
Ársskýrsla skóla- og frístundasviðs 
Reykjavíkurborgar2015



2    

Formálsorð; Búið í haginn fyrir framtíðina............................... 3
Skipurit og lykiltölur................................................................... 4
Skóla- og frístundaráð............................................................... 5

Stefnumótandi ákvarðanir.............................................................. 6
Eftirlit.......................................................................................... 9

Samráð við stjórnendur.............................................................. 9
Dagforeldrar................................................................................ 10
Leikskólar.................................................................................... 11
Grunnskólar................................................................................. 13
Mötuneyti.................................................................................... 17
Frístundastarf............................................................................. 18
Skólahljómsveitir og tónlistarskólar......................................... 22
Skóla- og frístundastarf án aðgreiningar................................. 23

Stuðningur og sérkennsla................................................................ 23
Fjölmenning.................................................................................. 24

Þverfagleg verkefni..................................................................... 26
Fullorðinsfræðsla....................................................................... 32
Starfsmenn og starfsþróun....................................................... 33
Rannsóknir og kannanir............................................................. 31
Ráðstefnur og málþing............................................................... 34
Verðlaun og styrkir...................................................................... 35
Viðburðir...................................................................................... 38
Fjármál........................................................................................ 39
Útgefið efni.................................................................................. 40

Efnisyfirlit

Ársskýrsla skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar 2015

Gefin út 2016
Ábyrgð: Helgi Grímsson sviðsstjóri.
Umsjón: Sigrún Björnsdóttir. 
Tölfræði: Hallgerður Inga Gestsdóttir.
Hönnun og umbrot: Ivan Burkni.
Ljósmyndir: Sigrún Björnsdóttir og fl.
ISSN 1670-6951

Helstu heimildir
Stefna og starfsáætlun skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar
Fundargerðir skóla- og frístundasráðs.
Niðurstöður ýmissa kannana
Fyrri ársskýrslur
Fréttatilkynningar

Vefur Reykjavíkurborgar, www.skolaogfristundasvid.is



3

Árið 2015 var viðburðaríkt í skóla- og 
frístundastarfi í borginni. Þetta var 
ár krefj  andi verkefna og breytinga á 
starfs   um  hverfi skólanna í tengslum 

við síð   ustu kjara samninga kennara. Skiptar 
skoð anir hafa verið um þann samning eins og 
gengur og það er eðlilegt þegar breytingar verða 
á rót  grónu starfsumhverfi fagstétta. Engu að 
síður tel ég að þeir samningar hafi verið stórt 
fram  faraskref sem fól í sér löngu tímabæra 
fjár  fest  ingu borgar  yfir  valda í mannauði þess 
fag  fólks sem heldur uppi starfinu í leikskólum, 
grunn   skólum og frí  stundastarfi borgarinnar. 

Öll bÖRn GEti lESið SéR til GaGnS
Stefna okkar í skóla- og frístundamálum krist -
allast í þeirri sýn að öll börn geti lært og að 
hlutverk okkar sé að tryggja þeim jöfn tæki færi 
til að mennta sig með aðferðum sem henta 
hverjum og einum. Þar skiptir miklu að grunn-
urinn sé traust ur og því samþykktum við á árinu 
tillögur sem eiga að efla lestrarfærni, lesskilning 
og málþroska barna í leik- og grunnskólum og 
frístundastarfinu. Áhersla er lögð á snemm-
tæka íhlutun, lestrarskimun strax í upphafi 1. 
bekkjar grunnskóla og markviss úrræði til að 
þjóna börnum sem þurfa á lestraraðstoð að 
halda. Takmark okkar er að öll börn geti lesið 
sér til gagns en undanfarin ár hafa ríflega 30% 
barna í 2. bekk ekki náð því marki og stór hluti 
þeirra býr ekki yfir full   -
nægj  andi  lesskilningi við lok grunnskólans. 

Það verður að vera sameiginlegt metnaðarmál 
okk ar allra sem vinnum að skóla- og frístunda-
málum að bæta úr þessu því lesskilningur er 
mikilvæg forsenda þess að skólagangan skili 
nemendum menntun sem nýtist þeim í lífinu.

FjÖlbREyttaRa SamFélaG
Ísland hefur á einum mannsaldri breyst úr 
eins leitu í fjölmenningarlegt samfélag þar 
sem fólk af fjölbreyttu þjóðerni kemur saman. 
Tí  unda hvert barn í grunnskólum borgarinnar 
er af erlendum uppruna og fimmta hvert barn 
í leikskólunum. Miklu skiptir að vel sé staðið 
að íslensku- og móðurmálskennslu barna af 
erlendum uppruna og því er ég stoltur af þeirri 
vönd uðu stefnumótun sem við innleiddum á 
árinu um móðurmálskennslu barna með ann að 
móðurmál en íslensku. Þar vann starfshóp ur 
afbragðs starf og lagði fram tillögur með það að 
leiðarljósi að efla virkt tvítyngi. Fyrsta áfanga 
í aðgerðaáætlun starfshópsins verður hrint í 
framkvæmd á árinu 2016.

lýðRæði í Skóla- oG FRíStundaStaRFi
Krafa samtímans, hér á landi sem um heim 
allan, er aukið lýðræði og mikilvægt er að láta 
þá fersku vinda leika um skólasamfélagið í 
Reykjavík. Það er bjargföst trú mín að farsælt 
skólastarf í framtíðinni byggi á því að við auk um 
áhrif og vægi nemandans þegar kemur að vali 
á viðfangsefnum, námsáherslum og framvindu. 
Stefna okkar um nemendamiðað skólastarf 
sem samþykkt var á árinu er liður í þessu og ég 
er þeirrar skoðunar að aukið lýðræði í skóla- og 
frístundastarfi sé besta svar okkar við háu brott-
hvarfi nemenda í ís lensku skólakerfi.

bEtRi nýtinG FjÁRmuna
Mikil vinna fór fram á árinu við að greina tæki -
færi til að nýta betur fjármuni sviðsins. Ég fór 
fyrir starfshópi fulltrúa allra stjórnmálaflokka, 
stjórnenda, kennara og starfsfólks sviðsins 
sem skilaði ítarlegum tillögum sem við munum 
nýta til að spara í rekstri sviðsins. Við munum 
fækka stöðugildum á miðlægri skrifstofu svið-
sins, lækka húsnæðis- og orkukostnað og leita 
leiða til að samnýta betur húsnæði í skóla- og 
frístundastarfi, innleiða hagkvæmari innkaup 
með útboðum, breyta fyrirkomulagi sérkennslu 
í leikskólum með það í huga að gera þjónustu 
við börn með sérþarfir markvissari o.m.fl. 

Ég er sannfærður um að þessar aðgerðir 
munu skila okkur traustari rekstri og við ein -
setj  um okkur að færa fjármagn frá miðlægri 
starf  semi út til starfsstöðvanna með það í huga 
að bæta þjónustuna. Þó ég dragi ekki fjöður yfir 
það að verkefnið er krefjandi þá er það nauð -
synlegt til að búa í haginn fyrir framtíðina.

Á árinu lét Ragnar Þorsteinsson af störfum 
sem sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs. Hann 
var ráðinn fræðslustjóri Reykjavíkurborgar á 
Menntasviði í byrjun árs 2007, en tók síðan 
við sameinuðu sviði leikskóla, grunnskóla, frí -
stunda   miðstöðva, skólahljómsveita og Náms -
flokka Reykjavíkur í september 2011. Áður 
hafði Ragnar gegnt öðrum ábyrgðarstöðum hjá 
Reykja víkurborg, sem framkvæmdastjóri Þjón-
ustumiðstöðvar Breiðholts og skólastjóri og 
aðstoðarskólastjóri i Breiðholtsskóla. Honum 
er þakkað allt hans mikla framlag til skóla- og 
frístundastarfs í borginni.  

Helgi Grímsson var ráðinn sviðsstjóri á haust-
dögum og tók formlega við starfinu 1. október. 
Hann er boðinn velkominn til starfa. 

Skúli Helgason, formaður skóla- 
og frístundaráðs.

Búið í haginn fyrir 
framtíðina

Skúli Helgason, formaður skóla- 
og frístundaráðs.
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Fjármála- og rekstrarþjónusta
Kristján Gunnarsson

Skrifstofa sviðsstjóra
Aðalbjörg Dísa Guðjónsdóttir

boRGaRStjóRi

 Skipurit og lykiltölur 

lykiltÖluR

 63 leikskólar, þar af tveir sameinaðir leik- og grunnskólar og frístundaheimili, með alls 5.855 börn. 
 Auk þess voru 1.059 börn í 17 sjálfstætt starfandi leikskólum. Um 700 börn dvöldu að jafnaði hjá tæplega 
 200 dagforeldrum. 

 36 grunnskóli með um 14.003 nemendur, auk 7 sjálfstætt starfandi grunnskóla með 616 nemendur. 

 34 frístundaheimili og 5 frístundaklúbbar fyrir um 4.250 börn. 

 21 félagsmiðstöð með um 125.000 heimsóknir 10-16 ára barna.

 4 skólahljómsveitir þar sem um 454 nemendur lærðu á hljóðfæri. 

 Námsflokkar Reykjavíkur þar sem 180 manns stunduðu nám og um 1.100 fengu náms- og starfsráðgjöf. 

 Skóla- og frístundasvið greiddi með um 2.471 nemanda í tónlistarskólum í borginni. 

 Hjá sviðinu störfuðu um 4.300 starfsmenn í tæplega 3.900 stöðugildum. Þar af voru 1.782 stöðugildi 
 leik- og grunnskólakennara. 

Ársskýrsla skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar 2015
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FulltRúaR í Skóla- oG FRíStundaRÁði 2015
 
Skúli Helgason (Samfylkingu) 
líf magneudóttir (Vinstri grænum)  
Sabine leskopf (Samfylkingu)  

Eva Einarsdóttir (Bjartri framtíð)  
kjartan magnússon (Sjálfstæðisflokki) 

marta Guðjónsdóttir (Sjálfstæðisflokki) 

jóna björg Sætran (Framsókn og flugvallavinum)

Samtök foreldra leikskólabarna og SAMFOK eiga áheyrnarfulltrúa í ráðinu, svo og fulltrúar skóla  stjórn  enda og starfsfólks í 
leikskólum og grunnskólum og framkvæmastjóra frístundamiðstöðva. Einnig á Reykja víkurráð ungmenna áheyrnarfulltrúa. 
Sviðsstjóri, fjármálastjóri, mannauðsstjóri og fag  stýrur sviðs ins sátu fundi ráðsins auk ritara. Þar fyrir utan tóku sæti á fund um 
þegar þörf krafði sér  fræðingar skóla- og frístundasviðs og annarra fagsviða, svo og utanaðkomandi aðilar. 

Ársskýrsla skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar 2015

 Skóla- og frístundaráð 

Börn af leikskólanum Sæborg færðu skóla- og frístundasviði þessa fallegu mynd á árinu og kölluðu Risaeðluást. Ragnar Þorsteinsson sviðsstjóri og 
Hildur Skarphéðinsdóttir skrifstofustjóri leikskólamála veittu gjöfinni viðtöku.

Skóla- og frístundaráð mótar stefnu í menntamálum barna í leik- og grunnskólum og fyrir frístunda starf barna og 
ung menna. Einnig útfærir það stefnu um tónlistarfræðslu barna og ungmenna og félags  lega menntastefnu fyrir full-
orðna. Ráðið tekur ákvarðanir og gerir tillögur til borgarráðs á þessu verksviði. Jafnframt hefur það eftirlit með því 
að samþykkt um og stefnumörkun borgarinnar í skóla- og frístundamálum sé fylgt og fylgist með gæðum skóla- og 
frístundastarfs. Skrifstofa skóla- og frístundasviðs annast stjórnsýslu fyrir ráðið og heldur utan um starfsemi þess. 
Ráðið starfaði á árinu 2015 undir forystu Skúla Helgasonar. Í því sátu 7 kjörnir fulltrúar.
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SyStkinaaFSlÁttuR þvERt Á SkólaStiG 
Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 var tekinn upp systkina-
afsláttur þvert á skólastig á gjaldskrám sviðsins. Það þýddi 
að um áramót var innleiddur 50% afsláttur af gjöldum á 
frístundaheimili ef barnið átti systkini í leikskóla eða hjá 
dag foreldri. Aðrir systkinaafslættir af gjöldum héld ust 
óbreyttir, þ.e. vegna tveggja systkina eða fleiri í leik  skóla 
eða hjá dagforeldri, á frístundaheimili eða í mataráskrift 
grunnskóla. 

bREytinGaR Á REGlum  
Í upphafi árs tóku gildi breytingar á reglum um niður-
greiðslu vegna daggæslu og á reglum um leikskóla  þjón-
ustu í Reykjavík. Breytingarnar miðuðu að því að börn, 
sem eru tíma bundið án kennitölu og lögheimilis eða skráð 
utangarðs, geti sótt um leikskólapláss og þjónustu dag-
foreldra. 

SamStaRF um lýðHEilSu baRna 
Í janúar samþykkti skóla- og frístundaráð að leita eftir 
samstarfi við Embætti landlæknis og Landvernd um leiðir 
til að efla lýðheilsu barna, auka umhverfisvitund þeirra, 
minnka matar só un og hagræða í rekstri mötuneyta skóla 
og frí  stundamiðstöðva með það að markmiði að hámarka 
næringargildi máltíða.

aukinn StuðninGuR vEGna FjÖlþættS vanda 
Ráðið ákvað á fundi sínum í febrúar að setja á fót teymi 
sérfræðinga með það hlutverk að auka stuðning við börn 
og ungmenni á grunnskóla  aldri með fjölþætt an vanda, þar 
með talið vímu  efnavanda. Teyminu er ætlað að vinna með 
vel  ferðarsviði og Barnavernd Reykjavíkur.  
Hlutverk þess verður tvíþætt; 

 1. Vinna með foreldrum og barni/ungmenni, skólum og 
frí stundamiðstöðvum að lausn bráðavanda sem upp kemur 
hverju sinni þannig að barnið eigi tryggan aðgang að námi 
og úrræðum við hæfi. 

2. Vinna að lausn til lengri tíma með því að virkja betur 
við     eigandi úrræði og koma með tillögur að nýjum úr ræðum 
til að bæta þjónustu við börn og ungmenni með fjölþættan 
vanda. 

EnduRSkoðun REGlna um SkólaHvERFi 
Í febrúar fól ráðið sviðsstjóra að setja á laggir starfs hóp 
til að endurskoða reglur frá 2005 um skólahverfi og inn -
ritun í grunnskóla borgarinn ar. Hópurinn mun rýna mörk 
skóla hverfa, m.t.t. aðal- og hverfisskipulags borgarinnar, 
þéttingu byggðar, sameiningu skóla og samgangna á milli 
hverfa. 

Stefnumótandi ákvarðanir
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lEiðiR til að EFla lEStRaRFæRni  
Í febrúar skilaði fagráð um eflingu málþroska, lestr   ar   færni 
og lesskilnings meðal barna og ungmenna til  lögum sínum 
sem kynntar voru í ráðinu. Fimm megintillögur voru lagðar 
fram, m.a. að sett yrði á laggirnar Miðstöð máls og læs is 
sem vinni að því að byggja upp fagmennsku kennara með 
tilliti til lestrarkennslu. Mið stöðin verði starfrækt í nánu 
samstarfi við sér  fræði  þjónustu skóla á þjónustumið stöðv  -
um borgar innar.

lEiðiR til að StyRkja móðuRmÁlSkEnnSlu 
Í apríl samþykkti ráðið tillögur starfshóps um virkt tvítyngi, 
tilraunaverkefniefni til tveggja ára, sem miðar að því að 
styrkja móðurmálskunn áttu nemenda með annað móður-
mál en íslensku. Í október samþykkti svo ráðið áætlun 
um for   gangs   röðun og kostnaðargreiningu á tillögum 
starfshóps ins. Í forgang var sett að ráða til  tveggja ára 
móðurmáls-/farkennara í grunn  skól  um, auka fjármagn til 
túlkaþjónustu í skóla- og frí  stundastarfi, efla fræðslu fyrir 
kenn ara og starfs fólk um fjölbreytt tungumál og mikilvægi 
móð urmálsins og bæta upplýsinga  gjöf og fræðslu til for-
eldra af erlendum uppruna.

EnduRSkoðun REGlna um auGlýSinGaR  
Ráðið fól í maí sviðsstjóra að setja af stað starfs  hóp með 
það hlutverk að endurskoða regl ur um auglýsing ar í skóla- 
og frístundastarfi. Hópur inn, sem skipaður var fulltrúum 
stjórn enda, foreldra og sérfræðinga sviðsins og íþrótta- og 
tómstunda sviðs, skilaði tillög um í nóv  ember og fóru þær 
þá í umsagnarferli hjá ýmsum aðil um, m.a. umboðsmanni 
barna, íþrótta félög  um, for eldra samtökum, skólastjórnend-
um og Bandalagi íslenskra listamanna.

innlEiðinG Á tillÖGum FaGRÁðS um læSi  
Ráðið samþykkti á fundi sínum 3. júní inn leið   ing ar  áætlun 
um tillögur fagráðs um læsi sem samþykktar voru í 
febrúar. Samkvæmt áætl un  inni verður stofnuð verkefna-
stjórn á skóla- og frístundasviði sem vinna mun að því að 
koma á fót Miðstöð máls og læsis. Þá felur innleiðingar-
áætlunin í sér að stofnuð verði læsis teymi í leik  skólum, 
grunnskólum og frístundastarfi, að læsis   áætlanir leik-
skóla og grunnskóla verði metnar og að farið verði í fræðs-
luátak meðal starfs   fólks í samstarfi við Menntavísinda-
sviðs HÍ og fleiri aðila. 

SyStkinatillit 
Ráðið samþykkti í júní að taka upp systkinatillit á 
leikskól um. Þetta var gert með því að breyta reglum um 

leikskóla þjónustu með nýju ákvæði. Þar var bætt við að 
börn sem;„eiga systkini í umsóknarleikskóla njóta syst-
kinatillits í viðkom andi leikskóla svo framarlega sem þeim 
börnum sem eru fyrir framan þau á biðlista bjóðist rými 
í öðrum þeim leikskóla sem forsjármenn setja til vara“.  
Með systkina tilliti er komið til móts við þau sjónar   mið að 
mikilvægt sé að systkini á leik   skóla   aldri geti verið á sama 
leikskóla í borg inni. Einnig er tryggt að reglan skerði ekki 
rétt barna sem eru framar á biðlista og þeim sé tryggð 
inn ritun á annan leikskóla sem forsjármenn þeirra hafa 
óskað eftir.  
 
alþjóðadEild við landakotSSkóla 
Ráðið samþykkti í júní að heimila Landakots   skóla að vinna 
að tveggja ára þróunarverkefni um rekstur alþjóðadeildar við 
skólann. Þar munu 24 grunnskóla nemendur stunda nám. 

nEmEndamiðað SkólaStaRF  
Starfshópur um nemendamiðað skólastarf kynnti tillögur 
sínar í ráðinu í júní en þær miðuðu að því að auka bein áhrif 
barna og ung   menna á skóla- og frístundastarfið. Ráðið 
sam  þykkti einróma að kostn aðargreina tillög   urnar og inn-
leiða þær frá og með skólaárinu 2015-2016. 

aukinn ÁRanGuR nEmEnda 
Í júní var lögð fyrir ráðið skýrsla starfshóps um auk  inn 
árangur nemenda. Ráðið samþykkti drög að umbótaáætlun 
sem sett var fram í skýrslunni og fól sviðsstjóra að hrinda 
henni í framkvæmd. 

ÁbyRG notkun upplýSinGatækni 
Í júní samþykkti ráðið að fela sviðsstjóra að stofna starfs-
hóp til að móta viðmið um ábyrga notkun upp lýs  inga- og 
samskiptatækni í skóla- og frístunda starfi. Hópurinn skyldi 
kynna sér sérstaklega og leggja mat á rannsóknir um 
mögu   leg áhrif skjánotkunar og þráðlauss nets á heilsu og 
velferð barna og ungmenna. 

aukið lýðRæði baRna oG unGmEnna 
Í október ákvað ráðið að setja á fót starfshóp um auk ið 
lýð ræði barna og ungmenna í skóla- og frístundastarfi. 
Hann mun skoða hugmyndir um umboðsmann ungmenna, 
fyrirkomulag ung mennaþings og leita fyrirmynda í lýð -
ræðis     starfi hér á landi og erlendis. Starfshópurinn var 
skip a ður fulltrúum stjórnenda leikskóla, grunnskóla og 
frístundamiðstöðva, fulltrú um menntavísindasviðs HÍ, full-
trúum Reykjavíkurráðs ungmenna, fulltrúum foreldra og 
sér   fræð   ingum á skóla- og frístundasviði. 
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baRnabókavERðlaun REykjavíkuRboRGaR 
Í nóvember var samþykkt breytt fyrirkomulag á barna-
bóka  verðlaunum ráðsins. Ákveðið var að verðlaunin yrðu 
sameinuð íslensku myndskreyti verð laununum Dimmalimm 
undir heitinu Barnabókaverðlaun Reykjavíkurborgar. Þau 
verða því þrískipt frá og með árinu 2016 og verða þá veitt 
verðlaun fyrir bestu frumsömdu íslensku barnabókina, 
bestu þýðingu á barna  bók og bestu myndskreytingu á 
ís  lenskri barna   bók. Verðlaunaveitingin og verkefni henni 
tengd verður sam  vinnuverkefni skóla- og frístundaráðs og 
menningar- og ferðamálaráðs Reykjavíkurborgar í bók-
menntaborginni Reykja vík. 

maRkviSSt útinÁm í GuFunESi 
Í desember fundaði ráðið í Gufunesbæ. Þar var sam  þykkt að 
skipa starfshóp til að móta heildstæða stefnu um markmið 
og hlutverk Gufu  nesbæjar sem miðstöðvar útivistar og úti -
náms fyrir börn og unglinga úr öllum hverfum borgarinnar. 
Hópurinn skal líta til hlutverks frístundamiðstöðvarinnar 
sem þekkingar   mið   stöðv  ar um útinám og útivist og hvernig 
efla megi fræðslu fyrir leikskóla, grunnskóla og börn í frí-
stunda  starfi í öllum hverfum borgarinnar, svo og í samstarfi 
við Náttúruskóla Reykjavíkur. Leiðarljós starfshópsins á að 
vera að styrkja stöðu Gufunesbæjar sem valkost fyrir alla 
aldurs   hópa til að stunda fjölbreytta útivist og frístunda-
iðkun, árið um kring.
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Skóla- og frístundaráð fylgdist með fram-
kvæmd náms og kennslu í Reykjavík og gerði 
tillögur um umbætur í skólastarfi. Fjallað var 
um niðurstöður Skólapúls, niðurstöður PISA, 
niðurstöður les skim ana og fleiri rannsókna og 
kannana um gæði skóla- og frístunda  starfs. 
Þá var gerð greining á niðurstöðu sam   ræmdra 
könnunarprófa í samstarfi við Náms  mats -
stofn   un, PISA-niðurstaðna og ýmissa úttekta 
á vegum sviðsins. Ráðið fékk einnig kynn-
ingu á sértækum verkefnum, s.s. starfsemi 
Jafnréttis skóla, Nátt úruskóla og annarra 
starfsstaða og fékk á sinn fund sérfræðinga 
á ýmsum sviðum mennta- og frístundamála. 
Þá fylgdist ráðið með gerð kjarasamninga 
við kennara, fjármálum sviðsins, innleiðingu 
aðalnámskrár í leik- og grunnskóla og annarra 
samþykktra stefnumiða fræðslu yfirvalda.

  Samráð við Stjórnendur 

Mánaðarlega komu stjórnendur undirstofnana saman til fundar 
með fagstjórnendum á skrifstofu sviðsins og ræddu fagstarfið, 
starfsmannamál, stefnumarkandi ákvarðanir og framkvæmd 
þeirra, svo og málefni líðandi stundar. Einnig kom samráð leik -
skólastjóra, skólastjóra og 24 manna samráðshóp ur frístundamá-
la saman sex sinnum á árinu. Í faglegu samráði sátu full  trúar 
stjórnenda, faglegur stjórnandi á skrifstofu og fulltrúi mannauðs-
deildar.

Markmið þessara samráða er að vera faglegur vettvangur fyrir 
umræður og upplýsingamiðlun svo og að fá viðbrögð stjórn-
enda á hin ýmsu mál sem koma upp frá degi til dags og krefjast 
sameigin legrar úrlausnar sviðsins. 

  Samráð leikSkólaStjóra
 
margrét elíasdóttir, leikskólastjóri í Blásölum, fyrir Árbæ og 

Grafarholt. 

Gerður Sif Hauksdóttir, leikskólastjóri í Grænuborg, fyrir 

Miðborg og Hlíðar. 

Sigrún Birgisdóttir, leikskólastjóri í Ægisborg, fyrir Vesturbæ. 

Halldóra B. Gunnlaugsdóttir, leikskólastjóri í Holti, fyrir 

Breiðholt.  

dagrún ársælsdóttir, leikskólastjóri í Vinagerði, 

fyrir Laugardal og Háaleiti.  

valborg Guðlaugsdóttir,leikskólastjóri í Engjaborg, fyrir Grafarvog. 

  Samráð SkólaStjóra 

erla Gunnarsdóttir, skólastjóri í Klettaskóla. 

Guðlaug erla Gunnarsdóttir, skólastjóri í Ingunnarskóla og 

form. Félags skólastjórnenda.  

jónína ó. emilsdóttir, skólastjóri í Vogaskóla.  

jóhanna S. vilbergsdóttir, skólastjóri í Vættaskóla. 

kristín jóhannesdóttir, skólastjóri í Fellaskóla. 

Sesselja i. jósefsdóttir, skólastjóri í Hagaskóla.

Þorsteinn Sæberg, skólastjóri í Árbæjarskóla. 

  SamráðSHópur fríStundamiðStöðva 

Guðrún kaldal, framkvæmdastjóri Frostaskjóls. 

dagbjört ásbjörnsdóttir, framkvæmdastjóri Kamps. 

Haraldur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Kringlumýri. 

Helgi eiríksson, framkvæmdastjóri Miðbergs. 

jóhannes Guðlaugsson, framkvæmdastjóri Ársels. 

atli Steinn árnason, framkvæmdastjóri Gufunesbæjar.

Eftirlit
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Tafla - Fjöldi dagforeldra og barna 1997-2015
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Þann 1. desember 2015 voru 188 dagforeldrar í Reykjavík og var greidd niður-
greiðsla vegna 723 reyk   vískra barna. Flest voru þau fædd á árinu 2014. 

Framlag borgarinnar vegna barna hjá dagforeldrum hækkaði um 3,4% í byrjun 
ársins. Þá tóku gildi breytingar á reglum um niðurgreiðslu vegna daggæslu 
sem miðuðu að því að foreldrar barna, sem eru tímabundið án kennitölu og 
lögheimi lis, geti sótt um þjónustu dagforeldra.  

vEl HEppnaðuR nÁmSkEiðSdaGuR daGFoREldRa 
Góð þátttaka var á námskeiðsdegi dagforeldra sem haldinn var í mars. Þar 
var leitast við að byggja upp faglega þekk  ingu og styrkja tengsl dagforeldra. 
Námskeiðsdagurinn tókst vel í alla staði og voru dagforeldrar ánægðir með 
fróðleg erindi sem boðið var upp á. Þórólfur Guðnason yfirlækni fjallaði 
um forvarnir við sýkingum hjá börnum og Lone Jensen, verkefna  stjóri hjá 
heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, fjallaði um samskipti við börn í krefjandi 
aðstæðum. Þá fjallaði Eyþór Eðvaldsson stjórnendaþjálfi um samskipti. 

Dagforeldrar
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StaRFSÁætlun 
Í stefnu og starfsáætlun sviðsins var lögð áhersla á fimm umbótaþætti 
sem unnið var að á árinu á fagskrifstofu leikskólamála;

•	 Málþroska, læsi og lesskilning
•	 Verk-, tækni- og listgreinar
•	 Lýðræði, jafnrétti, mannréttindi
•	 Fjölmenningu
•	 Gæði og fagmennsku

Fagskrifstofa leikskólamála kallaði eftir upp  lýs    ing um um 
áherslur hvers leikskóla í vinnu þeirra við sérhvern um-
bótaþátt í starfs  áætlunum fyrir skólaárið 2015 – 2016 og 
setti upp tilboð til leikskóla um fræðslu á starfsmanna fund-
um eða skipulags dögum sem tók mið af þeim. Í því fræðslu-
tilboði var m.a. fræðsla um læsisstefnu leikskóla, Lesið í leik, 
og um mál  þroska og læsi í útinámi, námskeið um skapandi 
starf og notkun upplýsingatækni í leikskólum, námskeið um 
skáningar í leikskólum, fjölmenningu, útinám og könnunar -
leik barna. Þá bauð fagskrifstofan upp á námskeið fyrir 
starfsfólk leikskóla um málþroska og læsi leikskólabarna, 
fræðslufundi um fjölmenningu og námskeið um foreldra-
samstarf með fyrirlesurum frá fjölskyldumiðstöðinni Penn 
Green í Corby á Englandi.  
 
mat Á Gæðum lEikSkólaStaRFS 
Sex leikskólar fóru í gegnum mat á gæðum leikskólastarfs; 
Sunnu ás, Kvistaborg, Ársól, Grænaborg, Geislabaugur og 
Leikgarður. Einnig tóku leikskólar þátt í ytra mati í Ártúns-
skóla og í Dalskóla. Niðurstöður voru kynntar í skóla- og 
frístundaráði á vordögum, en matið hefur mikla þýðingu 
fyrir fagstarf sérhvers skóla.

þRóunaRvERkEFni oG ÖnnuR nýbREytni  
Skemmtilegu þróunarverkefni, Út í mó, inn í skóg, lauk í 
leikskólanum Furuskógi á árinu en það miðaði að því að 
efla alhliða læsi ungra barna og lýðræðisleg vinnu    brögð. 
Verk     efnið var fellt inn í daglegt starf leik   skólans og fræðsla 
um það fór fram á skipulögðum starfsdögum. Leikskólinn 

Kvistaborg tók þátt í tón   vísindaverkefninu Biophiliu með 
áherslu á sköpun, hlustun og frjálsan leik. Börnin unnu 
með smáforrit á snjalltölvum og fengu margvíslega fræðslu 
tengdri vísindum og tónlist. 

Leikskólinn Sunnuás, Langholtsskóli og frístunda  heimilið 
Glaðheimar unnu á skólaárinu að þróunar  verkefni und -
ir heitinu Samstarf um mál og læsi alla skólagönguna. 
Megin  markmiðið var að þróa samstarfsáætlun sem byggði 
á læsisstefnu leikskóla og lestrarstefnu fyrir grunnskóla 
og þeim tækifærum sem liggja í vinnu með mál og læsi í 
frístundastarfi, ásamt grunnþættinum læsi í aðalnámskrá 
leik- og grunnskóla.

Á árinu skilaði leikskólinn Geislabaugur áhugaverðri 
skýrslu um þróunarverkefnið Nú skal segja sem fjallar um 
mark  visst jafnréttisstarfi í leikskólanum. 

Leikskólinn Holt tók þátt í verkefninu Children´s Right to 
Heritage Languages sem fjallaði um endurmenntun kennara 
tvítyngdra barna á leikskólaaldri og fyrsta stigi grunnskóla. 

Leikskólinn Ösp lauk þróunarverkefninu Leikum okk ur 
með orð; Hagnýtir málörvunarlyklar fyrir öll tungu mál og 
Hóla  borg skilaði skýrslu vegna verkefnisins Gerum þetta 
saman þar sem markmiðið var að efla málrækt, lýðræði og 
hamingju. Leiðarljós var að stuðla að fé  lags legum jöfnuði 
og efla þátttöku og aðkomu allra foreldra í starf leikskólans 
með sérstaka áherslu á mál og læsi.

Á árinu lauk jafnframt þróunarverkefninu Skína 
smástjörn ur sem staðið hefur yfir frá árinu 2012 í leik skól-
unum Björtuhlíð, Hálsaskógi, Langholti og Laugasól en 
inntak þess var að þróa gæðastarf á yngri barna deildum. 

Ársskýrsla skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar 2015

Þann 1. október 2015 dvöldu 5.855 börn í 63 leikskólum borgarinnar og 1.059 börn í 17 sjálfstætt 
starf andi leikskólum. Heildarfjöldi leikskólabarna í borginni var 6.914. 

Leikskólar
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daGuR lEikSkólanS 
Hey, ég fékk góða hugmynd var yfirskrift ráðstefnu sem 
haldin var í febrúar í tengslum við Dag leikskólans sem 
haldinn er hátíðlegur 6. febrúar ár hvert. Aðal   fyrirlesarar 
voru Dr. Auður Pálsdóttir, lektor við HÍ, og Dr. Guðrún Alda 
Harðardóttir, pedagogista í leikskólanum Aðal  þingi í Kópa-
vogi. Auk þeirra fluttu Gunnur Árnadóttir, Ólöf Jóna Sigur-
jónsdóttir og Sigrún Ósk L. Gunnarsdóttir deild arstjórar 
erindi.  
 
nÁm ER lEikuR Einn 
Í samstarfi við RannUng stóð skóla- og frístundasvið í októ -
ber fyrir ráðstefnunni Nám er leikur einn – elstu börnin í 
leikskólanum. Þar var varpað ljósi á inntak, aðferðir og sam-
fellu í námi barna á mörkum tveggja fyrstu skólastiganna 
og skoðað á hvern hátt leikur og nám fléttast saman sem 
árangusrík námsleið. Meðal annars var horft til alþjóðlegra 
rannsókna og leitað eftir sjónarmiðum foreldra, barna og 
leikskólakenn ara. Meðal fyrirlesara á ráðstefnunni var Sue 
Docket, prófessor í menntunarfræðum ungra barna við 
Charles Sturt Háskólann í Albury í Ástralíu og gestapró-
fessor við Menntavísindasvið HÍ.

nÁmSkEiðSdaGuR lEikSkólaStjóRa 
Árlegur námskeiðsdagur leikskólastjóra var haldinn 12. júní að 
Bifröst þar sem stjórnendurnir fengu fræðslu um hug mynda-
fræði þjónandi forystu hjá þeim Sig   rúnu Gunn  ars dóttur og 
Aðalbjörgu Stefaníu Helga  dóttur. Edda Björg vins  dóttir leik-
kona fjallaði einnig um áhrif húmors og gleði á vinnustað. Að 
fræðslu lokinni fengu leikskólastjórar leiðsögn um háskóla-
svæðið.

StóRi lEikSkóladaGuRinn  
Hátt í 30 leikskólar kynntu margvísleg þróunarverk efni 
á Stóra leikskóladeginum sem haldinn var í sjöunda sinn 
í Ráðhúsi Reykjavíkur og í Tjarnarbíói 29. maí. Á þessari 
stærstu fagstefnu leikskólastarfsfólks á landinu miðlaði 

fagfólk fróðleik um nýbreytni störfum sínum og fræðum 
með erindum, umræðu og sýningu í Tjarnarsalnum. 

Að þessu sinni var Akureyri gestasveitarfélag og kynntu 
tveir leikskólar þar starfsemi sína, auk skólaskrifstofu. Því 
má segja að rjóminn af því besta í leikskólafræðum hafi 
verið til sýnis og umfjöllunar á þessari líflegu fagstefnu sem 
margir leikskólar nýta til símenntunar. 

nýiR SkólaStjóRnEnduR 
Gunnur Árnadóttir tók á vordögum við stjórninni í Garða-
borg og Sæunn Elfa Pedersen Karlsdóttir var ráðin 
leikskólastjóri í Fífuborg þegar Elín Ásgrímsdóttir lét af 
störfum eftir áratugastarf. Sæunn Elfa starfaði áður sem 
leikskólastjóra í Jörfa. Í ágúst tók Bergljót Jóhannsdóttir 
við stjórnartaumum í Jörfa en hún hafði áður verið leik-
skólastjóri í Sjónarhóli.  

aFmæli lEikSkóla 
Fjórir leikskólar fögnuðu stórafmælum á árinu; Múlaborg 
varð 40 ára og 30 ár voru liðin síðan bæði Grandaborg og 
Rofaborg hófu starfsemi, auk þess sem Reynisholt fagnaði 
10 ára afmæli.

SjónaRHóli lokað 
Rekstri leikskólans Sjónarhóls í Grafarvogi var hætt 1. nóv-
ember en hann tók til starfa haustið 1999. Leikskólinn hafði 
verið vannýttur til nokkurra ára þar sem börnum í Húsa-
hverfi hefur fækkað mikið á undanförn um árum. 

ERlEndiR GEStiR 
Fjölmargir erlendir gestir kynntu sér starfsemi leikskó  lanna 
á árinu, m.a. hópar leikskólakennara frá Þýska landi, Noregi 
og Slóvakíu.  Aðferðir við að fram fylgja stefnu um skóla án 
aðgreiningar og fjölmenn ing arlegt skólastarf vakti athygli og 
kynntu gestir frá Eistlandi og Þýskalandi sér það sérstaklega, 
m.a. með leikskólaheimsóknum. Þá heimsóttu sviðið gestir í 
gegn um ýmis Comeniusar- og Eramus-verkefni. 
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Grunnskólar
Þann 1. október 2014 voru 14.003 nemendur í almennum grunnskólum og tveimur sérskólum borgar-
innar og 616 nemendur í sjálfstætt starfandi grunnskólum, þar með taldir 5 ára nemendur.  Alls voru 
grunnskólanemendur því 14.619 og fjölgaði þeim um 135 nemendur á milli ára. 

StaRFSÁætlun 
Sem lið í vinnu við þann umbótaþátt í starfsáætlun sviðsins sem sneri að málþroska læsi og 
lesskilningi voru haldin ýmis námskeið í haust smiðju kennara í ágúst. Námskeið tengd öðrum 
áhersluþáttum voru einnig í boði svo sem í verk-, tækni- og listgreinum, auk námskeiða sem 
tengdust viðtalsfærni, kynjafræði og öðrum námsgreinum. Þá sóttu yfir 130 kennarar nám-
skeið um lesskimunina Leið til læsis í ágúst og september. Í fræðslu fyrir sérkennslustjóra, 
deild arstjóra sérkennslu og sérkennara yngsta stigi var jafnframt áhersla lögð á málþroska 
og læsi og tvítyngd börn. Stofnuð voru læsisteymi á öllum starfsstöðvum og haldið málþing 29. 
október til að kynna tillögur fagráðs um læsi fyrir læsisteymunum. 

tillÖGuR um að EFla lEStRaRFæRni baRna
Fagráð um eflingu málþroska, lestrarfærni og les   skiln    ings 
meðal barna og ungmenna skilaði í febrúar til  lögum sín   um. 
Kveðið var á um stefnumörkun og eftirfylgd með framförum 
í læsi, öflugan stuðning og ráðgjöf við starfsfólk skóla, 
snemmtæka íhlutun, samstarf skólastiga og áherslu á 
mark  vissa læsis kennslu út allan grunnskólann. Stefnt er að 
því að 90% grunnskólanemenda nái lágmarksviðmiðum í 
lestrar  skimun í 2. bekk. 

Kynningarfundir voru haldnir í öllum hverfum borgarinnar 
til að kynna og ræða tillögur fagráðsins fyrir stjórnendum 
leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva og fulltrúum 

þjónustumiðstöðva. Stofnuð var verkefnisstjórn og settur 
á laggirnar stýrihópur til að halda utan um Miðju máls og 
læsis sem mun hafa það hlutverk að styðja starfsstaði við 
að koma tillögunum í framkvæmd.

Ýmis námskeið voru haldin fyrir kennara um notkun snjall -
tækja í kennslu, notkun og gerð rafbóka o.fl. til að kynna 
mögu  leika upplýsingatækninnar til að styða við læsi, lestur 
og ritun. 

bæklinGaR um mÁlþRoSka oG læSi
Bæklingar um málþroska yngstu grunnskólabarnanna voru 
prentaðir og þeim dreift til foreldra 6 ára barna í grunn  skól-
unum. Þá voru foreldrar hvattir til að nýta sér For   eldravefinn 
og skólastjórnendur jafnframt beðnir að kynna hann sér-
stak lega, www.reykjavik/foreldravefurinn.

HauStbúðiR í vERk-, tækni- oG liStkEnnSlu
Haustbúðir fyrir grunnskóla var tilraunaverkefni á sviði 
verk-, tækni- og listgreina í nokkrum grunnskólum á haust-
mánuðum. Fyrirmyndin var fengin frá Listbúðum sem 
Myndlistaskólinn í Reykjavík hefur haldið í grunnskólum 
um árabil. Í Haustbúðum var boðið upp á námstækifæri 
í verk-, tækni- og listgreinum sem alla jafna eru ekki til 
staðar í daglegu skólastarfi. Í boði voru kvikmyndabúðir, 
Minecraft-búðir og tæknismiðjur í samvinnu við Skema, 
styttri myndlistabúðir í samvinnu við Myndlistaskólann, 
dansbúðir í samvinnu við Shär-hópinn, bökunarbúðir og 
málmsmíðibúðir í samvinnu við Iðuna og leiklistarbúðir 
í samvinnu við Borgarbörn. Skólarnir gátu valið sér þau 
verkefni sem þóttu henta best inn í skólastarfið. 
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Starfshópur um Vinsamlegt samfélag stóð fyrir þróunar-
verk efni í Laugarneshverfi í samstarfi við Vöndu Sigurgeirs-
dóttur og skipulagði námskeið um samskipti stúlkna. 
Starfshópur um innleiðingu Barnasáttmála Sam  ein   uðu 
þjóðanna hjá Reykjavíkurborg skilaði skýrslu með tillögum 
sínum um mitt ár.  Ákveðið var að Barna   sátt  málinn og 
nem endamiðað skólastarf yrði einn megináhersluþáttur á 
Öskudagsráðstefnu grunn  skóla   kennara 2016.

Námskeið var haldið á vordögum í samstarfi SFS og 
Mennta  vísindasviðs HÍ. Úthlutunarreglum til grunn  skóla 
var breytt til að fylgja eftir mati á stöðu nem enda af erlend-
um uppruna með Milli mála -prófinu.

nýtt nÁmSmat
Skrifstofa skóla- og frístundasviðs stóð á árinu fyrir 
nokkr  um vinnufundum með kennurum í 10. bekk um nýtt 
námsmat þar sem gefa átti öllum 10. bekkjar nemendum 
einkunnir í bókstöfunum á vormisserinu. Hver fundur var 
tileinkaður einu námssviði; íslensku, stærðfræði, erlendum 
tungumálum, samfélagsgrein um, náttúrugreinum, list- og 
verkgreinum, upplýsinga- og tæknimennt og skólaíþróttum. 
Á hverjum fundi fjallaði Erna Ingibjörg Pálsdóttir, náms-
matsfræðingur og aðstoðarskólastjóri í Álftanesskóla, um 
námsmat, nokkrir kennarar sögðu frá því hvernig þeir höfðu 
að lagað námsmat að nýjum kröfum og málin voru rædd í 
þaula. Ákveðið var að útbúa hugmyndabanka á netinu þar 
sem safnað yrði saman dæmum um matsverkefni og ýms-
um öðrum gögnum sem tengjast námsmat inu og allir kenn-
arar geta nýtt sér. Samhliða þessum fundum voru haldn ir 
fundir fyrir skólastjóra og aðra stjórnendur sem unnu að 
innleiðingu námsmatsins. 

mat Á Gæðum GRunnSkólaStaRFS
Sem lið í umbótaþættinum gæði og fagmennska var unnið 
að því að meta grunnskólastarf. Stefna Reykjavíkurborg-
ar í menntamálum var höfð til við miðunar í matinu ásamt 
ákvæðum laga og reglugerða um grunnskóla, ákvæðum 
aðalnámskrár og stefnumótunar borgar innar í starfsmanna-
málum og mannréttindamálum.

Grunnskólar sem fóru í gegnum mat á árinu 2015 voru 
Rimaskóli og Norðlingaskóli, auk Ártúnsskóla og Dalsskóla, 
en þeir eru samreknir með leikskóla og frí stundaheimili, og 
Fellaskóli sem er samrekin með frí stundaheimili.  Á grund-
velli niðurstaðna gerðu skól arnir umbótaáætlun um þá 
þætti sem skólinn vill efla. 

FRamkvæmdiR við Skóla oG SkólalóðiR
Í apríl hófust framkvæmdir við viðbyggingu og endurbætur 
á Klettaskóla með skóflustungu borgarstjóra og nemenda 
skólans. Byggingarframkvæmdir hófust á haustdögum en 

gert er ráð fyrir að viðbyggingin verði tilbúin haust ið 2018. 
Nýtt íþróttahús, tvær kennslusundlaugar og hátíðar- og mat-
salur verða í viðbygg ingu norðvestan við gamla skólahúsið. 
Austan við það mun rísa félagsmiðstöð. Veru  legar endur-
bætur verða gerðar á gamla skólahúsinu og ofan á það 
verður bætt við hæð með aðstöðu fyrir starfsfólk.  Áætl aður 
heildarkostn aður 2,6 milljarðar kr.

noRðlinGaSkóli FæRiR út kvíaRnaR 
Ákveðið var á árinu að leysa tímabundinn húsnæðisvanda 
Norðlingaskóla með því að leigja húsnæði við Norðlinga-
braut 4. Nemendaspá í Norðlingaholti kallar á viðbótarhús -
næði, en gert er ráð fyrir að nemend um þar muni fjölga 
í rösklega 600 fram til ársins 2019. Skólinn var byggður 
fyrir 450 nemendur en 520 nemend ur stunduðu þar nám 
haustið 2015. 

viðbyGGinG við vEStuRbæjaRSkóla 
Skóflustunga við nýja viðbyggingu við Vesturbæjar  skól a var 
tekin í ágúst en aukinn nem  enda  fjöldi kallar á viðbótarhús  -
næði. Viðbyggingin mun hýsa hátíðarsal, eldhús. 

Í apríl hófust framkvæmdir við viðbyggingu og endurbætur á Klettaskóla 
með skóflustungum borgarstjóra og nemenda skólans.

Skóflustunga tekin að nýrri viðbyggingu við Vesturbæjarskóla. 
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sérkennslu stofur og almenn  ar kennslustof  ur. Áætlað er að 
taka við   bygg  inguna í notk un haustið 2017. Auk viðbyggingar 
verða gerðar breytingar á eldra húsnæði og frístunda heimili 
við Vesturvallagötu endurgert með tilliti til eldvarna og 
flótta leiða. 

SkóFluStunGa tEkin að nýjum dalSkóla
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri tók ásamt skóla börn-
um úr Dalskóla og íbúum í Úlfarsárdal, fyrstu skóflu -
stungur að nýjum Dalskóla í byrjun október. Skól  inn verður 
samþætt ur leik- og grunnskóli ásamt frí  stundaheimili í 
Úlfarsárdal. Athöfnin markaði einnig upphaf framkvæmda 
við menn ingarmiðstöð, al  menningsbókasafn, sundlaug 
og íþrótta   miðstöð, sem nýtast mun íbúum í Grafarholti og 
 Úlf arsárdal. 

nýiR SkólaStjóRnEnduR
8 nýir skólastjórar við grunnskóla borgarinnar voru 
ráðnir á árinu. 

kristín jóhannesdóttir var í apríl ráðin skólastóri við 
Austurbæjarskóla. Hún var áður skólastjóri í Fellaskóla. 
Við skólastjórn í Fellaskóla tók Sigurlaug Hrund 
Svarsdóttir. 

þorkell daníel jónsson var ráðinn skólastjóri við 
Breiðagerðisskóla. Hann hafði áður starfað sem 
aðstoðar skólastjóri í Selásskóla og skólastjóri í 
 Klétbergsskóla í afleysingum. 

magnús þór jónsson var ráðinn skólastjóri í  Seljaskóla. 

margrét Einarsdóttir var ráðin skólastjóri við 
Vestur bæjarskóla en hún starfaði áður sem aðstoð ar-
skólastjóri og skólastjóri í Korpuskóla. 

jón pétur Zimsen var ráðinn skólastjóri í Réttar holts-
skóla en hann starfaði áður sem aðstoðarskóla stjóri 
við skólann. 

Ágúst ólason var ráðinn skólastjóri í Foldaskóla en 
hann hafði m.a. áður starfað sem aðstoðarskólastjóri í 
Norðlingaskóla. 

Árni Einarsson var ráðinn skólastjóri við Klettaskóli en 
hann hafði áður starfað sem aðstoðarskólastjóri við 
Brúarskóla. 

aFmæli Skóla

Hlíðaskóli hélt upp á sextugsafmæli á árinu og var 
gróðursett í Öskjuhlíð í tilefni afmælisins og efnt til af-
mælishátíðar í upphafi skólaársins. 

Norðlingaskóli fagnaði 10 ára afmæli á vordögum með 
mikilli hátíð og sýningu í skólanum. 

Foldaskóli fagnaði í maí þrítugsafmæli með vorhátíð og 
fimmta grænfánanum. 

Ölduselsskóli fagnaði fertugsafmæli í maí með stórhátíð 
og var þá m.a. af hjúpað afmælislistarverk nemenda og 
starfsfólks. 

Laugarnesskóli fagnaði áttræðisafmæli með mikilli hátíð í 
október. 
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ERlEndiR GEStiR
Að vanda var nokkuð um heimsóknir erlendra gesta til 
skóla- og frístundasviðs. Grunnskólahluti fagskrifstofu tók 
í febrúar á móti sveitarstjórnarmönn um frá S.-Frakk landi 
og hópi skólastjórnenda og skólaskrifstofufólks frá Ítalíu í 
mars. Jafnframt fundaði fulltrúi skrifstof unn ar með Christine 
Brown, yfirmanni skóla sem reknir eru á vegum Bandaríkj-
anna í Vestur-Evrópu, og sagði henni frá skóla  kerfi landsins, 
skólastarfi í borginni, alþjóðlegu sam  starfi o.fl. Þá bárust 
beiðnir um alþjóðlegt samstarf með möguleik um á styrkjum 
frá norrænum eða evrópskum sjóðum til að standa straum af 
samstarfi, nemendaskiptum og gagnkvæmum heim sóknum 
og var þeim vísað til grunn  skóla borgarinnar. Að vanda 
aðstoðaði skrifstof an við að skipuleggja starfsnám franskra 
fram haldsskólanema í leik- og grunnskólum borgarinnar og 
víðar.

ulEad-RÁðStEFnan
Hópur skólastjóra, þrír starfsmenn skrifstofu SFS og 
kjörnir fulltrúar í skóla- og frístundaráði sóttu á vordögum 
alþjóðlega ráðstefnu fyrir leiðtoga í skóla   málum, ULead, 

sem haldin var í Banff í Alberta-fylki í Kanada. Guðjóna 
Eygló Friðriksdóttir, skólastjóri Sæmundarskóla, var meðal 
fyrirlesara á ráðstefnunni.

Nemendur sem luku framhaldsskólaáföngum 

Alls luku 65 nemendur í grunnskólum Reykjavíkur áföngum á framhaldsskólastigi vorið 2015 og 69 nemendum á haustönninni. 

500
447

252

85

238

65

450

300

150

400

250

100

350

200

50

Vor 2011 Vor 2012 Vor 2013 Vor 2014 Vor 2015
0

Ársskýrsla skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar 2015



17

Mötuneyti

Reykjavíkurborg fékk í byrjun árs viðurkynningu fyrir 
nýsköp un með verkefninu Næringar  út   reikn   aðir matseðlar, 
örútboð og matarsóun í mötu  neyt um leikskóla og grunnskóla. 
Viðurkenn ingin var veitt af fjármála- og efnahagsráðu neyti, 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Félagi forstöðumanna 
ríkisstofn ana, Rannís, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og 
Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við HÍ. Verk  efnið 
sem hófst haustið 2014 nær til fjögurra mikil  vægra þátta; 
að bæta lýðheilsu barna, stuðla að umhverfis   vernd, vinna 
gegn matarsóun og ná fram hagræð   ingu í rekstri með það 
að markmiði að hámarka virði máltíða. 

Haldið var áfram að innleiða nýjan þjónustustaðal fyrir 
skólamötuneytin og er stefnt að því að ljúka því í öllum sex 

skólahverfum borgarinnar á árinu 2016. Samhliða fjölg-
aði þeim grunn skól um sem birtu á heimasíðum sínum 
næringa rútreiknaða matseðla. 

Á árinu voru haldin námskeið um ofnæmisfæði fyrir yfir-
menn eldhúsa og stjórnendur í leik- og grunnskólum. 

Mötuneytisþjónusta skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur-
borgar vann á árinu að því að samræma og tryggja gæði 
í mötuneytisþjónustu fyrir börn og ungmenni. Unnið var í 
samstarfi við yfirmenn skóla  mötuneyta og birgja að því að 
samræma matseðla í hverf um og tryggja sem hagstæðust 
inn   kaup á hráefni með örútboðum á hverfavísu. Þá var 
unnið að því að betrumbæta vinnuaðstöðu og tækja  bún að 
mötuneytanna.

Ársskýrsla skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar 2015

Mötuneyti skóla- og frístundasviðs framleiddu á árinu um 8 milljónir matar-
skammta á um 140 starfsstöðvum. Þau veitta um 18.000 börnum á aldrinum 
1 -16 ára matarþjón ustu. 
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málþroski, læsi og lesskilningur; Fjölmargt var gert til að 
stuðla að alhliða læsi og lesskilningi, s.s. í myndasögu- og 
smásöguklúbbum og ævintýra- og skrímslaklúbbum. Einnig 
var farið á bókasöfn, lesið saman og unnið með fjármála-
læsi og umhverfislæsi. Unnið var á margvíslegan hátt með 
tilfinningalæsi, gerðar stuttmyndir, unnið í teiknimynda-
klúbbum og farið í söguspil og ratleiki. 

verk-, tækni- og listgreinar; Unnið var í vísindasmiðjum í 
samstarfi við HÍ og í list- tækni og vísindaklúbbum. Lögð var 
áhersla á að börn og unglingar í sértæku félagsmiðstöðva-
starfi hefðu sömu tækifæri og jafnaldrar þeirra til að stunda 
menningarlíf, listir og tómstundaiðju. Leitast var við að 
bæta aðgengi að efnivið sem ýtti undir sköpun í gegnum 
list-, tækni og verknám, tónlistarklúbba, ljósmyndanám-
skeið, Rokkhundabúðir og fl. 

lýðræði, jafnrétti, mannréttindi; Á fagstefnu starfsfólks 
frístundamiðstöðvanna, Höfuð í bleyti var áhersla lögð á 
lýð  ræðisstarf. Frístundamiðstöðvarnar skiluðu jafnréttis-
áætlunum og samstarf var haft með UNICEF um ýmis verk -
efni tengd Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þá fór fram 
kynning á fyrirmyndarverkefnum sem tengdust, barna- og 
unglingalýðræði í frístundaheimilum og félagsmið stöðv um, 
s.s. um miðsstigsráð og stórfundi nemendaráða.

Fjölmenning; Unnið var samkvæmt stefnu um fjölmenn-
ingar legt skóla- og frístundastarf, Heimurinn er hér, 

að inn  leiðingu móttökuáætlunar fyrir börn með annað 
móðurmál en íslensku. Menningarklúbbar voru að störfum 
og fjölmenn ingarleg félagsmiðstöð. Sérstaklega var hugað 
að tómstundamenntun unglinga með annað móðurmál en 
íslensku, unnið með myndabók, haldin fjölmenningarvika, 
og efnt til millimenningarfræðslu.

Gæði og fagmennska; Undir þessum umbótaþætti var 
innleitt innra mat á fagstarfi, sett af stað heilsueflandi 
verkefni og þróuð viðmið um heilsueflandi frístundaheimili 
og félagsmiðstöðvar. Þá var gerð þarfagreining á fræðslu 
fyrir starfsfólk.

viðmið um Gæði í FRíStundaStaRFi
Viðmið og vísbendingar fyrir innra og ytra mat á gæðum 
frístundastarfs voru gefin út á árinu. Starfsstaðir frístunda-
miðstöðva fengu stuðning til að nýta viðmiðin í fagstarfinu 
og ráðist var í að meta fjóra starfsstaði í ytra mati; félags-
miðstöðina Þróttheima og frístundastarfið í Dalskóla, 
Fellaskóla og Ártúnsskóla. Þá var stutt við innleiðingu á 
innra mati á frístundastarfi með tveimur námskeiðum fyrir 
for  stöðumenn frístundaheimila og félagsmiðstöðva.

ÁnæGja mEð FRíStundaHEimilin
Í viðhorfskönnun meðal 2.000 foreldra barna á frístunda-
heimilunum sem gerð var á fyrri hluta ársins kom fram að 
92% þeirra töldu að barninu þeirra liði vel á frístundaheim-
i linu og 80% töldu viðfangsefni barnanna áhugaverð. Þá 

Frístundastarf

StaRFSÁætlun 
Frístundamiðstöðvarnar lögðu í sínu fagstarfi áherslu á þá fimm umbótaþætti 
sem fjallað var um í starfsáætlun sviðsins; 

•	 Málþroska, læsi og lesskilning
•	 Verk-, tækni- og listgreinar
•	 Lýðræði, jafnrétti, mannréttindi
•	 Fjölmenningu
•	 Gæði og fagmennsku

Jafnframt var unnið samkvæmt stefnukorti sviðsins. 

Þann 1. október voru 6 frístundmiðstöðvar reknar af Reykjavíkurborg. Þær höfðu um -
sjón með 34 frístunda   heimilum og 26 félagsmiðstöðvum. Til viðbótar voru 5 frístunda-
heimili og 1 félagsmiðstöð rekin af grunnskólum. Alls voru 4.240 börn skráð á 
frístundaheimili og frístundaklúbba. Hátt í 125.000 heimsóknir 10-16 ára barna voru 
skráðar í félagsmiðstöðvarnar.
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sýndi könnun sem gerð var á vormisserinu að 87% foreldra 
barna í frístundaheimilum voru ánægð með þá þjónustu 
sem börnin þeirra fengu. 

Hlutfall yngstu grunnskólabarnanna í skipulögðu frí-
stunda  starfi jókst milli ára og voru nær öll börn í 1. bekk 
skráð á frístundaheimili á árinu, eða 99%. 

HúSnæðiSmÁl
Frístundamiðstöðin Kampur, sem þjónar Miðborg og Hlíð -
um, flutti á árinu í rúmgóð húsakynni á annarri hæð að 
Þverholti 14. Með nýrri og betri aðstöðu var leitast við að 
auka við starfsemina með virkri þátttöku barna og ung-
menna í fjölbreyttum verkefnum.
Starfsemi frístundaklúbbsins Hofs fluttist á sumarmán uð-
um yfir á Þorragötu 3 og tók þá frístunda mið stöð in Frosta-
skjól við rekstrinum frá Kringlumýri. Frí stunda  klúbburinn 
Garður og félagsmiðstöðin Askja sameinuðust í félags  mið -
stöðina Öskju og fluttu starfsemi sína að Safamýri 5.  

Á árinu var ákveðið að þrír frístundaklúbbar fyrir fötl uð 
börn og ungmenni yrðu að félagsmiðstöðvum þar sem fram 
færi sértækt starf, þ.e. Hellirinn, Hof og Höllin. 

HÖFuð í blEyti 
Fjölmennt var í Gerðubergi á árlegri fagráðstefnu starfsfólks 
frístundamiðstöðvanna í maí. Aðalfyrirlesari var Andri Snær 
Magnason rithöfundur sem fjallaði um lifandi lýðræði.

 Að því loknu hófust málstofur þar sem starfsfólk miðlaði 
þekkingu sín á milli um margvísleg fagleg málefni og 
áhugaverðar nýjungar í frístunda starfinu. Meðal þess 
sem fjallað var um í málstofum var stuðningur við börn á 
frístundaheimilum, heilsu eflandi frístundastarf, spunaspil, 
hlutverkaleikir, stelpu rokk, leiklistarsmiðjur, femínismi í 
félagsmiðstöð og fjölmenningarlegt frístundastarf.  
 

vEtRaRFRí
Vetrarfrí voru í grunnskólum Reykjavíkur 19. og 20. febrúar 
og 23. – 27. október. Frístundamiðstöðvarnar buðu upp á 
fjölbreytta dagskrá fyrir alla fjölskylduna og frítt var í sund-
laugar á tilgreindum tímum. Þá fengu fullorðnir í fylgd með 
börnum ókeypis inn á menningarstofnanir borgarinnar. 

FélaGSmiðStÖðvaRdaGuRinn 
Líf og fjör var í félagsmiðstöðvunum 4. nóvember þegar 
Félagsmiðstöðvardagurinn var haldinn hátíðlegur með fjöl-
breyttri dagskrá fyrir foreldra og unglinga. Yfirskrift dagsins 
var Þetta má! og var boðið upp á skemmtilegar uppákomur 
og viðburði. Félagsmiðstöðvadagurinn er haldinn á öllu 
landinu fyrir tilstilli SAMFÉS, samtaka félagsmiðstöðva 
á Íslandi. Dagurinn á þó rætur að rekja til Reykjavíkur og 
hefur verið haldinn hátíðlegur þar frá 2005. Að þessu sinni 
heimsóttu tæplega 2000 gestir félagsmiðstöðvarnar, þar af 
um 600 foreldrar. 

REykjavíkuRRÁð unGmEnna
Ráðið fundaði vikulega yfir vetrartímann og ræddi mál-
efni sem snerta unglinga og ungt fólk í borginni. Einn af 

Andri Snær Magnason rithöfundur var aðalfyrirlesari á Höfuð í bleyti og 
kallaði erindi sitt Að ræða lýðræði er æði. 

Fjölbreytt dagskrá var í boði fyrir börn og fullorðna í vetrarfríinu. 
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há  punkt um starfs ins var hinn árlegi fund ur með borgar -
stjórn þar sem fulltrúar í ráðinu lögðu fram tillögur og 
ræddu þær við kjörna fulltrúa, m.a. um aukna kynfræðslu 
í grunnskólum, vinnu skóla fyrir 8. bekkinga og störf fyrir 
16-20 ára í frí stunda  miðstöðvum. Reykjavíkurráðið á 
áheyrnar fulltrúa í skóla- og frístundaráði og íþrótta- og 
tóm stundaráði, auk þess sem það á fulltrúa í stjórn Barna -
menningarhátíðar og hinum ýmsu vinnuhópum á vegum 
borgarinnar.

SkREkkuR
Hagaskóli fór með sigur af hólmi í Skrekk, hæfileikakeppni 
grunn skólanna, á stórskemmtilegu úrslitakvöldi í Borgar-
leikhúsinu í nóvember. Lið Hagaskóla var skipuð stúlkum 
sem kröfðust pláss í samfélaginu með verki sínu Elsku 
stelpur. Siguratriðið fékk mikla umfjöll un í fjölmiðlum og 
vakti athygli á jafnréttisbaráttu ungra stúlkna. Öll atriðin 
sem kepptu til úrslita í Skrekki voru þaulæfð og vel útfærð 
af nemendum úr átta skól um: Háteigsskóla, Austurbæjar-
skóla, Hlíðaskóla, Seljaskóla, Hólabrekkuskóla, Foldaskóla, 
Árbæjarskóla og Hagaskóla.  

Frá fundi ungmennaráða Reykjavíkur með borgarstjórn. 

Ársskýrsla skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar 2015

Hagaskóli fór með sigur af hólmi í Skrekk, hæfileikakeppni grunnskólanna, 
á stórskemmtilegu úrslitakvöldi í Borgarleikhúsinu í nóvember.
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StóRFunduR mEð unGlinGum um StEFnumótun 
Tvö hundruð ungmenni úr 8.-10. bekk grunnskólans komu 
saman til stórfundar í Ráðhúsinu í nóvember til að ræða 
hvað mætti betur fara í frístundastarfinu. Efnt var til fund -
arins á vegum starfs hóps sem var að móta stefnu fyrir 
frí   stundastarf á vegum borg arinnar. Fundurinn fór fram 
undir handleiðslu starfsfólks úr frí   stunda  mið   stöðvunum en 
mark miðið var að ná fram hugmyndum unglinganna til að 
nýta við stefnumótun arvinnuna. Jafnframt verða hugmynd-
ir þeirra nýttar til að skipuleggja frístundastarfið með það 
að markmiði að efla það og bæta á forsendum unglinganna. 

RéttindaGanGa 
Börn á frístundaheimilum borgarinnar minntu á rétt indi sín 
á degi Barnasáttmálans 20. nóvember. Börn úr Grafarvogi 
mynduðu kærleikskeðju um Ráðhúsið og héldu á peysum 
til að minna á þau mörgu börn í veröldinni sem njóta ekki 
þeirra sjálfsögðu réttinda að eiga heimili og að geta gengið 
í skóla. „Við viljum ást og frið” var svo hrópað í árlegri rétt -
indagöngu barna í Hlíðum og Miðborginni sem stormuðu 
niður Skólavörðustíginn með kröfuspjöld.  Á þeim stóð m.a. 
“Börn eru mikilvægari en peningar”, “Allir eiga að vera góðir 
vinir” og “Allir krakkar eiga rétt á að leika sér.”

 

Ársskýrsla skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar 2015

Fjöldi barna á frístundaheimilum í Reykjavík á árunum 2011 - 2015     
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Skólahljómsveit Grafarvogs.

Skólahljómsveitir og 
tónlistarskólar
Reykjavíkurborg rak fjórar skólahljómsveitir á árinu og voru 
454 nemendur skráðir í hljóð   færa  nám við upphaf skóla -
árs ins 2015-2016. Auk þess rak borgin Tónlistar   skól  ann á 
Klébergi þar sem á fjórða tug barna stundaði nám. Reykja -
víkur  borg greiddi kennslu  kostnað vegna grunnnáms og 
miðnáms á hljóðfæri til 18 tónlistarskóla í borginni. Alls 
stund  uðu 2.520 reyk  vískir nemendur nám í tónlistarskól un-
um í borginni vorið 2015.

SkólaHljómSvEit lék mEð SinFóníunni 
A, B og C sveitir skólahljómsveitar Árbæjar og Breið   holts 
æfðu með Sinfóníuhljómsveit Íslands á vetrarmánuðum 
og lauk því samstarfi með glæsilegum tónleikum í Hörpu 
í mars. Elsta sveitin hjá Skóla  hljómsveit Austurbæjar tók 
þátt í Barnamenningarhátíð og lék í Hörpu. Um var að ræða 
stóran viðburð þar sem leikskólabörn í Reykjavík höfðu, 
í samvinnu við Tónskóla Sigursveins, undirbúið flutn   ing 
sönglaga eftir Tryggva M. Baldvinsson. Sama sveit leiddi 
margar skrúðgöngur á árinu og lék meðal annars í fjöl  -
menningar göngunni í miðbæ Reykjavíkur í byrjun maí. 
Skólahljómsveitirnar fjórar tóku þátt í maraþontónleik-

um í Hörpu sunnudaginn 15. nóvember þar sem óskalög 
þjóðarinnar voru leikin. Þá komu þær fram á fjölmörg um 
viðburðum á vegum leikskóla, grunnskóla og frístunda-
miðstöðva. Auk þess héldu allar sveitir reglulega tónleika 
yfir veturinn.  

uppSkERuHÁtíð SkólaHljómSvEitanna 
Uppskeruhátíð skólahljómsveita var haldin í Fjöl skyldu- og 
húsdýragarðinum í maí og komu þá allar sveitir fram og 
léku fjörug lög um allan garð. Hátíðin, sem er orðin árviss 
viðburður, tókst í alla staði vel og verðlaunuðu foreldrar 
börnin fyrir vetrarstarfið með grillveislu.

GjÖFull StaRFSdaGuR tónliStaRkEnnaRa 
Tónlistarkennarar og stjórnendur skólahljómsveita Reykja -
víkur áttu gjöfulan starfsdag í ágúst. Guðrún Snorra dóttir 
hélt fyrirlest ur um jákvæðni og vellíðan í starfi og tónlistar-
kennarar deildu kennslu hugmyndum og ýmsu kennsluefni. 
Þá kenndi Sigurður Flosa son tónlistarmaður spunavinnu 
og Stefán S. Stefánsson fjall aði um ýmis tæki á netinu sem 
nota má í tónlistar kennslu. 
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Skóla- og frístundastarf
án aðgreiningar
StuðninGuR oG SéRkEnnSla 
Í leikskóla-, grunnskóla- og frístundastarfi er unnið sam -
kvæmt hugmyndafræði skóla- og frístunda  starfs án að    grein -
ingar eins og fram kemur í stefnu sviðsins. Verkefna stjórar 
stuðnings- og sér kennslu í leik-, grunn- og frístunda  hluta 
fag   skrifstofu mynda teymi og vinna saman að málum er 
varða stuðning við börn og nemendur í skóla- og frístunda-
starfi. 

Á árinu 2014 skilaði starfshópur um kynjaða fjárhags- og 
starfsáætlun varðandi stuðning í leikskólum, grunnskólum 
og frístundaheimilum SFS skýrslu sinni. Fram kom að 
stuðningur milli kynja skiptist með sama hætti í leik-, 
grunnskólum og á frístundaheimilum og voru niðurstöður í 
samræmi við upplýsingar um algengi fatlana hjá drengjum 
og stúlkum. Í kjölfarið var skipaður starfshópur um kynjaða 
fjárhags- og starfsáætlun varðandi almenna sérkennslu-
úthlutun til borgarrekinna grunnskóla. Skilaði sá starfshóp-
ur skýrslu í febrúar. Helstu niður   stöður voru að hlutfall 
þeirra grunnskólanemenda sem fær stuðning er misjafnt 
eftir skólum en að jafnaði fengu 20% stúlkna einhverja að-
stoð og 32% drengja. Aðstoðin var með margvíslegum hætti 
og í mjög mismunandi magni milli skóla.

Á árinu voru unnar viðmiðunarreglur sviðsins um afgreiðslu 
umsókna um að flýta eða seinka grunnskólagöngu barns 
skv. 15. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008. 

Viðmið um skóla án aðgreiningar, sem unnin höfðu verið 
varðandi ytra mat grunnskóla árinu áður, voru birt á heima-
síðu sviðsins undir útgefið efni. Viðmiðin voru notuð við ytra 
mat í grunnskólum á árinu.

Reglur um innritun og útskrift nemenda úr sérskólum voru 
endurskoðaðar á árinu og einnig voru unnar reglur um inn-
ritun og útskrift nemenda úr sérhæfðum sérdeildum fyrir 
ein hverfa nemendur. Reglurnar taka gildi á árinu 2016.

Verklagsreglur um ábyrgð og skyldur aðila skóla sam-
félags ins vegna grunnskólanema með fjölþætt an vanda 
voru endur skoðaðar í samstarfi við velferðarsvið. Einnig var 
settur á fót starfshópur vegna nemenda með fjölþættan 
vanda og vann hann verklagsreglur fyrir við  bragðs  teymi 
sem tók til starfa við ráðgjafarsvið Brúarskóla.

Viðbragðsteymið er nú inn í framangreindum verklagsregl-
um og er grunnskólum til aðstoðar og ráðgjafar þegar 
upp koma alvarleg brot á skóla reglum á skólatímum og 
skólastjóri telur mögulega þörf á utanaðkomandi aðstoð.

Á árinu var haldinn fræðslufundur fyrir ábyrgðarmenn 
sér kennslu í leikskólum. Þar fjallaði Elísa Guðnadóttir sál -
fræðingur um hvernig aðlaga megi umhverfið að börnum 
og Fríða Bjarney Jónsdóttir, verkefnastjóri fjölmenningar, 
fjallaði um stuðning í leikskólum og fjölmenningu.

Fjórir fræðslufundir voru haldnir á árinu fyrir sérkennara 

og kennara sem sinna stuðningi og sérkennslu í grunn -
skólum. Í janúar fjallaði Vanda Sigurgeirsdóttir, lektor í 
tóm stunda- og félagsmálafræði við menntavísindasvið 
HÍ, um vináttu og einelti og í mars var Auður Magndís 
Auðardótt ir, verkefnastjóri jafnréttis á SFS, með erindi um 
jafnrétti í grunnskólastarfi. Í nóvember voru þær Hanna Rún 
Eiríksdótt ir, verkefnastjóri Sérkennslutorgsins, og Valgerður 
Marinósdóttir, deildarstjóri í Klettaskóla, með smiðju og 
fræðslufund um notkun snjalltækja í námi og kennslu 
fatlaðra nemenda. 

Þekkingarmiðstöð í málefnum fatlaðra á frístunda-
hluta SFS hélt fjórar málstofur fyrir stjórnendur og aðra 
áhugasama á árinu. Einnig voru haldnar fræðslufundir fyrir 
stjórnendur frístundaheimila og sértækra félagsmiðstöðva 
um gerð ein staklingsáætlana, félagsfærnisagna og notkun 
þeirra sem og myndrænt skipulag og mikilvægi þess.  

Breytingar urðu á innra skipulagi frístundaþjónustu við 
fötluð börn og unglinga í skólum Reykjavíkur þegar heiti frí-
stundaklúbba sem þjónustu fötluð börn og unglinga í 
5.-10. bekk í almennum grunnskólum borgarinnar var 
breytt í félagsmiðstöðvar í takt við aðra starfsemi fyrir ófötl-
uð börn og unglinga. Frístundaklúbburinn Garður fyrir börn 
í 5.-7. bekk Klettaskóla var lagður niður en sá hópur barna 
fær nú þjónustu í félagsmiðstöðinni Öskju. 

Á árinu var gengið til samstarfs við Tröppu ehf. talþjálf-
un um tilraunaverkefni til tveggja ára um þjónustu fyrir 
börn vegna málþroskaraskana og talgalla. Um er að ræða 
þjónustu sem sinnt er gegnum fjarfundabúnað og forrit 
sem stýrt er af starfsfólki Tröppu og fær barnið þjónustu frá 
fagfólki án þess að þurfa að fara úr sínu örugga nærum-
hverfi. Leikskólinn Miðborg og Austurbæjarskóli tóku þátt í 
verkefninu.
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Fjölmenning
Alls voru 1.299 börn af erlendum uppruna í leikskólum borgarinnar á árinu. Þar af áttu 309 börn annað foreldri af íslensku 
bergi brotið.  Algengustu upprunalönd barna af erlendum uppruna í leikskólunum haustið 2015 voru Pólland, Filipseyjar, 
Litáen og Víetnam. 

FjÖlmEnninGaRStEFnan HeimuRiNN eR HéR
Stefna borgarinnar um fjölmenningarlegt skóla- og frí  -
stunda        starf, Heimurinn er hér, var samþykkt í borga  rráði 
2014. Í upp hafi árs 2015 kom út bæklingur með stefnunni 
sem sendur var í alla leikskóla, grunnskóla og frístunda  -
mið     stöðvar í borginni. Í kjölfarið var boðið upp á kynningar-
fundi um stefnuna í öllum hverfum auk fræðslufunda um 
fjölmenningarlegt skóla- og frístunda starf og virkt tvítyngi. 
Í samstarfi við Háskóla Íslands var grunnskóla   kenn   ur um 
boðið upp á 40 stunda námskeið við sem byggt var á stefn-
unni og áherslum hennar. Fjölmenn ingarteymi SFS sem í sitja 
full trúar leik- og grunnskóla og frístundamiðstöðva heldur 
utan um innleiðingu stefnunnar sem á að verða lokið 2017. 

StuðninGuR Á pólSku 
Magdalena Elísabet Andrésdóttir veitti pólskumæl andi 
leikskóla   börnum stuðning, en hún hóf störf í leikskólanum 
Miðborg á árinu. Starf hennar byggir á tilraunaverkefni sem 
hófst í leikskólum borgarinnar á árinu 2012 og miðar að því 
að auðvelda samskipti pólskumælandi barna og foreldra 
annars vegar og íslenskumæl andi starfsfólks og barna 
hins vegar, veita foreldrum fræðslu og upplýsingar um 
leik   skólastarfið og miðla mikilvægum þáttum í móðurmáli, 
menn   ingu og bakgrunni barna og fjölskyldna til leik skóla-

starfsfólks. Langstærsti hópur leikskólabarna með annað 
móðurmál en íslensku er pólskumælandi. Nú hafa hátt í 40 
leikskólar nýtt sér þessa þjónustu en í könnun meðal leik-
skólastjóra kom fram ánægja með að leikskólar skuli hafa 
aðgang að pólsk um ælandi stuðningi og ráðgjöf. 

tvítynGdiR FaRkEnnaRaR 
Skóla- og frístundaráð samþykkti tillögu í apríl sem fól í sér 
að tveir tvítyngdir farkennarar skyldu ráðnir til að styðja 
við nemendur með annað móðurmál en íslensku í grunn-
skólun um. Hlutverk þeirra verður að kenna móðurmál nem -
end anna og fara á milli skóla til að sinna þeim. 

okkaR mÁl í FEllaHvERFi
Verkefnið Okkar Mál í Fellahverfi hélt áfram á árinu en því 
mun ljúka 2016. Sameiginlegir starfsdagar samstarfs skól -
anna voru haldnir í janúar og október þar sem boðið var 
upp á fræðslu fyrir kennara og starfsfólks skólanna þriggja. 
Áhersla starfsdagsins í janúar var á viðhorf, samskipti, 
fordómafræðslu, virkt tvítyngi og tækni í skólastarfi en á 
síðari starfsdeginum var sjónum beint að foreldrasamstarfi. 
Þar lýstu foreldrar því hversu mikilvægir skólarnir væru fyrir 
börnin þeirra og bentu síðan á atriði sem mætti huga betur 
að. Að því loknu hélt Gunnlaug Thorlacius félagsráð gjafi afar 
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athyglisvert erindi um tengsl barna og hvernig kennarar geti 
betur mætt foreldrum sem búa við félagslega erfiðleika. Á 
heimasíðu verkefnisins www.tungumalatorg.is/okkarmal má 
fræðast meira um þetta samstarf. 

mEnninGaRmót Á vEFnum
Heimasíða fyrir verkefnið Menningarmót - Fljúgandi teppi 
var opnuð í febrúar en hún var unnin í samstarfi sviðsins 
og Borgarbókasafns. Menningarmót er þverfagleg aðferð 
í starfi með börnum og fullorðnum þar sem leitast er við 
að varpa ljósi á styrkleika og fjölbreytta menningarheima 
hvers og eins. Margir skólar hafa gert verkefnið að föst um 
lið í fagstarfinu og því þótti tímabært að gefa út á vef hag-
nýtar kennsluleiðbeiningar fyrir öll skólastig. Leikskólarnir 
Rofaborg, Hólaborg, Árborg og Laugasól voru tilnefndir 
Menningarmótsskólar á árinu, svo og Ingunnarskóli, 
 Háteigsskóli og Landakotsskóli.

ÁnæGja mEð RÁðGjÖF
Spurningakönnun um fjölmenningarlegt leikskólastarf og 
nýtingu fjármagns fyrir skólaárið 2014-2015 var send út 
til 83 leikskóla, 64 borgarrekinna og 19 sjálfstætt starf-
andi. Niðurstöður sýndu m.a. að rösklega helmingur 

leik  skólastjóra í borginni, eða 47, höfðu fengið fræðslu um 
fjölmenningarlegt leikskólastarf. Meirihluti leikskólastjóra 
taldi jafnframt mikilvægt að fá reglulega slíka fræðslu út 
í leikskólana, s.s. um samskipti við foreldra, íslensku sem 
annað mál og fleira sem viðkemur vinnu með fjölbreytta 
menningu og tungumál. Almennt voru leikskólastjórnendur 
ánægðir með að hafa aðgang að ráðgjöf og stuðningi vegna 
fjölmenningarlegs leikskólastarfs. 
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Flest börn af erlendum uppruna í leikskólum Reykjavíkur haustið 2015 voru frá Póllandi eða 308, frá Filipseyjum voru 
96 börn og 66 frá Litáen. 

Fjöldi barna af erlendum uppruna í leikskólum Reykjavíkurborgar eftir hverfum árið 2015    
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Þverfagleg verkefni

vinSamlEGt SamFélaG
Verkefni skóla– og frístundasviðs, Vinsamlegt samfélag, 
sem byggir á markvissum aðgerðum gegn einelti, fékk 
hvatn ingarverðlaun Menntamálastofnunar á Degi gegn 
einelti 8. nóvember. Verkefnið þótti hafa sannað sig sem 
góður samstarfsvettvangur þar sem öllum hagsmuna-
aðilum í skólasamfélaginu er stefnt saman með það að 
markmiði að berjast gegn einelti. Hugmynda fræði um 
vinsamlegt samfélag byggir á menntastefnu Evrópuráðs-
ins (Pestalozzi) um skóla í Evrópu án ofbeldis. Í henni er 
lögð megin á hersla á að skapa skólabrag sem einkennist 
af gagkvæmri virðingu, trausti og sameiginlegri ábyrgð. 
Starfshóp ur um verk efnið stóð á árinu fyrir námskeiðum 
og fræðslufundum um eineltismál fyrir starfsfólk leikskóla, 
grunnskóla og frístunda starfs í borginni. Þá var stutt við 
forvarnir gegn einelti, m.a. með gerð leikinna myndbanda, 

sem dreift var til allra starfsstaða, útbúið fræðsluefni fyrir 
foreldra, veggspjöld og fl. Hópurinn tók einnig þátt í þróun 
verkefn is sem fólst í þjálfun félagsfærni barna í leikskólum, 
grunnskólum og frí stundaheiminum.  

biopHilia
Menntaverkefnið Biophilia byggir á því að hvetja börn og 
kennara til að nýta sköpunargáfuna með því að tengja 
saman tónlist, tækni og náttúruvísindi á nýstárlegan hátt. 
Nemendur læra með virkri þátttöku, tilraunum, leik og 
sköpun. Í tilefni af formennsku Íslendinga í Norrænu ráð-
herranefndinni á árinu 2014 sóttust íslensk stjórnvöld eftir 
samstarfi við önnur norræn ríki um að þróa verkefnið enn 
frekar og var það gert um öll Norðurlönd. Reykjavíkurborg 
hefur verið í forystu í því norræna samstarfi. Leikskól-
ar, grunnskólar og frístundamiðstöð unnu að því að þróa 

Stefnt er að uppskeruhátíð norræna Biophiliu-samstarfsins vorið 2016.
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verkefnið með tónvísindasmiðjum og námsefni og fengu 
heimsóknir ýmissa sérfræðinga á sviði tónlistar og vísinda. 
Stefnt er að uppskeruhátíð norræna samstarfsins í Reykja-
vík vorið 2016. Harpa Rut Hilmarsdóttir, verkefnastjóri 
barna menningar, stýrði verkefninu í samstarfi við full-
trúa frá Háskóla Íslands og tónmenntakennara. Biophilia 
mennta verkefnið er samstarfsverkefni mennta- og menn -
ingarmálaráðuneytis, norrænu ráðu herranefndarinnar, 
Reykjavíkur, Háskóla Íslands og Bjarkar Guðmundsdóttur.

nÁttúRuSkólinn
Á vordögum fékk Náttúruskólinn Erasmus-styrk til verk-
efni sins PRISMA – Outdoor Education in European Pre-
schools brought into the Icelandic Light. Verkefnið hverfist 
um náms- og þjálfunarferðir íslenskra leikskólakennara svo 
þeir geti kynnt sér nýja strauma og stefnur í útinámi. Sam-
starfslöndin eru fimm; Svíþjóð, Noregur, Skotland, Belgía 
og Slóvenía en í hverju landi eru ólíkar áherslur í útinámi 
leikskólabarna. 30 leikskólakennarar úr 13 leikskólum 
borgarinnar tóku þátt í verkefninu. Allir höfðu þeir reynslu 
af útinámi og jafningjateymum Náttúruskólans. Sérhver 
kennari fór í eina námsferð og kynnti sér starf leikskóla 
sem hefur serhæft sig í útinámi. Hann tók með sér heim 

nýja þekkingu til að miðla í formi greinargerðar og nýrra 
úti  námsverkefna. Leikskólinn Mýri fékk í júní úthlutað 
grenndarsvæði fyrir umhverfismennt og útinám. Svæðið 
sem jafnan nefnist Holtið er staðsett í litla Skerjafirði á milli 
stú  d entagarða Háskóla Íslands og Reykjavíkurflugvallar. 

Fræðsluferðir í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn 
11.000 leikskóla- og grunnskólabörn fóru í skipulagða 
fræðslu  ferð í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn (FHG) á skóla -
árinu 2014-2015, en í samstarfssamningi við FHG er kveðið 
á um að slík fræðsla sé liður í skólagöngu og frí  stunda starfi 
reykvískra barna. Fræðsludagskráin var afar fjölbreytt og 
fyrir elstu leikskólabörnin og grunnskólabörn á öllum aldri. 
Börnin fengu leiðsögn og fræðslu um dýrin í garðinum og 
einnig var farið sjóferðir í samstarfi við Faxa flóahafnir til að 
fræðast um sjávardýrin. 

Útivistarsvæðið í Gufunesbæ
Mikil uppbygging var á árinu á útivistarsvæðinu við Gufu -
nesbæ með það að markmiði að skapa þar áhuga  verðan 
afþreyingarkost fyrir alla aldurshópa. Þá nýtti frístunda -
miðstöðin Gufunesbær aðstöðuna til að taka á móti hópum 
úr skóla- og frístundastarfinu, m.a. í útieldun, veggjaklifur 
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og ratleiki. Við uppbyggingu hefur verið hugað sérstaklega að 
aðstöðu til útináms í samstarfi við Náttúruskóla Reykja víkur.

upplýSinGatækni
Á árinu fór fram margvíslegt mat á notkun upplýsinga  tækni 
í leik- og grunnskólum borgarinnar og var athygli beint 
að aðstöðu, búnaði, þjónustu, notkun í námi og kennslu, 
fagþekkingu, forystu, fyrirmyndarverkefnum og þörf á sí-
menntun. Ýmsir starfshópar unnu að verkefnum er tengjast 
upplýsingatækni í leikskólastarfi, betra aðgengi skóla  fólks 
að símenntun í ábyrgri notkun upplýsinga- og samskipta-
tækni í skóla- og frístundastarfi. Rýni á kostnað og þjón-
ustu er tengist upplýsingatækni fór einnig fram á árinu.

Til að styðja við símenntun á sviði upplýsingatækni gerðist 
sviðið aðili að verkefninu SAMSPIL 2015, átaksverkefni 
MenntaMiðju sem hófst í upphafi árs. Eins kom sviðið að 
framkvæmd menntabúða í upplýsinga  tækni sem haldnar 
voru samstarfi við MenntaMiðju, RANNUNG og fleiri aðila. 

Stofnað var net UT-tengiliða, með fulltrúum frá hverjum 
grunnskóla borgarinnar til að miðla hagnýtum upplýsingum 
og varpa ljósi á fyrirmyndarverkefni sem víða er unnið að. 
Þessi tengiliðir hittust á sameiginlegum fræðslufundi sem 

haldinn var með upplýsinga tæknideild og eins voru sam-
ráðsfundir tengiliða haldnir í hverfum borgarinnar. 

Í haustbúðum fyrir grunnskólakennara í ágúst var boð ið 
upp á ýmis námskeið um notkun spjaldtölva í skóla  starfi, 
skýjalausnir og námskrá í upplýsingatækni.

mEnninGaRFÁni
Borgarstjóri, Dagur. B. Eggertsson, afhenti á vordögum Ár-
bæjarskóla og frístundamiðstöðinni Kampi Menningar fána 
Reykjavíkurborgar fyrir framúrskarandi menningarstarf 
með börnum og ungmennum. Þessi viðurkenning var veitt 
við hátíðlega athöfn í Höfða þar sem börn og ungmenni 
skemmtu gestum með upp lestri og söng.  Árbæjarskóli 
fékk Menningarfánann fyrir ríka áherslu á list- og mennin-
garfræðslu í öllu skólastarfi og markvisst menningarupp-
eldi. Í frístundamiðstöðinni Kampi er áhersla á listuppeldi 
sem kemur m.a. fram í markvissum ráðningum listhneigðs 
starfsfólks, en markmið er að þriðjungur starfsmanna hafi 
listmennt un og þekk ingu sem nýtist í frístunda starfinu. Vetur 
204-2015 voru haldnar ritlistarsmiðjur um hryllings sögur 
fyrir nemendur í 3.-4. bekk sem lauk með útgáfu bókarinnar 
Eitthvað illt á leiðinni er, smásagnasafni 19 barna.

Handhafar Menningarfánans 2015, börn og stjórnendur Árbæjarskóla og Kamps ásamt borgarstjóra og sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs.   
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Menningarfáni Reykjavíkur miðar að því að hlúa að list-
kennslu og skapandi starfi með börnum og ung     mennum í 
leikskólum, grunnskólum, frístunda  mið  stöðvum og skóla -
hljómsveitum. Hann byggir á menningarstefnu Reykja-
víkurborgar þar sem áhersla er lögð á að menning og listir 
séu snar þáttur í upp  eldi og kennslu barna og ungmenna. 
Markmiðið með viðurkenningunni er að framlag barna til 
menningar og lista verði metið að verðleikum og gert sýni-
legt, svo og að rækta menningarlega sjálfsmynd barna. 

mixtúRa
Hátt í sjötíu 13 -14 ára stúlkur voru á stórskemmtilegu 
námskeiði á haustmánuðum í kvikmyndagerð, en þar 
fengu þær leiðsögn fremstu kvikmyndaleikstjóra landsins, 
klipp ara og handritshöfunda. Efnt var til námskeiðsins 
Stelpur filma! í samstarfi við alþjóðlegu kvikmyndahátíð-
ina RIFF og var afrakstur námskeiðsins sýndur á hátíðinni. 
Meðal þeirra sem miðluðu þekkingu sinni á þessu nám-
skeiði var Elísabet Rónaldsdóttir klippari og Baltasar 
Kormákur kvikmyndaleikstjóri. Með þessu verkefni var 
leitast við að leiðrétta þann kynjahalla sem er í íslenskri 
kvikmyndagerð og bjóða upp á rými og næði fyrir stelpur 
til að þroska hæfi leika sína og spegla sig í sterkum fyrir-
myndum. 

opinSkÁtt um oFbEldi
Í Grandaskóla, leikskólanum Gullborg og frístundaheimil-
inu Undralandi í Vesturbæ var unnið að þróunarverkefninu 
Opinskátt um ofbeldi þar sem kennarar og annað starfsfólk 
fékk fræðslu um hvernig best megi ræða við börn og ung-
menni um ofbeldi. Verkefnið miðar að því að skapa öruggt 
andrúmsloft til að ræða á opinskáan hátt um kynferðislegt, 
andlegt og líkamlegt ofbeldi, áhrif þess á börn og vekja 
athygli þeirra á forvörnum, inngripi og úrræðum. Markmiðið 
er að börnin viti hvað ofbeldi er, eftir því sem hæfir þroska 
þeirra, og að þau leiti aðstoðar ef þau eru beitt ofbeldi eða 
vita um einhvern sem býr við ofbeldi.

jaFnRéttiSSkólinn
Í september fór í loftið nýr vefur Jafnréttistorg.is , kennslu -
vefur, hugmyndabanki og fréttavefur um jafnréttismál í 
skóla- og frístundastarfi borgarinnar. Fjallað er á vefnum 
um kyn, hinsegin fólk, fötlun og uppruna og geymir vefurinn 
fjölmargar hugmyndir fyrir kennslu og umræðu. Einnig var 
opnuð Facebook-síða þessa verkefnis þar sem settar voru 
inn fréttir, hugleiðingar og ýmislegt annað sem tengist jafn-
rétti og jafnréttisstarfi með börnum og unglingum.

Auður Magndís Auðardóttir lét af störfum sem verkefna-
stjóri Jafnréttisskólans á árinu og við starfi hennar tók 
Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir. 

Elísabet Ronaldsdóttir klippari var meðal kennara á námskeiðinu Stelpur filma!
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Fullorðinsfræðsla
Hjá Námsflokkum Reykjavíkur stunduðu 181 manns nám á árinu, auk þess sem fjölmargir aðrir leituðu sér náms- og 
starfs ráðgjafar í alls 1.100 viðtölum. Starfsmenn voru 11 en 17 kennarar störfuðu sem verktakar. Markmið starfseminnar 
var sem fyrr að veita einstaklingum tækifæri til að bæta við menntun sína, jafnt almenna sem sértæka, og styrkja félags  
lega stöðu með aukinni menntun.

HElStu vERkEFni
Kennsla í 18 mánaða átaksverkefnum, Kvennasmiðju og 
Karlasmiðju, var skipulögð samkvæmt þjónustusamningi 
við velferðarsvið. Kennsla í ungmennaverkefnum Náms-
krafti og Starfskrafti, einnar annar verkefni hvert, var sam-
kvæmt samningum við velferðarsvið, mennta- og menning-
armálaráðuneyti og Fjölbrautaskólann við Ármúla. 

nýbREytni 
Á árinu tóku Námsflokkar Reykjavíkur þátt í tilrauna verk-
efn inu Menntun núna sem unnið var samtímis í Breiðholti 
og í Norðurvesturkjördæmi. Markmið þess var að færa 
mennt un nær íbúum og nemendum. Boðið var upp á fjöl-
breytta menntun sem margir komu að. Í Breiðholti var verk-
efnið unnið í samstarfi við Fjölbrautaskólann í Breið holti og 
Mími – símenntun. 

Nemendur í útskiftarhópi Námskrafts 2015.
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Starfsmenn og starfsþróun
HauStSmiðjuR kEnnaRa 
Nær sex hundruð grunnskólakennarar sóttu námskeið 
í upphafi skólaársins eða svokallaðar haustsmiðjur 
sem haldnar voru 12. - 13. ágúst. Þar var boðið upp á 20 
símennt unarnámskeið sem öll tengdust námi og kennslu, 
s.s. í byrjendalæsi, stuttmyndagerð, vinnu með rafbækur 
og spjald tölvur í skólastarfi og skýlausnir. Haustsmiðjurnar 
voru skipulagðar í samstarfi við skólastjórnendur. 

SamEiGinlEGiR StaRFSdaGaR 
Vogin, samráðsvettvangur um skóla- og frístundastarf í 
Grafarvogi og á Kjalarnesi, hélt fyrsta sameiginlegan starfs-
dag starfsfólks sviðsins í október. Alls voru um átta hundrað 
manns á þeirri fagstefnu þar sem Andri Snæri Magnason 
rithöfundur var meðal fyrirlesara. Í sama mánuði voru 
haldn ir sameiginlegir starfsdagar í Breiðholti og Vesturbæ 
undir yfirheitun um Breiðholtsbylgja og Vesturbæjarflétta. 
Haldin voru 82 námskeið út á starfsstöðum sviðsins fyrir 
alls um 2.224 starfsmenn.

Stjórnendafræðsla 
Heiti/ Inntak Leiðbeinandi Markhópur Fjöldi námskeiða

Leiðbeiningarsamtöl Guðrún Snorradóttir og Jóhanna Marteinsdóttir Stjórnendur hjá SFS 2

Leiðtogaskólinn - Forysta og leiðtoginn Ragnheiður Stefánsdóttir Forstöðumenn frístundaheimila, félagsmiðstöðva og frístundaklúbba 1

Leiðtogaskólinn - Ég sem leiðtogi Ragnheiður Stefánsdóttir Forstöðumenn frístundaheimila, félagsmiðstöðva og frístundaklúbba 1

Leiðtogaskólinn - Þáttökustjórnun Ragnheiður Stefánsdóttir Forstöðumenn frístundaheimila, félagsmiðstöðva og frístundaklúbba 1

Leiðtogaskólinn - Endurgjöf Ragnheiður Stefánsdóttir Forstöðumenn frístundaheimila, félagsmiðstöðva og frístundaklúbba 1

Leiðtogaskólinn - Að stýra fjölbreyttum starfsmannahópi Ragnheiður Stefánsdóttir Forstöðumenn frístundaheimila, félagsmiðstöðva og frístundaklúbba 1

Leiðtogaskólinn - Forysta og leiðtoginn Ragnheiður Stefánsdóttir Deildastjórar leikskóla 2

Leiðtogaskólinn - Ég sem leiðtogi Ragnheiður Stefánsdóttir og Eyþór Eðvarsson Deildastjórar leikskóla 2

Leiðtogaskólinn - Þáttökustjórnun Ragnheiður Stefánsdóttir Deildastjórar leikskóla 2

Leiðtogaskólinn - Endurgjöf Ragnheiður Stefánsdóttir og Ingrid Kuhlman Deildastjórar leikskóla 2

Leiðtogaskólinn - Að stýra fjölbreyttum starfsmannahópi Ragnheiður Stefánsdóttir Deildastjórar leikskóla 2

Núvitundarnámskeið Anna Dóra Frostadóttir Stjórnendur hjá SFS 2

Leiðtogaskólinn - Foreldrasamstarf Elísabet Helga Pálmarsdóttir Sérkennslustjórar leikskóla 1

Starfsþróunarsamtöl Ragnheiður Stefánsdóttir Stjórnendur hjá SFS 2

Aðferðir Guðrún Snorradóttir, Ingibjörg Gísladóttir, 
Ragnheiður Stefánsdóttir Stjórnendur hjá SFS 1

Markþjálfun Unnur Valborg Hilmarsdóttir Leikskólastjórar 1

Samtals 24
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Önnur miðlæg fræðsla  

Heiti/ Inntak Leiðbeinandi Markhópur
Fjöldi 
nám

skeiða

Stunda
fjöldi 

Fjöldi 
þátttak

enda

Eðlisfræði - hagnýtt grunnnám Haukur Arason Náttúrufræðikennarar 1 10 10
Samskipti og félagstengsl stelpna Ingibjörg Auðunsdóttir Grunnskólakennarar, leikskóla  kennarar og frístunda ráðgjafar 1 4 200
Félagsfærni og samskipti Aldís Yngvadóttir og Guðrún Ragnarsdóttir Grunnskólakennarar 1 16 22

Hagnýtt tölvunámskeið Guðrún Hjartardóttir Grunnskólakennarar 2 5 34

Byrjendalæsi - kennarar á 1. ári Kennarar við skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri Grunnskólakennarar 1 40 27

Byrjendalæsi - kennarar á 2. ári Kennarar við skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri Grunnskólakennarar 1 36 35

Byrjendalæsi - leiðtogar á 1. ári Kennarar við skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri Grunnskólakennarar 1 30 6
Byrjendalæsi - leiðtogar á 2. ári Kennarar við skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri Grunnskólakennarar 1 20 4
Eftirfylgnipróf fyrir 1. - 4. bekk PALS Grunnkólakennarar 1 5 25

Réttindi á skimunarprófið (stuðningskerfið) Steinunn Torfadóttir og Helga Sigurmundsdóttir Grunnskólakennarar 3 30 128

List- og verkgreinar Ásthildur B. Jónsdóttir, Sigrún Guðmundsdóttir og Ólöf Ágústína Stefánsdóttir List- og verrkgreinakennarar 1 13 30

Moodle vinnusmiðja Ágúst Tómasson og Anna María Þorkelsdóttir, Grunnskólakennarar 1 13 18

Markþjálfun Ásta G.Guðbrandsdóttir og Matilda Gregersdotter Grunnskólakennarar 1 22 40

Nemendamiðað skólastarf 1 Sif Vígþórsdóttir, Eygló Rúnarsdóttir, Flosi Einarsson Grunnskólakennarar 1 5 8

Nemendamiðað skólastarf 2 Guðrún Ragnarsdóttir og Aldís Yngvadóttir Grunnskólakennarar 1 3 36

Ný kennslubók í eðlisfræði og stjörnufræði Haukur Arason, Kjartan Örn Haraldsson og Sverrir Guðmundsson Grunnskólakennarar 1 4,5 8

Pals - lestrarnámskeið Ásdís Hallgrímsdóttir og Kristín Inga Guðmundsdóttir Grunnskólakennarar 1 5 25

Rafbækur í skólastarfi Rakel. G. Magnúsdóttir og Bjarndís Fjóla Jónsdóttir Grunnskólakennarar 1 5 26

Skýjalausnir í skólastarfi Flosi Kristjánsson og Þorbjörg St. Þorsteinsdóttir Grunnskólakennarar 1 5 29

Spjaldtölvur á yngsta stigi Rakel. G. Magnúsdóttir og Bjarndís Fjóla Jónsdóttir Grunnskólakennarar 1 6,5 30

Spjaldtölvur í skólastarfi,  allra fyrstu skrefin Rakel. G. Magnúsdóttir og Bjarndís Fjóla Jónsdóttir Grunnskólakennarar 1 6,5 37

Stuttmyndasmiðja Erla Stefánsdóttir o.fl. Grunnskólakennarar 1 18 9

Sýndartilraunir Haukur Arason Grunnskólakennarar 1 4 13

Upplýsinga- og tæknimennt í skólanámskrá Þorbjörg St. Þorsteinsdóttir Grunnskólakennarar 1 4 7

Viðtalsfærni Nanna Kristín Christiansen Grunnskólakennarar 1 4 35

Vinnusmiðjur í kynjafræði 1 Auður Magndís Auðardóttir Grunnskólakennarar 1 4 11

Vinnusmiðjur í kynjafræði 2 Auður Magndís Auðardóttir Grunnskólakennarar 1 4 7

Menntabúðir í upplýsingatækni Samstarfsverkefni fjölmargra Leik- og grunnskólakennarar 7 3 25

SAMSPIL, UT-áttak MenntaMiðju Samstarfsverkefni fjölmargra Leik- og grunnskólakennarar 1 2,5 50

Sameiginleg fræðsla SFS og UTD Ýmsir Grunnskólakennarar 1 2,5 50

Hverfafundir UT tengiliða Flosi Kristjánsson og Þorbjörg Þorsteinsdóttir Grunnskólakennarar 5 2,5 40
Vefnámskeið: Uppbygging Samspils. Framtíð 
menntunar og skólaþróun Bjarndís Fjóla Jónsdóttir og Tryggvi Thayer Leik- og grunnskólakennarar 1 1,5 15

Vefnámskeið: Skýjaþjónustur og samvinnuverkfæri Hans Rúnar Snorrason Leik- og grunnskólakennarar 1 1,5 15
Vefnámskeið: Samfélagsmiðlar í skólastarfi Svava Pétursdóttir Leik- og grunnskólakennarar 1 1,5 15

Vefnámskeið: Stafræn borgaravitund Sólveig Jakobsdóttir Leik- og grunnskólakennarar 1 1,5 15

Vefnámskeið: ÚT úr húsi með myndavélar og fartæki Salvör Gissurardóttir Leik- og grunnskólakennarar 1 1,5 15
Vefnámskeið: Tjáning og miðlun í samþættum verkefnum Erla Stefánsdóttir Leik- og grunnskólakennarar 1 1,5 15
Vefnámskeið: Almenn kynning á eTwinning Guðlaug Ósk Gunnarsdóttir og Kolbrún Hjaltadóttir Leik- og grunnskólakennarar 1 1,5 15
Vefnámskeið: Dæmi af notkun eTwinning Anna Wahlström, Elín Þóra Stefánsdóttir og Þóra Þórðardóttir Leik- og grunnskólakennarar 1 1,5 15
Vefnámskeið: Moodle í námi og kennslu Anna María Þorkelsdóttir. Leik- og grunnskólakennarar 1 1,5 15
Vefnámskeið: Fjölbreyttar leiðir í námsmati Sigurgrímur Skúlason Leik- og grunnskólakennarar 1 1,5 15
Vefnámskeið: Forritun í skólastarfi Tryggvi Thayer Leik- og grunnskólakennarar 1 1,5 15
Vefnámskeið: Forritun og leikjafræði Skúlína Hlíf Kjartansdóttir Leik- og grunnskólakennarar 1 1,5 15
Vefnámskeið: Netbundin verkfæri Bjarndís Fjóla Jónsdóttir Leik- og grunnskólakennarar 1 1,5 15
Vefnámskeið: Netbundin verkfæri  Helena Sigurðardóttir og Margrét Þóra Einarsdóttir Leik- og grunnskólakennarar 1 1,5 15
Vefnámskeið: Opið menntaefni  Sigurður Fjalar Jónsson Leik- og grunnskólakennarar 1 1,5 15
Vefnámskeið: Hugverkaréttur og heimildanotkun  Sigurbjörg Jóhannesdóttir Leik- og grunnskólakennarar 1 1,5 15
Breytt námsmat við lok grunnskóla Erna Ingibjörg Grunnskólakennarar 1 12,5 150
Vinátta og einelti, fræðsla og hagnýt ráð Vanda Sigurgeirsdóttir Sérkennarar 1 2 30
Jafnrétti í grunnskólastarfi Auður Magndís Auðardóttir Sérkennarar 1 2 8
Notkun snjalltækja í námi og kennslu fatlaðra nemenda - iPad smiðja Hanna Rún Eiríksdóttir Sérkennarar 1 2 26
Fræðslufundur um notkun snjalltækja í námi og 
kennslu fatlaðra nemenda Hanna Rún Eiríksdóttir Sérkennarar 1 2 31

Skyndihjálp, björgun Oddur Eiríksson, skyndihjálparleiðbeinandi Íþróttakennarar sem kenna sund 2 8 40
Skyndihjálp, björgun Oddur Eiríksson, skyndihjálparleiðbeinandi Baðverðir og laugarverðir í skólasundlaugum 1 8 8

Fyrsti hluti námskeiðs um innra mat á frístundastarfi Björk Ólafsdóttir, Þóra Melsted og Hulda Valdís Valdemarsdóttir. Deildarstjórar og forstöðumenn frístundaheimila og 
félagsmiðstöðva 1 3 37

Annar hluti námskeiðs um innra mat á frístundastarfi Ýmsir Deildarstjórar og forstöðumenn frístundaheimila og 
félagsmiðstöðva 1 3 34

Framkvæmd ytra mats á frístundastarfi Sigrún Harpa Magnúsdóttir og Sigrún Sveinbjörnsdóttir Matsteymi frístundastarfs 1 2 6
Forstöðumannavítamín um lýðræði Forstöðumenn frístundaheimila og Gunnur Árnadóttir Forstöðumenn frístundaheimilanna 1 2 40

Forstöðumannavítamín - hugmyndahristingur Forstöðumenn frístundaheimilanna Forstöðumenn frístundaheimilanna 1 2 28

Grunnfræðsla fyrir starfsfólk í félagsmiðstöðvum og frístundaklúbbum Ýmsir Nýtt starfsfólk í félagsmiðstöðvum og frístundakúbbum 
(1-2 úr hverjum klúbb) 1 5 30

Orkustjórnun Ragnheiður Stefánsdóttir Starfsfólk í Breiðholti - Breiðholtsbylgjan 2 1 114
Orkustjórnun Ragnheiður Stefánsdóttir Yfirmenn mötuneyta 2 1 35
Orkustjórnun Ragnheiður Stefánsdóttir Starfsfólk SFS - Heilsueflandi vinnustaður 1 1 25
Jákvætt starfsumhverfi Guðrún Snorradóttir Kennarar í Grafarvogi 1 1,5 30
Að blómstra í starfi Guðrún Snorradóttir Starfsfólk í Breiðholti - Breiðholtsbylgjan 2 3 100
Vellíðan í vinnunni Guðrún Snorradóttir Starfsfólk SFS - Heilsueflandi vinnustaður 1 1 40
Fræðslufundur um málþroska og læsi Helga Sigurðardóttir, Árdís Hrönn Jónsdóttir og Fríða Bjarney Jónsdóttir Starfsfólk leikskóla Reykjavíkur 1 3,5 55
Hvernig sköpum við börnum okkar bestu mögulegu þroskaskilyrði 
er varða mál og tal Bryndís Guðmundsdóttir talmeinafræðingur Starfsfólk leikskóla Reykjavíkur 1 2,5 72

Heimsókn frá Penn Green-foreldrasamstarf Frá Pen Green Starfsfólk leikskóla Reykjavíkur 1 2 16
Heimsókn frá Penn Green-skráningar Frá Pen Green Starfsfólk leikskóla Reykjavíkur 1 2 31
Móðurmál og virkt tvítyngi Fríða B. J. og Renata Pesková Starfsfólk SFS 1 2 90
Menningarmót Kristín R. Vilhjálmsdóttir Starfsfólk leikskóla Reykjavíkur 1 3 15
Stuðningur við börn Fríða Bjarney Jónsdóttir, Elísa Guðnadóttir Ábyrgðarmenn sérkennslu 1 2 50
Fræðsla og kynning á fjölmenningarstefnu SFS Fríða Bjarney Jónsdóttir, Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Rósa B. Þorsteinsdóttir Starfsfólk SFS 6 9 90
Kynning á niðurstöðum fagráðs um læsi Fríða Bjarney Jónsdóttir og Guðrún Edda Bengtsdóttir Stjórnendur og kennarar hjá SFS 6 12 150
Málþing um læsi , skipulagt af læsisteymi SFS Dröfn Rafnsdóttir og fleiri fulltrúar Læsisteymi hjá SFS, kennsluráðgjafar þjónustu miðstöðvum 2 4 200
Hæ, ég fékk góða hugmynd. Ráðstefna fyrir leikskólastarfsfólk. Ýmsir Starfsfólk leikskóla 1 4 376
Stóri leikskóladagurinn Ýmsir Starfsfólk leikskóla 1 8 800
Námskeiðsdagur dasforeldra Ýmsir Dagforeldrar 1 6 148
Öskudagsráðstefna Ýmsir Grunnskólakennarar og skólastjórnendur 1 4 580
Höfuð í bleyti Ýmsir Stjórnendur og starfsfólk frístundamiðstöðva 1 3 115

Samtals 83 419 4865
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Góð niðuRStaða úR StæRðFRæðiSkimun 
Meginniðurstöður stærðfræðiskimunarinnar Talna lykils sem 
birtar voru í mars sýndu að þorri nemenda í 3. bekk, eða 94%, 
teljast ólíklegir til að þurfa sérstakan stuðn   ing í stærð-
fræði. 5,6% nemenda töldust hins vegar þurfa sérstak   an 
stuðning. Það var 0,2% prósentustigum lægra en á árinu 
2013. Tæp 98% nemenda í 3. bekk tóku þátt í skimun inni og 
var þátttakan sú mesta frá því byrjað var að skima. Markmið 
stærð  fræðiskimunarinnar er að finna þá nemendur sem eru 
líklegir til að lenda í vanda og bregðast skjóttt við með ein-
stakl ingsáætlun og/eða sérstökum stuðningi.

ÁnæGja mEð þjónuStu FRíStundaHEimilanna 
87% foreldra sem áttu barn á frístundaheimilum borgar-
innar á árinu voru ánægðir með þá þjónustu sem boðið var 
upp á. Þetta kom fram í viðhorfskönnun meðal foreldra sem 
birt var í júní. 94% foreldra töldu að barninu þeirra liði vel á 
frístunda heimilinu og 90% voru ánægð með samskipti við 
starfsfólkið. Þá voru 82% foreldra ánægð með viðfangsefni 

barnsins á frístundaheimilinu, en minnst ánægja var með 
húsnæði eða 62% að jafnaði. 
 
64% nEmEnda í 2. bEkk lÁSu SéR til GaGnS 
Niðurstöður árlegrar lesskimunar í 2. bekk voru birtar í sept-
em  ber og sýndu að 939 nemendur af 1.459, eða rúm lega 64%, 
gátu lesið sér til gagns. Nemendur sem ekki náðu viðmiðum 
skimunarinnar voru 520 eða tæp 36%, en ein  ungis hluti þeirra 
fékk svo lága niðurstöðu að sérstaks stuðnings var þörf í lestri, 
t.d. með einstaklingsáætlun eða einstaklingsnámskrá. Allir 
almennir grunnskólar í Reykjavík með 2. bekk tóku þátt í les-
skimuninni auk þriggja sjálfstætt starfandi skóla.

GóðaR niðuRStÖðuR úR SamRæmdum pRóFum 
Nemendur í Reykjavík stóðu sig best í öllum greinum sam-
kvæmt niðurstöðum samræmdra prófa í 10. bekk sem birtar 
voru í nóvember. Hlutfall reykvískra nemenda sem fengu 
einkunnina A í þessum greinum var á bilinu 9,7-11,3% sam-
kvæmt tilkynningu frá Menntamálastofnun. 

Rannsóknir og kannanir
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HEy, éG Fékk Góða HuGmynd 
Nær fjögur hundruð starfsmenn leikskólanna sátu ráðstefn-
una Hey, ég fékk góða hugmynd sem haldin var á Hilton 
 Nordica hótelinu í febrúar og snerist um þátttöku og áhrif 
barna á leikskólastarfið. Ráðstefnan er sú fjölmennasta 
sem haldin hefur verið fyrir starfsfólk leikskóla borgarinnar. 
Fræðimenn og leikskólastjórnendur fluttu erindi þar sem 
leitast var við að svara spurningum um bein áhrif barna og 
lýðræðislegt leikskólastarf.  
 
ÖSkudaGSRÁðStEFna 
Hátt í fimm hundruð kenn arar sátu Öskudagsráðstefnuna  
18. febrúar á Hilton Nordica hóteli, en yfirskrift hennar var 
Til móts við framtíðina – um fagmennsku og virðingu kenn-
arastarfsins. Aðalfyrirlesarar voru Toby Salt, sérfræðingur 
hjá Ormiston Academies Trust í Bretlandi og fyrrum ráð-
gjafi skólayfirvalda um forystu og þróun, og Anna Kristín 
Sigurðardóttir, dósent við Menntavísindasvið HÍ. Skóla- og 
frístundasvið skipulagði sem fyrr þessa árlegu ráðstefnu í 
samstarfi við Kennarafélag Reykjavíkur og Félag skólastjórn-
enda í Reykjavík.  

StaRFSHættiR í GRunnSkólum við uppHaF 21. aldaR 
Í febrúar efndi sviðið í samstarfi við Menntavísindasvið Hí 
til ráðstefnu í Ingunnarskóla um rannsóknina Starfshættir 
í grunnskólum við upphaf 21. aldar sem er ein sú umfangs-
mesta sem gerð hefur verið hér á landi. Gerður G. Óskars-
dóttir, fyrrverandi fræðslustjóri Reykjavíkur, kynnti helstu 
niðurstöður rannsóknarinnar.

nÁm ER lEikuR Einn  
Í október var efnt til ráðstefnu í samstarfi við RannUng undir 
yfirskriftinni Nám er leikur einn. Þar var leitast við að varpa 
ljósi á inntak, aðferðir og samfellu í námi barna á mörkum 
tveggja fyrstu skólastiganna og skoða á hvern hátt leikur 
og nám fléttast saman sem árangusrík námsleið. Aðalfyrir -
lesarar voru Sue Docket, prófessor í menntunarfræðum 
ungra barna við Charles Sturt Háskólann í Albury, og Charles 
Sturt, gestaprófessor við HÍ. Þá fjallaði Kristín Dýrfjörð, 
dósent við Háskólann á Akureyri, um áhrif stefnumótunar á 
starfshætti leikskóla. 

Ráðstefnur og málþing

Heimurinn er að breytast hraðar en kennarastarfið og skólinn sagði Toby Salt m.a. í fyrirlestri sínum á Öskudagsráðstefnunni.
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Barnabókaverðlaun 
Tvær unglingasögur fengu síðasta vetrardag barnabóka-
verðlaun skóla– og frístundaráðs. Þetta voru bækurnar 
Hafnfirðingabrandarinn eftir Bryndísi Björgvinsdóttur sem 
dómnefnd valdi bestu frumsömdu barnabókina. Birgitta 
Elín Hassel og Marta Hlín Magnadóttir fengu verðlaunin 
fyrir bestu þýðingu á barnabók, en þær sneru á íslensku 

skáldsög unni Eleanor og Park eftir bandaríska rithöfundinn 
Rainbow Rowell. Í báðum bókum er fjallað um sígild stef 
í lífi unglinga með leiftrandi stílgáfu, hlýju og húmor. 
Barnabókaverðlaunin, sem verið var að afhenda í 43. skipti, 
þjóna þeim tilgangi að vekja athygli á gildi góðra bókmennta í 
uppeldisstarfi og á metnaðarfullri útgáfu barnabóka.

Verðlaun og styrkir

Handhafar Barnabókaverðlauna skóla- og frístundaráðs 2015 Birgitta Elín Hassel og Bryndís Björgvinsdóttir. 
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verðlaun fyrir leikskólastarf fengu 
•	 Dalskóli fyrir verkefnið Tökum flugið
•	 Laufásborg fyrir verkefnið Skák í leikskólanum
•	 Sæborg fyrir verkefnið Listsköpun í Sæborg
Hvatningarverðlaun fyrir grunnskólastarf fengu
•	 Grandaskóli fyrir verkefnið Lestarátak í samstarfi við Forlagið
•	 Hólabrekkuskóli fyrir verkefnið Vinaliðar í Hólabrekkuskóla
•	 Laugarnesskóli fyrir verkefnið Umhverfið mitt. Í samstarfi við Listaháskóla Íslands og Grasagarðinn í Laugardal.

Hvatningarverðlaun fyrir frístundastarf fengu 
•	 Frístundaheimilið Eldflaugin fyrir verkefnið Ævintýraspilið
•	 Félagsmiðstöðin 105 fyrir verkefnið Femínistafélag 105
•	 Frístundaheimilið Gulahlíð fyrir verkefnið Tómstundaklúbbur 

þá voru veitt hvatningarverðlaun fyrir þverfagleg samstarfsverkefni leikskóla, grunnskóla, 
frístundarstarfs og félagsmiðstöðva
•	 Árbæjarskóli og félagsmiðstöðin Tían fyrir verkefið Hönd í hönd
•	 Gullborg, Grandaskóli og Undraland fyrir verkefnið Opinskátt gegn ofbeldi
•	 Þróttheimar og Langholtsskóli fyrir verkefnið Lýðræðisleg vinnubrögð í nemendaráði Þróttheima og                     

Langholtsskóla.

Nemendur í Laugarnesskóla og aðstandendur verkefnisins Umhverfið mitt sem fékk hvatningarverðlaun. 

Hvatningarverðlaun 
Tólf verkefni í leikskólum, grunnskólum og frístundamiðstöðv um fengu í maí hvatningarverðlaun skóla- og frístundaráðs. 
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Nemendaverðlaun 
Nemendaverðlaun skóla- og frístundaráðs voru afhent í 
þrett  ánda sinn við hátíðlega athöfn í Hlíðaskóla í lok maí. 
Þau eru veitt þeim grunnskólanemum sem skarað hafa fram 
úr í námi, félagsfærni, virkni í félagsstarfi eða hafa sýnt góða 
frammi stöðu á tilteknu sviði skólastarfsins. 34 nem   endur 
úr 4. - 10. bekk tóku við verðlaunum að þessu sinni fyrir að 
vera góðar fyrirmyndir á mörgum sviðum. 

Íslenskuverðlaun 
Fimmtíu og átta reykvískir grunnskólanemar tóku við Ís-
lenskuverðlaunum unga fólksins í bókmenntaborginni 
Reykja vík á Degi íslenskrar tungu 16. nóvember.  Athöfnin 
fór í Norðurljósasal Hörpu og afhenti venju samkvæmt 
frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands, 
verðlaunin. Þá fluttu nemendur í Austurbæjarskóla stemm-
ur við texta Þórarins Eldjárns og sýnd var stuttmyndin Leiði 
sem varð til á námskeiðinu Stelpur filma!

Styrkir
Skóla- og frístundaráð afgreiddi í janúar styrki til 43 verk -
efna í skóla- og frístundastarfi fyrir tæplega 22 mill j ónir 
króna. Veittir voru almennir styrkir og þróunarstyrkir til 
starfsstaða sviðsins og voru þeir afhentir við hátíðlega 
athöfn í apríl. 
 
10 verkefni fengu almenna styrki fyrir alls um 2,8 milljónir 
króna. Hæstu styrkina fengu Marion Bronchet vegna verk-
efnisins Segðu mér sögu og Rithöfundasamband Íslands 
fyrir verkefnið Skáld í skólum.

33 verkefni fengu styrki til þróunar- og nýbreytniverkefna. 
Sérstaklega var óskað eftir umsóknum vegna samstarfs-
verkefna með áherslu á verk-, tækni- og listgreinar, móður-
málskennslu barna af erlendum uppruna, frístundastarf 
fyrir alla og lestrarfærni og lesskilning. 

Þrjár úthlutunarnefndir sem skipaðar voru fulltrúum 
kennara/frístundaráðgjafa, stjórnenda, sérfræðinga úr 
háskólasamfélaginu og starfsmönnum skóla- og frístunda -
sviðs fóru yfir umsóknir sem bárust frá leikskólum, 
grunnskólum, frístundamiðstöðvum og almenningi. Auk 
þess lögðu nefndirnar mat á umsóknir um styrki til þróun-
ar- eða samstarfsverkefna þvert á skólastig og stofnanir. 
Litið var til fimm umbótaþátta í starfsáætlun SFS við 
styrkveitingar, þ.e. málþroska, læsis og lesskilnings, verk-, 
tækni- og listagreina, lýðræði, jafnréttis og mannréttinda, 
fjölmenningar og gæði og fagmennsku. 

Frá afhendingu nemendaverðlauna í Hlíðaskóla. 

Guðrún Kaldal framkvæmdastjóri frístundamiðstöðvarinnar Frosta-
skjóls var einn fulltrúi þeirra 43 verkefna sem fengu styrk skóla- og 
frístundaráðs. 

Frú Vigdís Finnbogadóttir afhendir Íslenskuverðlaunin en hún er 
verndari þeirra. 
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baRnamEnninGaRHÁtíð
Borgin kraumaði af barna– og unglingamenn  ingu í sumar-
byrjun þegar Barnamenningarhátíð var haldin í fimmta 
sinn. Opnunaratriði hátíðarinnar í Hörpu var dansinn 
Stjörnu stríð 2 sem börn úr Klettaskóla og Íslenski 
dansflokk urinn sýndu við mikinn fögnuð áhorfenda. Lag 
hátíðarinnar bar titilinn Það sem skiptir mestu máli og var 
samið af Sölku Sól og Gnúsa Yones í hljómsveitinni Ama-
badama. Textinn var saminn upp úr réttindaóskum 4. bekk-
inga og þar voru orðin friður, jafnrétti, ást og öryggi oftast 
nefnd. Seinna sama dag stigu sex hundruð leikskóla börn á 
stokk og sungu lög eftir Tryggva M. Baldvinsson undir stjórn 
Elfu Lilju Gísladóttur. 

Boðið var upp á um 150 viðburði um alla borg fyrir börn 
og unglinga á aldrinum 2-16 ára. Starfsstaðir sviðsins voru 
virkir þátttakendur í hátíðinni og víða mátti njóta sköpunar-

verka yngstu borgarbúanna í orðlist, myndlist, tónlist, dansi 
og leiklist. Barnamenningarhátíð bar sem fyrr því grósku-
mikla starfi, sem fer fram í leikskólum, grunnskólum og 
frístunda  miðstöðvum borgarinnar, fagurt vitni. 

RauSnaRlEG SumaRGjÖF
Tryggvi Ólafsson myndlistarmaður færði á sum ardaginn 
fyrsta börnum og ungmennum í Reykjavík rausnarlega gjöf, 
210 litógrafíur. Sér hver leikskóli og grunnskóli í borginni 
fékk tvær innrammaðar myndir eftir listamanninn. Þá gaf 
Tryggvi skólahljómsveitunum grafíkmyndir af þekktum 
djassleikur um. Við afhendingu þess arar sumargjafar lék 
kvartett úr skólahljómsveit Austurbæjar og reykvísk börn 
þökkuðu fyrir sig með því að færa listamanninum myndverk 
og nýútkomna bók með sögum 8 - 10 ára barna.

mEtþÁtttaka Á Stuttmynda  -
HÁtíð GRunnSkólanEma 
Alls bárust um 100 myndir í 
stuttmynda keppni grunnskól-
anna og var það metþátttaka. 
Mynd irnar kepptu til sigurs í 
fjórum flokkum yngri og eldri 
nemenda; leiknum stuttmynd um, 
hreyfimyndum, heimildarmynd-
um og tónlistarmyndbönd um. 
Á kvikmyndahátíð í Bíó Paradís 
voru sigurmyndirnar sýndar og 
verðlaun veitt fyrir þær bestu í 
hverjum flokki. 

Friður, jafnrétti, ást og öryggi voru leiðarstef við setningu Barnamenn-
ingarhátíðar. 

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri og Ragnar Þorsteinsson sviðsstjóri SFS 
veittu sumargjöf Tryggva Ólafssonar viðtöku ásamt fulltrúa reykvískra 
nemenda. 

Viðburðir
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Fjármál
Heildarkostnaður sviðsins á árinu 2015 var 40,4 milljarðar króna en á árinu 2014 var kostn aður 37,2 milljarðar og jókst 
hann því um 3,2 milljarða eða 8,6% milli ára. Þetta er minni aukning en var á milli i 2013 og 2014 en þá var kostnaðar -
aukn  ing 9,4%. Helsta skýringin á útgjaldaaukningu voru nýir kjarasamningar. Jafnframt varð veruleg útgjaldaaukning 
vegna sérkennslu. Gjaldskrár sviðsins breyttust í upphafi árs og hækkuðu gjöld um 3,4% . Þá var tekinn upp systkina-
afsláttur þvert á skóla stig þar sem áætlaður kostnaður nam um 100 milljónum króna

Helstu fjárhagslegu markmið á árinu 2015;
•	 Bætt fjárhagslegt eftirlit og ráðgjöf
•	 Hagkvæm nýting fjármagns
•	 Bætt skipulag í mötuneytisþjónustu
•	 Samræming úthlutunarreglna
•	 Skýrari sýn á raunkostnað
•	 Bættar fjárhagslegar upplýsingar

Á árinu 2015 var að störfum starfshópur sem stofnaður var 
að frumkvæði skóla- og frístundaráðs um fjárhag sviðs ins. 
Hlutverk hans var að endurskoða ákveðna lykilþætti í rekstri 

sviðsins með það fyrir augum að auka skilvirkni og skapa 
svigrúm til að veita auknu fjármagni í innra starf skóla og 
frístundamiðstöðva. Hópurinn skilaði skýrslu sinni í ágúst. 

Borgarstjóri skipaði 4. október 2014 starfshóp til að rýna 
skóla- og frístundasvið fjárhagslega. Markmiðið var að 
greina nýtingu fjármuna og leita tækifæra til betri nýt-
ingar fjármuna og hagkvæmari rekstrar. Hópurinn skilaði 
skýrslu í ágúst. 

Á grundvelli niðurstaðna úr þessum skýrslum voru stofn-
aðir vinnuhópar til að útfæra tillögur að hagræðingu á 
sviðinu.
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Útgefið efni
 Stefna- og starfsáætlun 2015

 Starfsskrá frístundamiðstöðva 2015.

 Áfangaskýrsla fagráðs um eflingu málþroska, lestrarfærni og lesskilnings. 

 Viðmið um myndatökur og myndbirtingar í skóla- og frístundastarfi.

 Viðmið og vísbendingar fyrir innra og ytra mat á gæðum frístundastarfs. 

 Innritun barna í grunnskóla oftar en einu sinni á ári, skýrsla starfshóps.

 Að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla, skýrsla starfshóps. 

 Nemendamiðað skólastarf, skýrsla starfshóps. 

 Aukinn árangur nemenda, skýrsla starfshóps. 

 Reglur og viðmið um innritun í leikskóla, skýrsla starfshóps. 

 Lýðheilsa og heilsuefling barna og unglinga í leik-, grunn- og frístundastarfi , skýrsla starfshóps. 

 Skýrsla starfshóps um fjárhag skóla- og frístundasviðs. 

 Skýrsla starfshóps um kynjaða fjárhags- og starfsáætlun um almenna sérkennsluúthlutun 

 til borgarrekinna grunnskóla. 

 Skýrsla starfshóps um samstarf Námsflokka Reykjavíkur og velferðarsviðs.

 Móðurmálskennsla barna með annað móðurmál en íslensku, skýrsla starfshóps.

 Þátttaka 10-12 ára barna í félagsmiðstöðvastarfi með tilliti til kynja og úthlutunar fjármagns innan 

 félagsmiðstöðva, skýrsla starfshóps. 

 Viðhorfskönnun meðal foreldra barna í frístundaheimilum. 

 Lesskimun í 2. bekk grunnskólanna. 

 Talnalykill 2014, stærðfræðikönnun í 3. bekk. 

 Matsskýrslur um gæði skóla- og frístundastarfs í Ártúnsskóla, Dalskóla, Fellaskóla, 

 Vesturbæjarskóla, leikskólunum Ársól, Kvistaborg, Lundi, Suðurborg og Sunnuási og frístundaheimilinu 

 Eldflauginni og félagsmiðstöðinni Þróttheimum. 

 Lykilhlutverk leiðtoga í skólaþróun, uLead ráðstefna í Banff, Alberta. Skýrsla um námsferð sviðsstjóra 

 skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, skólastjóra, skóla- og frístundaráðs og starfsmanna 

 skrifstofu SFS til Alberta 13. – 20. mars 2015.

 Bæklingar á níu tungumálum um mikilvægi frístundastarfsins. Höf. Dagbjört Ásbjörnsdóttir. 

 Tvö fréttabréf voru gefin út á vegum sviðsins á árinu. Það fyrra í apríl og það síðara í desember. 

 Fréttabréfið er sent öllum foreldrum barna í leik- og grunnskólum, svo og starfsfólki sviðsins. 

 Símaskrá skóla- og frístundasviðs 2015-2016. 

 Ársskýrsla skóla- og frístundasviðs 2014. 
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