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     MINNISBLAÐ 

Viðtakandi:            Skóla- og frístundaráð 

Sendandi:               Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 

Efni: Staða ráðninga á skóla- og frístundasviði 20. ágúst 2020 

Þann 20. ágúst 2020 var send fyrirspurn til stjórnenda leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva á 

skóla- og frístundasviði um stöðu í starfsmannamálum. Svör bárust frá öllum. Samkvæmt svörum þeirra 

er búið er að ráða í 94,5% stöðugilda í leikskólum, 98,2% í grunnskólum og 80,2% í frístundaheimilum 

og sértækum félagsmiðstöðvum. Eftir á að ráða í 75,7 grunnstöðugildi í leikskólum, 41,2 stöðugildi í 

grunnskólum og 62,3 stöðugildi í frístundaheimilum/sértækum félagsmiðstöðvum.  

 
Árbær- 

Grafarholt Breiðholt 
Grafarvogur- 

Kjalarnes 
Laugardalur- 

Háaleiti 
Vesturbær- 

Miðborg/Hlíðar Samtals 

Leikskóli 15,9 3,2 9,3 20,6 26,8 75,7 

Grunnskóli 2,75 7,1 7,5 10 13,8 41,2 

Frístundaheimili/Sértækar 
félagsmiðstöðvar 

14 4 11,5 20,2 12,6 62,3 

Fjöldi stm í fríst.starfi 27 8 23 46 33 137 

Tafla 1. Staðan í ráðningum skipt eftir starfsemi og borgarhlutum 20. ágúst 2020 

Í leikskóla á eftir að ráða í 75,7 stöðugildi miðað við grunnstöðugildi á deildum, sérkennslu og stjórnun 

samanborið við 60,2 stöðugildi 16. ágúst 2019, að auki á eftir að ráða í samtals 30,9 stöðugildi vegna 

afleysinga er varða undirbúning, veikindaafleysingar og önnur störf. Þau stöðugildi hafa ekki áhrif á 

inntöku barna í leikskóla. Ráðið hefur verið í 94,5% stöðugilda miðað við þann fjölda barna sem búið 

er að bjóða pláss samanborið við 97,5% þann 16. ágúst 2019 og 93,6% 29. ágúst 2018.    

Í grunnskóla á eftir að ráða í 41,2 stöðugildi. Ráðið hefur verið í 98,2% stöðugilda miðað við fulla 

mönnun, samanborið við 98,2% þann 16. ágúst 2019 og 99,0% 29. ágúst 2018. 

Í frístundaheimili/sértækar félagsmiðstöðvum á eftir að ráða í 62,3 stöðugildi eða um 137 starfsmenn. 

Ráðið hefur verið í 80,2% stöðugilda miðað við fulla mönnun, samanborið við 78% þann 16. ágúst 2019 

og 76,9% 29. ágúst 2018.1 

 

                                                            
1 Í ár eru starfsstaðir spurðir um heildarfjölda stöðugilda sem ráða á í m.v. rekstrarleyfi og/eða fjölda barna. Á 

árunum á undan var sama hlutfall reiknað miðað við almennan fjölda stöðugilda þá mánuði sem nokkurn veginn 

var fullmannað. 



Þegar horft er á sviðið í heild sinni er staðan sú að ráðningar í grunnskólum eru á sama stað og fyrir ári 

síðan þ.e. búið er að manna um 98% af stöðugildunum. Ráðningar í frístundaheimilum og sértækum 

félagsmiðstöðvum ganga betur en í fyrra, en nú er búið að manna um 80% stöðugilda samanborið við 

78% haustið 2019. Aftur á móti sýna tölur að heldur lengra er í land varðandi ráðningar í leikskólum en 

í fyrra en búið er að manna um 94% stöðugilda samanborið við um 97% haustið 2019. Þær tölur eru 

ekki í takt við þau samtöl sem hafa verið við stjórnendur í samráði leikskólastjóra og skrifstofu sviðsins. 

Þar hefur hljóðið verið frekar gott í stjórnendum og hefur komið fram að fleiri umsóknir eru að berast 

um störfin í dag miðað við fyrir ári síðan. Þegar mönnunartölur eru skoðaðar niður á hvern og einn 

leikskóla kemur í ljós að staðan er mjög mismunandi á milli leikskóla. Það er, heilt yfir ganga ráðningar 

ágætlega í leikskólum en í örfáum leikskólum vantar nokkuð marga starfsmenn sem hefur áhrif á 

heildartölurnar. Nú þegar hefur verið haft samband við þá leikskóla og kemur þá fram að búið er að ráða 

nokkra til viðbótar frá því tölur voru teknar og verið að vinna úr umsóknum. Verkefnið framundan er 

því að styðja áfram við þessa leikskóla þannig að mönnun gangi sem hraðast fyrir sig næstu daga. Verða 

störf í þessum leikskólum auglýst sérstaklega og þjónusta afleysingastofu verður nýtt. Þá munu 

leikskólaráðgjafi og mannauðsráðgjafi koma til með að vera í samstarfi við þessa stjórnendur og aðstoða 

með verkefnið, hvort sem það er úrvinnsla umsókna eða annað sem tengist verkefninu.  

Ráðningarnar standa yfir og tölurnar breytast dag frá degi. Næsta úttekt verður gerð fimmtudaginn  

3. september nk. 

  



Fylgiskjöl  

Tölfræði um stöðu ráðninga, áhrif á þjónustu og samanburð við stöðu fyrri ára.  

 
Leikskólar 
 

Hverfi 
Aðstoðar- 

leikskólastj. Deildarstj. 
Leiksk.k. 

/leiðbeinandi 
Sérkennslu- 

stj. 
Úthlutuð 

sérkennsla 
Samtals 

grunnstg. 

Árbær/Grafarholt 0,0 1,0 13,0 0,0 1,9 15,9 

Breiðholt 0,2 0,0 2,0 0,0 1,0 3,2 

Grafarvogur/Kjalarnes 0,0 2,0 5,0 0,0 2,3 9,3 

Laugardalur/Háaleiti 1,3 3,0 12,5 0,0 3,8 20,6 

Vesturbær/Miðborg/Hlíðar 2,0 3,0 12,5 0,5 8,8 26,8 

I alt 3,5 9,0 45,0 0,5 17,7 75,7 

Tafla 1a - Fjöldi grunnstöðugilda í leikskólum sem á eftir ráða í eftir hverfum og tegund starfa. 
 

Hverfi 
Afleysing v. 

undirbúnings 
Veikinda- 
afleysing 

Matráður í 

eldhúsi ef við á 
Aðstoðarm. í 

eldhúsi ef við á 
Önnur stöðugildi 

sem ráða þarf í 

Árbær/Grafarholt 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Breiðholt 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

Grafarvogur/Kjalarnes 4,9 0,5 0,0 0,0 5,4 

Laugardalur/Háaleiti 6,5 2,0 0,0 0,0 8,5 

Vesturbær/Miðborg/Hlíðar 12,5 1,0 0,5 0,0 14,0 

I alt 26,9 3,5 0,5 0,0 30,9 

Tafla 1b - Fjöldi annarra stöðugilda í leikskólum sem ég eftir að ráða í eftir hverfum og tegund starfa. 

 
Graf 1 -  Hlutfall stöðugilda í leikskólum sem ráðið hefur verið í eftir skólaárum. 
 

 



Grunnskólar 
 

Hverfi 
Kennarar 

Mötu- 
neyti 

Skóla- 
liðar 

Stuðnings- 
fulltrúar 

Skrif- 
stofa 

Þroska- 
þjálfi 

Millistj. Alls 

Árbær/Grafarholt 0,0 0,0 1,0 0,8 0,0 1,0 0,0 2,8 

Breiðholt 0,5 0,8 3,1 2,0 0,0 0,8 0,0 7,1 

Grafarvogur/Kjalarnes 2,5 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 7,5 

Laugardalur/Háaleiti 2,8 0,0 2,0 2,7 0,5 2,0 0,0 10,0 

Vesturbær/Miðborg/Hlíðar 2,0 0,0 1,0 9,8 0,0 0,0 1,0 13,8 

I alt 7,8 0,8 10,1 17,3 0,5 3,8 1,0 41,2 

Tafla 2 - Fjöldi stöðugilda sem á eftir ráða í eftir hverfum og tegund starfa 
 

 
Graf 2 -  Hlutfall stöðugilda í grunnskólum sem ráðið hefur verið í eftir skólaárum. 
 

 

  



Frístundaheimili og sértækar félagsmiðstöðvar 
 

 Frístundaheimili  Sértæk félagsmiðstöð  

Borgarhluti Fj. stöðugilda Fj. starfsmanna Fj. stöðugilda Fj. starfsmanna 

Árbær/Grafarholt 14 26,5   

Breiðholt 4 8 0 0 

Grafarvogur/Kjalarnes 9,5 19 2 4 

Laugardalur/Háaleiti 9,5 19 10,7 27 

Vesturbær/Miðborg/Hlíðar 6,6 23 6 10 

I alt 43,6 96 18,7 41 

Tafla 3 - Fjöldi stöðugilda og starfsmanna í frístundaheimilum og sértækum félagsmiðstöðvum sem á 

eftir að ráða í eftir hverfum 
 

 
Graf 3 -  Hlutfall stöðugilda í frístundaheimilum og sértökum félagsmiðstöðvum sem ráðið hefur verið 

í eftir skólaárum. 
 


