
Starfshópar Hlutverk / Markmið Áb. Form. Skil Staða

Verkefnisstjórn umbóta í 

starfsumhverfi stjórnenda í 

skóla- og frístundastarfi í 

Reykjavík

Að yfirfara og meta tillögur 

starfshópa um eflingu 

faglegrar stöðu stjórnenda 

leikskóla, stjórnenda 

grunnskóla og stjórnenda í 

frístundastarfi og leggja fram 

heildstæðar tillögur um 

umbætur í starfsumhverfi 

stjórnenda í skóla- og 

frístundastarfi í Reykjavík. 

Helgi Grímsson 

sviðsstjóri SFS

Helgi Grímsson 

sviðsstjóri SFS

Starfshópurinn skili 

sviðsstjóra 

kostnaðarmetnum 

tillögum fyrir lok febrúar 

2019. 

Að hefja störf.

Starfshópur um eflingu 

faglegrar stöðu stjórnenda 

grunnskóla

Hlutverk hópsins er að koma 

með tillögur um aðgerðir til 

að styrkja faglega stöðu 

stjórnenda í grunnskólastarfi 

og gera stjórnendastörf 

eftirsóknarverðari.

Helgi Grímsson 

sviðsstjóri SFS

Soffía Vagnsdóttir 

skrifstofustjóri  

fagskrifstofu 

grunnskólamála SFS

Skil til verkefnisstjórnar 

umbóta í starfsumhverfi 

stjórnenda í skóla- og 

frístundastarfi í 

Reykjavík fyrir lok 

desember 2018.

Að hefja störf.

Starfshópur um eflingu 

faglegrar stöðu stjórnenda 

leikskóla

Að koma með tillögur um 

aðgerðir til að styrkja faglega 

stöðu stjórnenda í 

leikskólastarfi og gera 

stjórnendastörf 

eftirsóknrverðari.

Helgi Grímsson 

sviðsstjóri SFS

Ingibjörg M. 

Gunnlaugsdóttir 

skrifstofustjóri 

fagskrifstofu 

leikskólamála SFS

Skil til verkefnisstjórnar 

umbóta í starfsumhverfi 

stjórnenda í skóla- og 

frístundastarfi í 

Reykjavík fyrir lok 

desember 2018.

Að störfum.



Starfshópar Hlutverk / Markmið Áb. Form. Skil Staða

Starfshópur um eflingu 

faglegrar stöðu stjórnenda í 

frístundastarfi 

Hlutverk hópsins er að koma 

með tillögur um aðgerðir til 

að styrkja faglega stöðu 

stjórnenda í frístundastarfi og 

gera stjórnendastörf á 

vettvangi frístundastarfsins 

eftirsóknarverðari.

Helgi Grímsson 

sviðsstjóri SFS

Soffía Pálsdóttir 

skrifstofustjóri  

fagskrifstofu 

frístundamála SFS

Skil til verkefnisstjórnar 

umbóta í starfsumhverfi 

stjórnenda í skóla- og 

frístundastarfi í 

Reykjavík fyrir lok 

desember 2018.

Að störfum.

Starfshópur um 

sameiginlega stefnu skóla- 

og frístundastarfs án 

aðgreiningar með áherslu á 

sérkennslu og stuðning á 

starfsstöðvum SFS, í 

leikskóla-, grunnskóla- og 

frístundastarfi.

Gera tillögu að skemmri 

greiningu eða mælikvörðum 

til að meta vanda barna sem 

grundvöll að leiðbeiningu 

fyrir kennara, aðra starfsmenn 

skólanna og foreldra í stað 

ítarlegum greiningum.

Helgi Grímsson 

sviðsstjóri SFS

Sigríður Rut 

Hilmarsdóttir 

verkefnastjóri á 

fagskrifstofu 

fríastundamála, 

Hrund Logadóttir 

verkefnastjóri á 

fagskrifstofu 

grunnskólamála 

fagskrifstofu, Hanna 

Halldóra Leifssdóttir 

verkefnastjóri  

fagskrifstofu 

leikskólamála

Starfstímabilið er frá 1. 

ágúst 2018 til 1. ágúst 

2019.

Hefur störf í byrjun 

skólaárs 2018/2019



Starfshópar Hlutverk / Markmið Áb. Form. Skil Staða

Samstarfshópur Greiningar 

og ráðgjafarstöð ríkisins, 

skóla og frístundasviðs og 

velferðarsviðs  vegna 

samþættrar þjónustu við 

börn í leik- og 

grunnskólum.

Setja fram leiðbeiningar og 

viðmið um hvaða börn fari í 

ítarlega greiningu og hver 

ekki. Gera tillögu að skemmri 

greiningu og mælikvörðum til 

að meta vanda barna sem 

grundvöll að  leiðbeiningum 

fyrir kennara, aðra starfsmenn 

skólanna og foreldra í stað 

ítarlegum greiningum.

Helgi Grímsson 

sviðsstjóri SFS, 

Regína 

Ástvaldsdóttir 

sviðsstjóri SFS og 

Soffía Lárusdóttir 

forstöðumaður 

Greiningarstöðvar 

ríkisins

Helgi Hjartarson 

deildarstjóri ÞHL

1.des.18 Að störfum.

Starfshópur um þjónustu 

við börn með einhverfu og 

börn á einhverfurófinu í 

leik- og grunnskólum 

Reykjavíkur

Verkefni hópsins er að 

formgera tillögur að 

fyrirkomulagi þjónustu  í 

málaflokknun 

Helgi Grímsson 

sviðsstjóri SFS

Helgi Viborg 

sérfræðingur SFS

1.des.18 Að störfum

Starfshópur um geðfræðslu 

í grunnskólum Reykjavíkur

Setja fram tillögu um útfærslu 

geðfræðslu í grunnskólum 

Reykjavíkur.

Helgi Grímsson 

sviðsstjóri SFS

Nanna K. 

Christiansen 

verkenfastjóri á  

fagskrifstofu 

grunnskólamála SFS

Skil á skýrslu til 

ábyrgðarmanns fyrir 10. 

mars 2018.

Skilaði niðurstöðum í 

maí 2018. Skýrlsa 

starfshóps kynnt  

framkvæmdastjórn 

SFS í ágúst 2018.

Starfshópur um innleiðingu 

kynjaðrar fjárhags- og 

starfsáætlun á SFS 

Styðja við og leiða 

innleiðingu kynjaðrar fjárhags- 

og starfsáætlunar á sviðinu. 

Móta starfið í samráði við 

ráðgjafahóp og stýrihóp um 

kynjaða fjárhags- og 

starfsáætlun.

Helgi Grímsson, 

sviðsstjóri skóla- 

og frístundasviðs

Kolbrún Hrund 

Sigurgeirsdóttir 

verkefnastýra 

jafnréttismála SFS

Ekki tímasett. Að störfum.



Starfshópar Hlutverk / Markmið Áb. Form. Skil Staða

Verkefnahópur undir 

starfshópi um öryggi 

persónuupplýsinga í 

stjórnsýslu 

Reykjavíkurborgar

Hlutverk starfshópsins er að 

hafa yfirumsjón með rýningu 

á hinu nýja regluverki og gera 

tillögur að aðgerðum 

Reykjavíkurborgar til þess að 

mæta auknum kröfum sem 

gerðar eru með tilkomu þess.  

Helgi Grímsson 

sviðsstjóri SFS

Guðrún 

Sigtryggsdóttir, 

yfirlögfræðingur SFS

Verkefnahópur starfi þar 

til skilgreindum 

verkefnum hans er lokið 

en skili áfangaskýrslum 

eftir því sem þörf krefur 

og í samræmi við 

gildistöku nýrrar 

persónuverndarlöggjafar 

á Íslandi. 

Að störfum

Öryggisnefnd skóla- og 

frístundasviðs

Framfylgja stefnu 

Reykjavíkurborgar um 

aðbúnað, hollustuhætti og 

öryggi.

Halda yfirlit yfir stöðu 

vinnuumhverfis- og 

öryggismála hjá stofnunum 

skóla- og frístundasviðs.

 


Helgi Grímsson 

sviðsstjóri SFS

Steinunn 

Hjartardóttir 

verkefnastjóri á 

skrifstofu sviðsstjóra

Starfshópur gerir 

sviðsstjóra  og öðrum 

stjórnendum grein fyrir 

störfum sínum (á fram-

kvæmdastjórnar-

fundum).

Hóf störf í ágúst 2017. 

Nefndin situr í tvö ár.

Starfshópur um móttöku og 

aðlögun barna innflytjenda, 

flóttafólks og umsækjenda 

um alþjóðlega vernd í skóla- 

og frístundastarfi. 

Móta verklag um stuðning við 

starfsstöðvar SFS vegna 

móttöku og aðlögunar barna 

innflytjenda, flóttafólks og 

umsækjenda um alþjóðlega 

vernd.  

Helgi Grímsson 

sviðsstjóri SFS

Fríða B. Jónsdóttir 

verkefnastjóri 

fjölmenningar SFS

Drög að nýju verklagi og 

áætlun um innleiðingu 

þess skilað til fram-

kvæmdarstjórnar skóla- 

og frístundasviðs 1. júní 

2018.

Framlengdur 

skilafrestur fram í 

ágúst 2018.



Starfshópar Hlutverk / Markmið Áb. Form. Skil Staða

Starfshópur um vefi 

grunnskóla Reykjavíkur 

Að greina stöðu og gera 

tillögur að samræmdu 

viðmóti, virkni og innihaldi 

vefja  grunnskóla 

Reykjavíkur. Rýna 

fyrirkomulag og þjónustu 

borgarinnar og horfa til 

framtíðar í tengslum við 

vefumsjónarkerfi og 

upplýsingamiðlun grunnskóla 

borgarinnar

Soffía Vagnsdóttir 

skrifstofustjóri 

grunnskólahluta 

fagskrifstofu

Anna María K. 

Þorkelsdóttir, kennari 

og verkefnastjóri í 

Hólabrekkuskóla

Áfangaskil til 

skrifstofustjóra 

grunnskólaskrifstofu SFS 

í nóvember 2017. 

Framlengdur skilafrestur.

Niðurstöður starfshóps 

kynntar 

ábyrgðarmanni á 

vordögum. Verkefnið 

fært til RÞM sem ber 

ábyrgð á innleiðingu á 

nýjum 

grunnskólavefjum á 

nýju vefkerfi.

Verkefnastjórn um mótun 

menntastefnu 

Reykjavíkurborgar til 2030

Að ferlið og vinnan við 

mótun menntastefnu verði 

markvisst og skili góðri vinnu 

og samráði um menntastefnu 

Reykjavíkur til 2030

Helgi Grímsson 

sviðsstjóri SFS

Helgi Grímsson 

sviðsstjóri SFS

Lokaskil til 

ábyrgðarmanns 15. 

nóvember 2017 

Framlengur frestur.

Drög að menntastefnu 

er í umsagnarferli á 

starfsstöðvum SFS. 

Skil á umsögnum er 

um miðjan september 

2018.

Starfshópur um 

endurskoðun, þróun og 

breytingar á 

dagforeldraþjónustu í 

Reykjavík

Hlutverk starfshópsins er að 

koma með tillögur um 

breytingar og þróun  

dagforeldraþjónustu í 

Reykjavík  með það að 

markmiði að auka enn frekar 

gæði starfsins og öryggi barna 

í daggæslu. 

Helgi Grímsson 

sviðsstjóri SFS

Þórlaug Ágústsdóttir, 

fulltrúi skóla- og 

frístundaráðs 

Desember 2017 til apríl 

2018. 

Tillögur starfshóps 

voru kynntar í skóla- 

og frístundaráði 27.6. 

2018.

 Starfshópar sem hafa skilað niðurstöðum síðan staða  starfshópa á vegum SFS var kynnt skóla- og 



Starfshópar Hlutverk / Markmið Áb. Form. Skil Staða

Starfshópur um aukið vægi 

starfs-, list- og verknáms í 

grunnskólum Reykjavíkur

Hlutverk starfshópsins er að 

leggja fram tillögur um 

hvernig megi auka vægi starfs-

, list- og verknáms í 

grunnskólum borgarinnar.

Helgi Grímsson 

sviðsstjóri SFS

Sigfríður Björnsdóttir 

deildarstjóri 

listfræðslu SFS

Framlengdur frestur til 

febrúar 2018.

Tillögur starfshóps 

voru kynntar í skóla- 

og frístundaráði 21. 

mars 2018.

Starfshópur á reglum um 

þjálfun barna á 

leikskólatíma

Endurskoða viðmiðunarreglur 

vegna þjálfunar barna utan 

leikskóla á leikskólatíma.

Helgi Grímsson, 

sviðsstjóri skóla- 

og frístundasviðs

Hanna Halldóra 

Leifsdóttir 

verkefnastjóri 

fagskrifstofu 

leikskólamála

Lokaskil  í formi skýrslu 

sem lögð verður fyrir 

framkvæmdastjórn.

Skýrsla lögð fyrir 

framkvæmdastjórn 

SFS 13. febrúar 2018.

Stýrihópur um nýliðun og 

bætt starfsumhverfi 

frístundastarfs í Reykjavík

Að gera störf í 

frístundastarfseminni 

eftirsóknar-verðari, auka 

nýliðun í stétt frístundafólks 

og bæta starfsumhverfi þeirra. 

Helgi Grímsson 

sviðsstjóri SFS

Eva Einarsdóttir 

fulltrúi skóla- og 

frístundaráðs

Desember 2017. 

Framlengt til febrúar 

2018.

Tillögur stýrihóps 

voru kynntar í skóla- 

og frístundaráði 25. 

apríl 2018.

Stýrihópur um nýliðun og 

bætt starfsumhverfi 

leikskólakennara í 

Reykjavík

Að gera störf 

leikskólakennara 

eftirsóknarverðari, auka 

nýliðun í stétt 

leikskólakennara og bæta 

starfsumhverfi þeirra. 

Helgi Grímsson 

sviðsstjóri SFS

Hermann Valsson 

fulltrúi skóla- og 

frístundaráðs

Júní 2017. Framlengt til 

febrúar  2018.

Tillögur stýrihóps 

voru kynntar í skóla- 

og frístundaráði 14. 

febrúar 2018.


