
Starfshópar Hlutverk / Markmið

Uppru

ni Áb.

Form./verkefnas

tj.

Starfstímabil skv. 

erindisbréfi Staða

Starfshópur um 

framtíðarsýn samstarfs í 

leikskólunum Hólaborg 

og Suðurborg

Að móta og leggja fram 

tillögur varðandi aukið 

samstarf, verkaskiptingu og 

nýtingu mannauðs í 

leikskólunum tveimur.

SFS 

svið

Sviðsstjóri SFS Elísabet Helga 

Pálmadóttir, 

fagstjóri leikskóla 

í Breiðholti.

Frá 15. september 2020 

til 1. apríl 2021 Skil til 

sviðsstjóra SFS. 

Að störfum.

Starfshópur um kynjaða 

fjárhags- og starfsáætlun 

(KFS) á skóla- og 

frístundasviði

Hlutverk hópsins er að 

vinna að kynjaðri fjárhags- 

og starfsáætlun á sviðinu, 

skv. reglum um gerð 

fjárhagsáætlunar.

SFS 

svið

Sviðsstjóri SFS Kolbrún Hrund 

Sigurgeirsdóttir, 

verkefnisstýra 

Jafnréttisskóla.

Langtímaverkefni. 

Hópurinn fylgir því 

eftir að 

fjárfestingartillögur fari 

í gegnum 

jafnréttisskimun og að 

þjónustuþættir sviðsins 

verði kfs greindir.

Að störfum.

Starfshópur um 

táknmálsumhverfi í 

Sólborg - táknmálssviði 

Hlíðaskóla, Eldflauginni 

og Gleðibankanum

Hlutverk hópsins er að 

vinna að tillögum er varða 

bætt starfsumhverfi, 

endurmenntun sem og 

samstarf stofnana sem hafa 

táknmálstalandi börn og 

koma með tillögur að 

leiðum til að fjölga 

táknmálstalandi 

kennurum/starfsfólki. 

SFS 

svið

Sviðsstjóri SFS Fjóla 

Þorvaldsdóttir, 

sérkennslufulltrúi 

leikskóla.

Skil á tillögum til 

ábyrgðarmanns fyrir 1. 

sept. 2020. 

Ábyrgðarmaður hefur 

samþykkt beiðni um 

frestun á skilum til 1. 

janúar 2021.

Að störfum.
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Starfshópar Hlutverk / Markmið

Uppru

ni Áb.

Form./verkefnas

tj.

Starfstímabil skv. 

erindisbréfi Staða

Starfshópur um 

innleiðingu breytinga 

skóla- og frístundastarfs 

fyrir nemendur/börn í 

Engjaskóla 

Hlutverk hópsins er að 

vinna að markvissri og 

farsælli innleiðingu 

breytinga á skóla- og 

frístundastarfi í Engjaskóla. 

SFS 

ráð

Sviðsstjóri SFS Álfheiður 

Einarsdóttir, 

skólastjóri 

Engjaskóla.

Starfshópurinn starfi 

a.m.k. til ársloka 2022. 

Sé starfshópurinn með 

innleiðingartillögur 

sem krefjast 

viðbótarfjármagns skal 

hann skila 

ábyrgðarmanni 

kostnaðarmetnum 

tillögum fyrir lok 

október 2020.

Að störfum.

Starfshópur um 

innleiðingu breytinga 

skóla- og frístundastarfs 

fyrir nemendur/börn í 

Víkurskóla 

Hlutverk hópsins er að 

vinna að markvissri og 

farsælli innleiðingu 

breytinga á skóla- og 

frístundastarfi í Víkurskóla. 

SFS 

ráð

Sviðsstjóri SFS Þuríður 

Óttarsdóttir, 

skólastjóri 

Víkurskóla.

Starfshópurinn starfi 

a.m.k. til ársloka 2022. 

Sé starfshópurinn með 

innleiðingartillögur 

sem krefjast 

viðbótarfjármagns skal 

hann skila 

ábyrgðarmanni 

kostnaðarmetnum 

tillögum fyrir lok 

október 2020.

Að störfum.
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Starfshópar Hlutverk / Markmið

Uppru

ni Áb.

Form./verkefnas

tj.

Starfstímabil skv. 

erindisbréfi Staða

Starfshópur um 

innleiðingu breytinga 

skóla- og frístundastarfs 

fyrir nemendur/börn í 

Borgaskóla 

Hlutverk hópsins er að vinna 

að markvissri og farsælli 

innleiðingu breytinga á skóla- 

og frístundastarfi í 

Borgarskóla. 

SFS 

ráð

Sviðsstjóri SFS Árný Inga 

Pálsdóttir, 

skólastjóri 

Borgaskóla.

Starfshópurinn starfi 

a.m.k. til ársloka 2022. 

Sé starfshópurinn með 

innleiðingartillögur 

sem krefjast 

viðbótarfjármagns skal 

hann skila 

ábyrgðarmanni 

kostnaðarmetnum 

tillögum fyrir lok 

október 2020.

Að störfum.

Stýrihópur um 

framtíðarskipan 

tónlistarnáms.

Að móta stefnu um 

framtíðarskipan 

tónlistarnáms í Reykjavík. 

Hópurinn leggi til leiðir til 

að mæta markmiðum hvað 

varðar tónlistarnám barna og 

ungmenna í Reykjavík á 

vettvangi tónlistarskólanna 

og í skólum borgarinnar á 

grundvelli menntastefnu 

borgarinnar. 

SFS 

ráð

Sviðsstjóri SFS Alexandra Briem, 

fulltrúi í skóla- og 

frístundaráði.

Starfstímabil frá apríl 

2019 til 1. september 

2019. Áfangaskil með 

tillögum að brýnum 

aðgerðum á fundi skóla- 

og frístundaráðs í 

október 2019. Heildar-

niðurstöður liggi fyrir 

1. desember 2019. 

Ábyrgðarmaður hefur 

veitt frest á skilum 

starfshóps fram í 

september 2020.

Að störfum.
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Starfshópar Hlutverk / Markmið

Uppru

ni Áb.

Form./verkefnas

tj.

Starfstímabil skv. 

erindisbréfi Staða

Verkefnahópur vegna 

KFS greiningar - 

Skólahljómsveitir og 

Tónlistarskólinn á 

Klébergi.

Að greina þjónustu 

skólahljómsveita í 

Reykjavík og 

Tónlistaskólans í Klébergi 

út frá jafnréttis- og 

kynjasjónarmiðum.

SFS 

svið

Sviðsstjóri SFS Sigfríður 

Björnsdóttir, 

deildarstjóri 

listfræðslu SFS.

Starfstímabil frá ágúst 

2018 - desember 2018.  

Ábyrgðarmaður hefur 

samþykkt 

framlengningu á 

skilafresti til 31. maí 

2020. Ábyrgðarmaður 

starfshóp hefur veitt 

frest á skilum til 15. 

október 2020.

Að störfum.

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. 

SFS 

svið

Sviðsstjóri SFS Helgi Grímsson, 

sviðsstjóri SFS.

Starfstímabil frá ágúst 

2018 til loka febrúar 

2019. Verkefnisstjórn 

vinnur nú úr tillögum 

starfshópanna og 

stefnir að kynningu 

fyrir skóla- og 

fristundaráð í 

september 2020.

Að störfum. 
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Starfshópar Hlutverk / Markmið

Uppru

ni Áb.

Form./verkefnas

tj.

Starfstímabil skv. 

erindisbréfi Staða

Starfshópur um frekari 

innleiðingu á verkefnum 

skóla- og frístundasviðs í 

Stefnu um 

frístundaþjónustu í 

Reykjavík til 2025 auk 

mats á árangri þeirrar 

innleiðingar sem þegar 

hefur farið fram.

Hlutverk hópsins er að 

vinna að frekari innleiðingu 

á stefnu um 

frístundaþjónustu SFS auk 

mats á árangri þeirra 

innleiðingar sem þegar hefur 

farið fram.

SFS 

ráð

Sviðsstjóri SFS Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, 

verkefnastjóri á 

frístundahluta 

fagskrifstofu. 

Starfstímabil frá 

september 2019 til loka 

maí 2020. 

Ábyrgðarmaður hefur 

samþykkt frestun á 

skilum til okt/nóv. 

2020.

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.

 


SFS 

svið

Helgi 

Grímsson, 

sviðsstjóri SFS.

Auður Jónsdóttir 

mannaðsráðgjafi á 

skrifstofu SFS.

Starfshópur gerir 

framkvæmdastjórn 

grein fyrir störfum 

sínum einu sinni á ári. 

Að störfum.

Alls 11 starfshópar

LOKIÐ STÖRFUM
Starfshópur um 

öryggismál í skóla og 

frístundastarfi 

Reykjavíkurborgar

Að móta tillögur til að auka 

öryggi barna í skóla- og 

frístundastarfi 

Reykjavíkurborgar SFS 

ráð

Sviðsstjóri SFS Guðrún 

Hjartardóttir, 

verkefnastjóri 

SFS.

Skil 1. febrúar 2020. 

Ábyrgðarmaðurr 

samþykkti frest á 

skilum starfshóps til 1. 

mars 2020.

Lokið. Tillögur 

starfshóps kynntar í 

skóla- og frístundaráði 

23. júní 2020.
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Starfshópar Hlutverk / Markmið

Uppru

ni Áb.

Form./verkefnas

tj.

Starfstímabil skv. 

erindisbréfi Staða

Starfshópur um þjónustu 

sértækra félagsmiðstöðva

Hlutverk hópsins er að 

vinna að tillögum er varða 

það að bjóða öllum börnum 

og unglingum sem sækja 

sértækar félagsmiðstöðvar 

þjónustu í almennum 

félagsmiðstöðvum SFS 

svið

Sviðsstjóri SFS Hulda Valdís 

Valdimarsdóttir, 

verkefnastjóri á 

frístundahluta 

fagskrifstofu.

Starfshópurinn skili 

kostnaðarmetnum 

tillögum fyrir lok 1. 

febrúar 2020. 

Ábyrgðarmaður 

samþykkti frest á 

skilum til 1. apríl 2020.

Lokið.

Starfshópur um 

samræmd viðmið um 

skólasókn.

Hlutverk hópsins er að

leggja fram tillögu um

samræmd viðmið um

skólasókn og leyfi frá

skólasókn í grunnskólum

Reykjavíkur á grundvelli

tillagna starfshópsins og

með hvaða hætti slík viðmið

verða innleidd í skólastarfi. 

SFS 

svið

Soffía 

Vagnsdóttir, 

skrifstofustjóri 

grunnskólahlut

a fagskrifstofu.

Grímur Atlason, 

verkefnastjóri á 

grunnskólahluta 

fagskrifstofu.

Starfstímabil frá 5. 

febrúar 2019 til 1. maí 

2019. 

Lokið. Skýrsla 

starfshóps var kynnt í 

framkvæmda-stjórn í 

október 2019. Kynnt í 

skóla- og frístundaráði 

12. nóv. 2019.

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 

SFS 

svið

Sviðsstjóri SFS Helgi Viborg, 

sérfræðingur 

SFS/VEL.

Frá febrúar 2020 til 1. 

júlí 2020.

Lokið. Skýrsla kynnt í 

framkvæmdastjórn í 

ágúst 2020.
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Starfshópar Hlutverk / Markmið

Uppru

ni Áb.

Form./verkefnas

tj.

Starfstímabil skv. 

erindisbréfi Staða

Starfshópur um 

sameiginlega stefnu 

skóla- og frístundastarfs 

án aðgreiningar með 

áherslu á sérkennslu og 

stuðning á starfsstöðvum 

SFS, í leikskóla-, 

grunnskóla- og 

frístundastarfi.

Að móta tillögu um 

sameiginlega grunnstefnu 

um skóla- og frístundastarf 

án aðgreiningar með áherslu 

á sérkennslu og stuðning á 

starfsstöðvum SFS, í 

leikskóla-, grunnskóla- og 

frístundastarfi.

SFS 

svið

Sviðsstjórar 

SFS 

Sigríður Rut 

Hilmarsdóttir 

verkefnastjóri á 

fagskrifstofu 

frístundamála, 

Hrund Logadóttir 

verkefnastjóri 

grunnskólahluta 

fagskrifstofu og 

Hanna Halldóra 

Leifssdóttir, 

verkefnastjóri 

leikskólahluta 

fagskrifstofu.

Starfstímabilið er frá 1. 

ágúst 2018 til 1. ágúst 

2019. Ábyrgðarmaður 

samþykkti frest á 

skilum til desember 

2019. 

Lokið. Greinargerð 

starfshóps var kynnt í 

framkvæmdastjórn 12. 

febr. og fyrir stýrihóp 

um heildstæða 

þjónustu fyrir börn 

með sérstakar 

þjónustuþarfir þann 7. 

maí 2020.

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.

SFS 

svið

Sviðsstjóri SFS Soffía 

Vagnsdóttir, 

skrifstofustjóri 

frístundahluta 

fagskrifstofu.

Skil á 

kostnaðarmetnum 

tillögum til 

Verkefnastjórnar 

umbóta í 

starfsumhverfi 

stjórnenda í skóla og 

frístundastarfi í 

Reykjavík. 

Starfstímabil frá júlí 

2018 til 1. jan 2019. 

Lokið. Hefur skilað 

skýrslu til 

Verkefnisstjórnar 

umbóta í 

starfsumhverfi 

stjórnenda í skóla- og 

frístundastarfi.
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Starfshópar Hlutverk / Markmið

Uppru

ni Áb.

Form./verkefnas

tj.

Starfstímabil skv. 

erindisbréfi Staða

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.

SFS 

svið

Sviðsstjóri SFS Ingibjörg M. 

Gunnlaugsdóttir, 

skrifstofustjóri 

leikskólahluta 

fagskrifstofu.

Skil á 

kostnaðarmetnum 

tillögum til 

Verkefnastjórnar 

umbóta í 

starfsumhverfi 

stjórnenda í skóla og 

frístundastarfi í 

Reykjavík. 

Starfstímabil frá júlí 

2018 til 1. jan 2019. 

Lokið. Hefur skilað 

skýrslu til 

Verkefnisstjórnar 

umbóta í 

starfsumhverfi 

stjórnenda í skóla- og 

frístundastarfi.

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.

SFS 

svið

Sviðsstjóri SFS Soffía Pálsdóttir, 

skrifstofustjóri 

frístundahluta 

fagskrifstofu.

Skil á 

kostnaðarmetnum 

tillögum til 

verkefnastjórnar 

umbóta í 

starfsumhverfi 

stjórnenda í skóla og 

frístundastarfi í 

Reykjavík. 

Starfstímabil frá júlí 

2018 til 1. jan 2019. 

Lokið. Hefur skilað 

skýrslu til 

Verkefnisstjórnar 

umbóta í 

starfsumhverfi 

stjórnenda í skóla- og 

frístundastarfi.
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Uppru

ni Áb.

Form./verkefnas

tj.

Starfstímabil skv. 

erindisbréfi 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. 

SFS 

svið

Sviðsstjóri SFS Guðrún 

Sigtryggsdóttir, 

yfirlögfræðingur 

SFS.

Starfstími til næstu ára. Lokið. Búið er að 

leggja niður starfshóp 

um öryggi 

persónuupplýsinga í 

stjórnsýslu Reykja-

víkurborgar sem 

verkefnahópurinn 

starfaði undir. 

Persónuverndarteymi 

skipað af borgarritara 

hefur tekið við 

verkefnum 

starfshópsins.

Alls 9 starfshópar
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