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Reykjavík, 21. ágúst 2018 

SFS2018080035 

142. fundur 

HG/adg 

 

 

Til skóla- og frístundaráðs 

Frá Helga Grímssyni, sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs 

  

Efni: Svar við fyrirspurn skóla- og frístundaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins varðandi 

ráðningamál 

 

Skóla- og frístundaráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu fram svohljóðandi fyrirspurn:  

 

Skólastjórar í grunnskólum 

Hversu margar stöður skólastjóra hafa verið auglýstar á síðustu 5 árum? 

Hversu margir sóttu um? 

Hversu margir hæfir sóttu um? 

Hversu oft þurfti að auglýsa sömu stöðuna tvisvar? 

  

Grunnskólar 

Hversu mörg stöðugildi eru ómönnuð þegar skóli hefst? 

Hversu margir sóttu um störf í grunnskólum í júní og júlí? 

  

Leikskólar 

Hversu mörg stöðugildi eru ómönnuð þegar skólar hefjast? 

Hversu margir sóttu um störf á leikskólum í júní og júlí? 

Hversu mörg börn munu ekki fá inngöngu í leikskóla í haust ef ekki næst að manna 

þessar stöður? 

Hversu mörg börn hafa fengið inngöngu á leikskóla með fyrirvara um mönnun? 

Hver er meðalaldur barna við innritun á leikskóla? 

  

Frístundaheimili 

Hversu mörg stöðugildi eru ómönnuð þegar frístund hefst? 

Hversu margir sóttu um störf á frístundaheimilum í júní og júlí? 

Hversu mörg börn munu ekki fá inngöngu á frístundaheimili ef ekki næst að manna 

þessar stöður? 
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Svar:  

Skólastjórar í grunnskólum 

Hversu margar stöður skólastjóra hafa verið auglýstar á síðustu 5 árum?  

Frá 1. mars 2016 til 13. ágúst 2018 hafa 13 stöður skólastjóra í Reykjavík verið auglýstar. 

Skólastjórastaða eins skóla hefur verið auglýst tvö ár í röð. Í mars 2016 skipti Reykjavíkurborg 

um mannauðskerfi og eru þessar upplýsingar teknar úr því kerfi og ná því til tveggja og hálfs 

árs. Upplýsingar lengra aftur í tímann þarf að sækja úr gömlum gagnagrunni fyrra 

mannauðskerfis sem er í umsjón kerfisstjórnar kjaradeildar Reykjavíkurborgar. Hægt er að afla 

þeirra upplýsinga ef óskað er en gera má ráð fyrir að það taki nokkrar vikur.  

  

Hversu margir sóttu um?  

92 umsækjendur hafa sótt um þessar stöður. 

  

Hversu margir hæfir sóttu um? 

Allir umsækjendur voru með leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari og uppfylla 

þar með grunn hæfniskröfuna sem gerð er í auglýsingum. 

  

Hversu oft þurfti að auglýsa sömu stöðuna tvisvar? 

Ein staðan var auglýst tvisvar.  

  

Grunnskólar 

Hversu mörg stöðugildi eru ómönnuð þegar skóli hefst? 

Í grunnskóla á eftir að ráða í 33,4 stöðugildi. Miðað er við upplýsingar frá 15. ágúst sl.  

  

Hversu margir sóttu um störf í grunnskólum í júní og júlí?  

Umsóknir um störf í grunnskólum í júní og júlí voru 371. Umsóknir á tímabilinu júní til 13. 

ágúst voru samtals 489. 

  

  

Leikskólar 

Hversu mörg stöðugildi eru ómönnuð þegar skólar hefjast? 

Í leikskóla á eftir að ráða í 61,8 stöðugildi í leikskólum miðað við grunnstöðugildi á deildum, 

sérkennslu og stjórnun. Auk þeirra vantar 22,5 stöðugildi í afleysingu. Miðað er við upplýsingar 

sem var aflað 9. – 17. ágúst sl. 

  

Hversu margir sóttu um störf á leikskólum í júní og júlí? 

Umsóknir um störf í leikskólum í júní og júlí voru 504. Umsóknir á tímabilinu júní til 13. ágúst 

voru samtals 611. 

  

Hversu mörg börn munu ekki fá inngöngu í leikskóla í haust ef ekki næst að manna þessar 

stöður? 

Staðan hefur áhrif á inntöku barna, sem búið er að lofa plássi, í 11 leikskólum, samtals 128 

börn. Miðað er við upplýsingar sem var aflað 9. – 17. ágúst sl. 

  

Hversu mörg börn hafa fengið inngöngu á leikskóla með fyrirvara um mönnun? 

Settur var inn fyrirvari um mönnun í öll útsend bréf um boð um leikskólapláss frá apríl sl.  
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Hver er meðalaldur barna við innritun á leikskóla? 

Fyrirhugað er að taka saman upplýsingar um meðalaldur barna sem hefja leikskólagöngu í haust 

upp úr miðjum september og verða þær upplýsingar kynntar í skóla- og frístundaráði þegar þær 

eru tilbúnar.  

  

Frístundaheimili 

Hversu mörg stöðugildi eru ómönnuð þegar frístund hefst? 

Á frístundaheimili/sértækar félagsmiðstöðvar á eftir að ráða í 103,3 stöðugildi. Miðað er við 

upplýsingar frá 20. ágúst sl. 

  

Hversu margir sóttu um störf á frístundaheimilum í júní og júlí? 

Umsóknir í frístundastarf í júní og júlí voru 212. Umsóknir á tímabilinu júní til 13. ágúst voru 

samtals 296. 

  

Hversu mörg börn munu ekki fá inngöngu á frístundaheimili ef ekki næst að manna þessar 

stöður? 

Á biðlista eru 1354 börn. Miðað er við upplýsingar frá 20. ágúst sl. 

 

 


