
    
Reykjavík, 30. ágúst 2018 

SFS2018060173 

143. fundur 

HG/kg/sf 

        

MINNISBLAÐ 
 

Viðtakandi:  Skóla- og frístundaráð 

Sendandi:   Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 

 

Efni: Yfirlit yfir ferðir starfsmanna og kjörinna fulltrúa frá apríl til júní 2018 

Borgarfulltrúar kr. 363.867. 

Starfsmenn SFS kr. 19.525.607. 

Skrifstofa SFS 

7. maí Starfsmaður mannauðsþjónustu á fund í Kaupmannahöfn – kostnaður 186.948 

kr. 

11. maí  Verkefnastjóri fór á barnamenningarhátíð í Esboo í Finnlandi – kostnaður 

123.943 kr. 

14. maí  Tveir starfsmenn á ráðstefnu í Stokkhólmi – kostnaður 289.994 kr. 

6. júní  Tveir starfsmenn á ráðstefnu í London – kostnaður 426.880 kr. 

6. júní  Starfsmaður á ráðstefnu í Stokkhólmi – kostnaður 56.276 kr. 

 

Grunnskólastarf 

13. apríl Náms- og kynnisferð grunnskólastjóra til Banff í Kanada – kostnaður 10.192.003 

kr. 

2. maí Starfsmaður Klettaskóla á námskeið í Edinborg – kostnaður 151.457 kr. 

7. júní Námsferð starfsfólks Breiðholtsskóla (33 manns) til Brighton. Starfsfólkið 

greiddi sjálft ferðakostnað en kostnaður skólans var 110.601 kr. 

 

Leikskólastarf 

18. apríl Starfsfólk Sunnufoldar (27 manns) á námskeið í Brighton, Starfsfólkið greiddi 

sjálft ferðakostnað en kostnaður skólans var 355.464 kr. 



18. apríl Starfsfólk Hofs og Laugasólar (78 manns) í kynnisferð til Helsinki. Starfsfólkið 

greiddi sjálft ferðakostnað en kostnaður skólans var 527.971 kr. 

18. apríl Starfsfólk Hamra (38 manns) í kynnisferð til East Bourn á Englandi. Starfsfólkið 

greiddi sjálft ferðakostnað en kostnaður skólans var 571.971 kr. 

9.maí Starfsfólk Bakkaborgar (28 manns) á námskeið til Brighton á Englandi. 

Starfsfólkið greiddi sjálft ferðakostnað en kostnaður skólans var 576.772 kr.  

22. maí Náms- og kynnisferð leikskólastjóra til Helsinki – kostnaður 5.982.871 kr.  

 

Frístundastarf 

14. maí Starfsfólk Ársels (17 manns) í náms- og kynnisferð til Dublin á Írlandi. 

Starfsfólkið greiddi sjálft ferðakostnað en kostnaður Ársels  var 71.534 kr.  

7. júní Framkvæmdastjóri Kringlumýrar með fyrirlestur í Kristiansand í Noregi. 

Ferðakostnaður var greiddur af gestgjöfum en frístundamiðstöðin greiddi ½ 

dagpeninga 36.801 kr. 

 

Skóla- og frístundaráð 

13. apríl Formaður fór með í ferð grunnskólastjóra til Banff í Kanada – kostnaður 363.867 

kr. 

Farið var í 34 aðrar ferðir á vegum sviðsins en lítill kostnaður var af þeim þar sem þær voru 

greiddar með styrkjum eða samstarfsverkefnum. 


