyfir í skólanum. 

 

Í málsgrein um samgöngubætur er bætt við að unnið verði að úrbótum á almenningssamgöngum 

í samstarfi við Strætó b.s, sem fer með forræði þeirra mála. 

 

Loks er lagt til í málsgrein um innleiðingarhópa að skipan þeirra liggi fyrir eigi síðar en á fundi 

skóla- og frístundaráðs 10. desember 2019 og að ráðningar stjórnenda liggi fyrir í janúar 2020. 

 

Að öðru leyti er vísað í greinargerð með tillögu skóla- og frístundaráðsfulltrúa Samfylkingar, 

Viðreisnar og Pírata um skóla- og frístundastarfs í norðanverðum Grafarvogi, sem lögð var fram 

á fundi skóla- og frístundaráðs þann 22. október 2019 og minnisblað sviðsstjóra dags. 8. 

nóvember 2019. 
 


