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Viðtakandi: Skóla- og frístundaráð 

 

Sendandi: Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 

 

 

Efni: Tillaga um breytingu á opnunartíma leikskóla Reykjavíkurborgar tímabundið vegna 

Covid-19 

 

Vegna aðstæðna er varða Covid-19 er lagt til að samþykkt verði að til 31. desember 

2020 verði almennur opnunartími leikskóla Reykjavíkurborgar frá kl. 07:30 til 16:30.  

  

Greinargerð:  

  

Samkvæmt reglum um leikskólaþjónustu gr. 1. b er almennur opnunartími leikskóla frá 07:30 

til 17:00.  

 

Vegna hættustigs á tímum farsóttar er talið mikilvægt að halda hólfun í leikskólunum eins og 

kostur er og í því sambandi er mikilvægt að allt starfsfólk sé komið til starfa klukkan 8:30 til 

að komast hjá blöndun hópa, ekki hvað síst starfsmanna. Jafnframt er mikilvægt að starfsfólk 

sinni frágangi og sótthreinsun í lok dags og undirbúningi næsta dags eftir að börnin fara úr húsi.  

 

Starfsmannarými í leikskólum eru alla jafna fremur þröng s.s. kaffistofur og 

undirbúningsaðstaða og til að fækka fólki í rýmunum hefur þeim tilmælum verið beint til 

stjórnenda að gera starfsfólki kleift að taka undirbúningstíma heima. Þess vegna er gjarnan 

færra fólk í húsi síðdegis en í eðlilegu árferði. 

  

Sjálfsagt er að bjóða þeim foreldrum barna sem skráð eru til kl 17.00 að hliðra til dvarlartíma 

barnanna og koma með þau hálftíma fyrr en venjulega, ef foreldrar svo kjósa. Leikskólastjórar 

myndu ganga frá breytingum á dvalarsamningum í þá veru. 

 

Rétt er að taka fram að þessi tillaga er óháð vinnu stýrihóps um umbætur og skipulag 

leikskólastarfs um breytingar á reglum um leikskólaþjónustu sem lagt hefur til að opnunartími 

leikskóla verði styttur síðdegis. 
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Breytingatillaga skóla- og frístundaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem frestað var á 

fundi skóla- og frístundaráðs 18. ágúst 2020: 

Í ljósi þess að skipulag leikskólastarfs þarf að fara fram með breyttum hætti vegna 

Covid 19 er lagt til að gerðar verði ráðstafanir til að mæta þörfum þeirra foreldra sem 

þurfa nauðsynlega á leikskólaþjónustu að halda til kl. 17:00. Sviðsstjóra verði því 

falið, í samráði við leikskólastjórnendur, að koma með tillögur um hvernig megi 

tryggja fulla þjónustu fyrir þá foreldra sem nauðsynlega þurfa á að halda. Tillögum 

verði skilað svo fljótt sem verða má, enda áríðandi að hægt verði að skipuleggja 

skólastarf og skólasókn leikskólabarna í byrjun skólaárs. 
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MINNISBLAÐ 
 

Viðtakandi:  Skóla- og frístundaráð 

Sendandi:   Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 

 

Efni: Varðandi breytingatillögu skóla- og frístundaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 

varðandi breytingu á opnunartíma leikskóla tímabundið vegna Covid-19 

Á fundi skóla- og frístundaráðs 18. ágúst 2020 var lögð fram svohljóðandi breytingatillaga 

skóla- og frístundaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins:  

Í ljósi þess að skipulag leikskólastarfs þarf að fara fram með breyttum hætti vegna Covid 

19 er lagt til að gerðar verði ráðstafanir til að mæta þörfum þeirra foreldra sem þurfa 

nauðsynlega á leikskólaþjónustu að halda til kl. 17:00. Sviðsstjóra verði því falið, í 

samráði við leikskólastjórnendur, að koma með tillögur um hvernig megi tryggja fulla 

þjónustu fyrir þá foreldra sem nauðsynlega þurfa á að halda. Tillögum verði skilað svo 

fljótt sem verða má, enda áríðandi að hægt verði að skipuleggja skólastarf og skólasókn 

leikskólabarna í byrjun skólaárs. 

Tillögunni var frestað. 

 

Samráð leikskólastjóra var boðað til fjarfundar vegna breytingatillögunnar þann 31. ágúst 2020.  

 

Á fundinum komu fram þau sjónarmið að erfitt væri að skilgreina hvaða foreldrar þyrftu 

„nauðsynlega á leikskólaþjónustu að halda til kl. 17:00“ og því myndi það fela í sér að 

leikskólarnir yrðu almennt opnir til kl. 17:00. Slíkt hefði í för með sér að sú hólfun sem búið 

væri að koma á myndi riðlast. Þannig yrði ekki hægt að viðhafa fulla hólfun strax að morgni 

þar sem hlut starfsfólks yrði ekki kominn í hús og einnig að grípa þyrfti til blöndunar hópa eftir 

kl. 16:30 þar sem börn sem yrðu lengur myndu safnast saman á eina eða tvær deildir. 

 

Í dag er það verklag viðhaft að hugað er að sótthreinsun og frágangi eftir að börn eru farin úr 

húsi og starfsmenn sinna því eftir kl. 16:30. Ef opið verður til kl. 17:00 þarf hluti starfsfólks að 

sinna þessum þrifum eftir kl. 17:00. 

 

Þau smit sem hafa verið greind í tengslum við leikskólana núna síðustu daga og vikur hafa ekki 

haft í för með sér áframhaldandi smit innan leikskólanna sjálfra og það er vísbending um að 

verklagið sem mótað hefur verið skili þeim sóttvörnum sem stefnt var að. Breytingar á verklagi 

núna gæti ógnað þeim árangri. 
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Viðtakandi: Skóla- og frístundaráð 

 

Sendandi: Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 

 

 

Efni: Breytingartillaga um breytingu á opnunartíma leikskóla Reykjavíkurborgar 

tímabundið vegna Covid-19 

 

Vegna aðstæðna er varða Covid-19 er lagt til að samþykkt verði að til 31. október 2020 

verði almennur opnunartími leikskóla Reykjavíkurborgar frá kl. 07:30 til 16:30. Eigi 

síðar en um miðjan október liggi fyrir mat á því hvort nauðsynlegt sé að framlengja 

samþykktina. 
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