
    
Reykjavík, 21. september 2020 

SFS2019040036 

192. fundur 

HG/img/gg 

        

MINNISBLAÐ 
 

Viðtakandi:  Skóla- og frístundaráð 

Sendandi:   Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 

 

Efni: Beiðni um aukið framlag til Skóla Ísaks Jónssonar vegna reksturs leikskóladeildar 

fyrir fimm ára börn  

Með tölvubréfi, dags. 27. ágúst 2020, fer skólastjóri Skóla Ísaks Jónssónar fram á að heimilt 

verði að greiða framlag vegna 68 fimm ára barna í leikskóladeild skólans í stað 65. Farið er 

fram á að breyting taki gildi 1. ágúst 2020.  

Þá barst tölvubréf þann 18. september sl. þar sem óskað er eftir að greitt verði framlag vegna 

70 fimm ára barna en ekki 68 eins og fyrr hafði verið óskað eftir. Ástæðan er sögð vera sú að 

nú eru 68 fimm ára börn í Skóla Ísaks Jónssonar og vegna væntanlegra flutninga úr 

nágrannasveitarfélagi fari þau fljótlega í 69.  

Núgildandi samningur við Skóla Ísaks Jónssonar var undirritaður þann 31. janúar 2019, og 

gildir hann frá 1. október 2018. Þar er kveðið á um að heimilt sé að greiða framlag vegna 61 

fimm ára barns.  

Á fundi skóla- og frístundaráðs þann 9. apríl 2019 og í borgarráði þann 2. maí 2019 var 

samþykkt að viðmið um hámarksfjölda reykvískra fimm ára barna sem heimilt er að greiða 

framlag vegna til Skóla Ísaks Jónssonar verði breytt með þeim hætti að heimilt verði að greiða 

framlag vegna allt að 65 barna frá 1. maí 2019 í stað 61 barns. Vegna þessa var gerður viðauki, 

dags. 12. júlí 2019, við samning aðila, dags. 13. janúar 2019.  

Rekstrarleyfi vegna leikskóladeildar fyrir fimm ára börn nær til 80 barna.  

Áætlaður kostnaður sé kr. 4.151 þ.kr. fyrir tímabilið ágúst – desember 2020 og janúar 2021 – 

31. desember 2021 kr. 9.132 þ.kr., ef um tilfærslu barna er á frá borgarreknum leikskóla til 

einkarekins þá eru jaðaráhrif lítil sbr. það sem kemur fram í umsögn frá FÁST. 

Ekki er gert ráð fyrir framangreindu auknu fjármagni í fjárhagsáætlun skóla- og frístundasviðs. 

Í umsögn fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 11. september 2020, kemur fram að 

viðbótarkostnaður Reykjavíkurborgar til skamms tíma geti því verið sem svarar 

húsnæðisframlaginu, sem er um 275 þ.kr. á ári pr. barn eða tæplega 825 þ.kr. m.v. 3 barna 



fjölgun úr 65 barni í 68 og miðað við 70 börn væri þá 1.375 þús. Til lengri tíma litið má þó ætla 

að jaðaráhrifin hverfi sé nýting borgarrekinna leikskóla í jafnvægi m.v. húsakost.  Það er mat 

fjármálaskrifstofu að fjölgun um 3 ( eða 5 mv. uppfærða beiðni frá 19. september sl.) 

leikskólabörn í Skóla Ísaks Jónssonar hafi lítil jaðaráhrif fyrir borgina ein og sér og á þessu stigi 

sé ekki þörf á sérstakri viðbótarfjárheimild vegna þessa. 

Framangreind umsögn FÁST, dags. 11. september sl., tekur ekki til beiðni um að greitt verði 

framlag vegna tveggja fimm ára barna til viðbótar en forsendur eru þær sömu. 



Frá: Sigríður Anna Guðjónsdóttir <siganna@isaksskoli.is>  
Sent: fimmtudagur, 27. ágúst 2020 11:53 
Til: Kristján Gunnarsson <Kristjan.Gunnarsson@reykjavik.is> 
Afrit: Ragnar Marteinsson <ragnar@isaksskoli.is>; Lára Jóhannesdóttir <lara@isaksskoli.is> 
Efni: Hækkun viðmiðs í 5 ára deild Ísaksskóla 

Sæll Kristján, 

Mikil ásókn er í skólavist í 5 ára deild skólans og í morgun hófu 76 fimm ára börn nám. Hér 
ríkir hátíð í bæ eins og alltaf þegar ný og spennt börn koma til okkar. 

Því miður hefur mér láðst að óska eftir fjölgun barna úr Reykjavík í 5 ára deildinni okkar úr 
65 börnum eins og samningurinn er núna í 68 börn þar sem reykvísku börnin eru 68. 
Hlutfall barna úr öðrum sveitarfélögum hefur aldrei verið lægra. Ég er með mörg börn á 
biðlista og nokkur þeirra búa í öðrum sveitarfélögum en eins og ég viðurkenni fúslega þá 
hvarflaði ekki að mér að þau reykvísku væru orðin fleiri en 65. 

Ég óska því hér með eftir að viðmiðið verði hækkað úr 65 í 68 börn frá og með 1. ágúst 
2020. 

Ástæður óskar um breytingu á 3. gr. eru m.a. þessar: 
1. Á haustönn 2020 eru börnin þegar komin yfir 65
2. ef ekki er greitt með barni úr Reykjavík verðum við að hafna barninu
3. ef fjölskylda sem á barn í skólanum flytur úr öðru sveitarfélagi til Reykjavíkur

verðum við að hafna barninu
4. engin viðlíka viðmið eru í nágrannasveitarfélögunum og hafa allar umsóknir verið

samþykktar
5. þegar fjölskylda hefur flutt úr Reykjavík til nágrannasveitarfélags hafa engin

vandræði skapast
6. fjöldi barna hefur verið breytilegur á milli ára og mikill fjöldi umsókna þegar borist

skólanum fyrir næsta skólaár

Bestu kveðjur, 
Sigríður Anna Guðjónsdóttir 
Skólastjóri 

Skóli Ísaks Jónssonar 
Bólstaðarhlíð 20 | 105 Reykjavík 
Sími: 553 2590 | Gsm: 898 4019 
www.isaksskoli.is 
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Rekstrarleyfi  

fyrir 5 ára leikskóladeild í Skóla Ísaks Jónssonar 

Með vísun til 25. gr.  laga nr. 90/2008 um leikskóla og reglur Reykjavíkurborgar um leyfi til reksturs 
leikskóla veitir skóla – og frístundaráð Reykjavíkurborgar hér með Skóla Ísaks Jónssonar ses  kt. 600269-
4889  leyfi til að reka 5 ára leikskóladeild við Skóla Ísaks Jónssonar. 

Fyrir liggja teikningar af húsnæði leikskólans að Bólstaðarhlíð 20 í Reykjavík.  Veitt  er heimild til að reka 5 
ára leikskóladeild í húsnæðinu fyrir allt að 80 börn. 

Vottorð liggur fyrir frá Vinnueftirliti ríkisins og heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur um að húsnæðið uppfylli þær 
kröfur sem gerðar eru til starfseminnar.   

Við leikskóladeildina skal starfa leikskólastjóri, sem hefur leyfi til að nota starfsheitið leikskólakennari og 
hefur annað hvort viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynslu á leikskólastigi. 

Við ráðningu annarra starfsmanna leikskóladeildarinnar skal gætt ákvæða laga nr. 87/2008 um menntun 
og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhalsskóla.  

Rekstraraðila ber að láta alla starfsmenn leikskóladeildarinnar undirrita yfirlýsingu um að þeir muni gæta 
þagmælsku um hagi barna og foreldra þeirra sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara 
samkvæmt lögum, fyrirmælum yfirmanna þeirra og eðli máls. 

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða veitir leikskólanum sérfræðiþjónustu, sbr. reglugerð nr. 584/2010, 
um sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum.  

Leikskólastjóra er skylt að endurskoða skólanámskrána  reglulega og leggja hana fyrir skóla- og 
frístundaráð til staðfestingar. Skólanámskrá 5 ára deildarinnar var gefin út árið 2013 og var lögð fyrir í 
skóla- og frístundaráði 15. maí 2013.  

Starfsáætlun ber að skila árlega samkvæmt nánari ákvörðun skóla- og frístundaráðs. 

Skóla Ísaks Jónssonar er skylt að meta með reglubundnum hætti gæði leikskólastarfsins á grundvelli 17. 
gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla og reglugerð nr. 893/2009 um mat og eftirlit í leikskólum og 
upplýsingaskyldur sveitarstjórna um skólahald. Upplýsingar um matið ber skólanum að birta opinberlega 
ásamt tengslum þess við skólanámskrá og áætlanir um umbætur. 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur framkvæmir ytra mat og hefur eftirlit með leikskóladeildinni. Ber 
skólanum að láta skóla- og frístundasviði í té gögn um innra mat sitt ásamt öðrum upplýsingum sem eru 
nauðsynlegar vegna ytra mats og eftirlits. 

Uppfylli Skóli Ísaks Jónssonar ekki ofangreind skilyrði getur skóla- og frístundaráð afturkallað 
rekstrarleyfið, ef rekstraraðili bregst ekki við athugasemdum innan tilskilins frests. 

Reykjavík, 15. maí 2013 

_______________________________________ 

Ragnar Þorsteinsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs.  
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Fjármála- og áhættustýringarsvið 

Umsögn 

Til: Sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs 

Frá: Sviðsstjóra fjármála- og áhættustýringarsviðs 

Efni: Beiðni Ísaksskóla um að viðmið um fjölda barna í leikskólahluta verði hækkað í 68 frá og með 

1. ágúst 2018

Sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs hefur óskað eftir umsögn um beiðni Ísaksskóla frá 27. ágúst 2020 

um að hámarksfjöldi barna í 5 ára deild skólans verði hækkaður úr 65 í 68 og að breytingin taki gildi 1. 

ágúst 2020.  

Í bréfi sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs til skóla- og frístundaráðs, dags. 29. ágúst s.l., er staðfesting 

á því að í rekstrarleyfi skólans vegna leikskóladeildar sé heimild fyrir allt að 80 börn.  Einnig kemur fram 

að áætlaður árlegur kostnaður vegna fjölgunarinnar sé 5.479 þ.kr. og að leiðréttar greiðslur vegna 

ársins 2020 séu áætlaðar 2.117 þ.kr.  Ekki hefur verið gert ráð fyrir fjármagni vegna fjölgunar barna í 

fjárhagsáætlun skóla- og frístundasviðs. 

Umsögn: 

Í janúar 2019  var gerður samningur milli Reykjavíkurborgar og Skóla Ísaks Jónssonar um framlag skóla- 

og frístundasviðs til sjálfstætt starfandi leikskóla.  Í 4. gr. samningsins er að finna ákvæði um greiðslur 

á rekstrarframlagi til skólans og í gr. 4.1. er að finna þær meginforsendur sem um þær gilda:  

„Rekstrarframlagið er byggt á áætluðum heildarkostnaði (án húsaleigu) við börn í 

borgarreknum leikskólum, skv. fjárhagsáætlun ársins, þ.e. áætluðum rekstarkostnaði 

borgarrekinna leikskóla, á ársgrundvelli, þ.e. fyrir 12 mánaða tímabil að viðbættri fjárhæð 

vegna sameiginlegs kostnaðar borgarrekinna leikskóla sem ekki er áætlaður á borgarrekna 

leikskóla og að frádreginni húsaleigu og kostnaði vegan þjónustu og umsýslu vegna sjálfstætt 

starfandi leikskóla.“   

Að auki greiðir Reykjavíkurborg sk. húsnæðisframlag sbr. 5. gr. samningsins: 

„Skóla- og frístundasvið greiðir húsnæðisframlag fyrir þau börn sem dvelja í leikskólanum á 

hverjum tíma enda er leikskólinn í eigin húsnæði /leiguhúsnæði, ef skilyrðum skv. 2. gr. 

samningsins er fullnægt.  

Fjárhæð húsnæðisframlags er samkvæmt reglum skóla- og frístundasviðs um húsnæðisframlag 

á hverjum tíma eins og kemur fram í viðauka 1 við samning þennan og birt er á heimasíðu 

skóla- og frístundasviðs, www.skolarogfristund.is.“ 
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Í grein 4.1. felst sá skilningur að útgjöld Reykjavíkurborgar vegna leikskólabarna er hinn sami hvort sem 

barn er vistað í borgarreknum leikskóla eða einkareknum leikskóla. Jaðaráhrifin af því að vista barn í 

einkareknum leikskóla frekar en borgarreknum leikskóla felast í húsnæðisframlaginu skv. 5. gr. 

samningsins. Ekki er hægt að gera ráð fyrir að Reykjavíkurborg geti sparað fastan kostnað við 

borgarrekið húsnæði, þótt nýting þeirra versni, vegna þess að fleiri börn fari í einkarekna skóla fremur 

er borgarrekna, vegna þess fjármagns sem bundið er í húsakosti borgarinnar ásamt föstum 

rekstrarkostnaði. 

 

Viðbótarkostnaður Reykjavíkurborgar til skamms tíma geta því verið sem svarar húsnæðisframlaginu, 

sem er um 275 þ.kr. á ári pr. barn eða tæplega 825 þ.kr. m.v. 3 barna fjölgun úr 65 barni í 68. Til lengri 

tíma litið má þó ætla að jaðaráhrifin hverfi sé nýting borgarrekinna leikskóla í jafnvægi m.v. húsakost.   

 

Það er mat fjármálaskrifstofu að fjölgun um 3 börn í Skóla Ísaks Jónssonar hafi lítil jaðaráhrif fyrir 

borgina ein og sér og á þessu stigi sé ekki þörf á sérstakri viðbótarfjárheimild vegna þessa. Gert er ráð 

fyrir að farið sé yfir fjölda barna í borgar- og einkareknum leikskólum með reglubundnum hætti og 

fjármagn til sviðsins aukið eða skert í samræmi við venjur í því sambandi.      

 

 

 

 

Halldóra Káradóttir, 

sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs. 
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