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Reykjavík, 5. október 2020 

SFS2020080120 

193. fundur 

HG/et 

Til skóla- og frístundaráðs 

Frá Helga Grímssyni, sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs 

        

Efni: Svar við fyrirspurn skóla- og frístundaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins varðandi 

tillögur Sjálfstæðisflokksins á kjörtímabilinu 

 

Á 188. fundi skóla- og frístundaráðs, 18. ágúst 2020 lögðu skóla- og frístundaráðsfulltrúar 

Sjálfstæðisflokksins fram svohljóðandi fyrirspurn:  

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks í skóla- og frístundaráði óska eftir yfirliti um öll mál sem 

Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt fram á kjörtímabilinu og hvernig þau hafa verið 

afgreidd. 

 

Svar:  

Meðfylgjandi er yfirlit yfir þær tillögur sem skóla- og frístundaráðsfulltrúar 

Sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram í skóla- og frístundaráði frá því að yfirstandandi 

kjörtímabil hófst í júní 2018 og til loka september 2020. Fyrsta tillagan er frá 22. janúar 2019. 

 

Umræddar upplýsingar eru aðgengilegar almenningi á vef Reykjavíkurborgar í fundargerðum 

skóla- og frístundaráðs: http://reykjavik.is/fundargerdir-skola-og-fristundarads.  

 

http://reykjavik.is/fundargerdir-skola-og-fristundarads


Dags. 

framlagningar Flokkur Tillaga Staða afgreiðslu Dags. afgreiðslu

8.9.2020 D

Lagt er til vegna aðstæðna er varða Covid-19 að sóttvörnum vegna

farsóttarinnar verði sinnt í leikskólum Reykjavíkur eftir kl. 17:00 til

að komist verði hjá tímabundinni skerðingu á leikskólaþjónustu.

Starfsmönnum leikskólanna gefst kostur á að bæta við sig yfirvinnu

til að sinna þessum störfum. Um er að ræða tímabundið ástand eða

til 31. október nk. og því ekki um umtalsverðan kostnað að ræða.
Felld. 8.9.2020

8.9.2020 D

Skólastarf í Grafarvogi fór af stað með breyttum hætti nú í haust m.a.

vegna lokunar Korpuskóla og sameininga við aðra skóla í hverfinu.

Talsvert hefur verið um að íbúar hafi gert athugasemdir við þá

ákvörðun og framkvæmd hennar. Með hliðsjón af því, er lagt til að

skóla- og frístundaráð, ásamt hlutaðeigandi stjórnendum á skóla- og

frístundasviði, haldi opinn fund með íbúum í hverfinu þar sem farið

verði yfir þær breytingar, ásamt stöðu skólamála almennt í

Grafarvogi. Einnig verði farið yfir öll þau áform sem kynnt voru í

aðdraganda breytingarinnar sem varða skipulagsmál, samgöngumál

og umferðaröryggismál í hverfinu. Fulltrúar viðeigandi sviða verði

sömuleiðis viðstaddir fundinn og upplýsi um stöðu mála. Ástæða er

til halda fundinn hið fyrsta til að nota það svigrúm sem opnast hefur

núna með breyttum samkomutakmörkunum.
Felld. Breytingartillaga samþykkt. 22.9.2020

25.8.2020 D

Lagt er til að komið verði fyrir færanlegum kennslustofum á lóð

leikskólans Gullborgar til að brúa bilið á meðan framkvæmdir við

skólann standa yfir til að hægt verði að taka inn þau börn sem hafa

fengið vilyrði fyrir leikskólaplássi og áttu að hefja aðlögun nú í

haust. Óafgreidd.
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Dags. 

framlagningar Flokkur Tillaga Staða afgreiðslu Dags. afgreiðslu

25.8.2020 D

Lagt er til að skóla- og frístundasvið sjái til þess að unnið verði að

framkvæmdum og endurbótum við leikskólann Gullborg í samráði

við fulltrúa starfsfólks og foreldra. Þá er jafnframt lagt til að

foreldrar barna við leikskólann verði upplýstir hið fyrsta um

verkáætlanir og tímasetningar á framkvæmdum. Óafgreidd.

25.8.2020 D

Lagt er til að næsta úttekt sem gerð verður 3. september á stöðu

ráðningarmála í leik- og grunnskólum, frístundaheimilum og

sértækum frístundaheimilum verði send ráðsmönnum til upplýsingar

og rædd á næsta fundi skóla- og frístundaráðs. Þá er jafnframt óskað

eftir að uppfærð staða biðlista á frístundaheimili verði lögð fram og

send ráðsmönnum og tekin fyrir á næsta fundi skóla- og

frístundaráðs. Samþykkt. 8.9.2020

25.8.2020 D

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks leggja það til að skólaakstur verði fyrir

börn úr Staðahverfi í Grafarvogi eftir að frístund líkur þar sem ekki

hafa verið gerðar nauðsynlegar úrbætur á umferðaröryggi. Samþykkt. 22.9.2020

25.8.2020 D

Lagt er til að kostnaðarmat verði fengið vegna kaupa á hugbúnaði og

vélbúnaði handa öllum kennurum sem starfa hjá Reykjavíkurborg og

ekki hafa viðeigandi hugbúnað og vélbúnað til þess að sinna starfi

sínu utan skólanna. Óafgreidd.

25.8.2020 D

Lagt er til að búinn verði til skýr verklagsferill komi upp

kórónuveirusmit innan grunnskóla, leikskóla, frístundaheimila og

frístundamiðstöðva borgarinnar. Verklagsferillinn taki mið af því að

komi upp Kórónuveirusmit á starfstöðvum skóla- og frístundasviðs

verði skóla- og frístundaráð upplýst hið fyrsta og haft með í ráðum

varðandi ákvarðanir í tengslum við aðgerðir sem teknar verða þá í

samráði við sóttvarnarlækni og yfirmenn þeirra starfstöðva þar sem

smit kemur upp. Þá verði starfsmenn og foreldrar upplýstir

strax. Sviðsstjóra verði falið að framfylgja ákvörðunum ráðsins, eins

og fram kemur í 6. gr. samþykktar fyrir skóla- og frístundaráð

Reykjavíkurborgar. Óafgreidd.
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Dags. 

framlagningar Flokkur Tillaga Staða afgreiðslu Dags. afgreiðslu

18.8.2020 D

Enn er ekki búið að ganga frá því hvernig skólaakstri verði háttað

fyrir þau börn sem búa í Staðahverfi og þurfa að sækja skóla langan

veg eftir að Korpuskóla var lokað. Þegar skólanum var lokað var því

lofað að skólaakstur stæði til boða en nú þegar örfáir dagar eru í að

skólar hefjist er enn ekki búið að ganga frá þeim málum. Mikilvægt

er að foreldrar og nemendur séu upplýstir um hvort staðið verði við

loforð um skólaakstur og hvernig honum verði háttað. Í ljósi þess er

lagt til að loforð um skólaakstur verði efnd og að foreldrar verði

upplýstir um þessi mál hið fyrsta. Vísað frá. 22.9.2020

18.8.2020 D

Á fundi skóla- og frístundaráðs 9. júní sl. óskuðu skóla- og 

frístundaráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eftir stöðu ráðningarmála í 

leikskólum, grunnskólum og frístundaheimilum. Svar við fyrirspurninni 

var lagt fram á fundi ráðsins 25. júní sl. Samkvæmt því svari kom fram að 

enn eitt árið virtist stefna í manneklu á leikskólum borgarinnar þar sem 

eftir var að ráða í fleiri stöður þar en á sama tíma og í fyrra eða í 115,2 

stöðugildi og enn átti eftir að ráða í 67 stöðugildi í grunnskólunum. Fram 

kom í bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að bregðast þyrfti strax við 

þessari stöðu áður en skólastarf hæfist í ágúst. Það vekur furðu að þegar 

örfáir dagar eru í skólabyrjun að upplýsingar liggi ekki fyrir um hvort búið 

sé að fullmanna umræddar stöður og að málið sé ekki til umfjöllunar á 

fyrsta fundi skóla- og frístundaráðs eftir sumarleyfi. Skóla- og 

frístundaráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óska því eftir að staða 

ráðningarmála í leikskólum, grunnskólum og frístundaheimilum 

Reykjavíkurborgar liggi fyrir og verði á dagskrá á næsta fundar skóla- og 

frístundaráðs 25. ágúst nk.

Samþykkt. 25.8.2020
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Dags. 

framlagningar Flokkur Tillaga Staða afgreiðslu Dags. afgreiðslu

23.6.2020 D

Lagt er til að haldinn verði samráðsfundur með foreldrum í

norðanverðum Grafarvogi eigi síðar en í byrjun ágúst, fyrir

skólabyrjun, til að fara yfir þær breytingar sem breytt skólahald og

stofnun nýsköpunarskóla mun hafa í för með sér. Vísað frá. 22.9.2020

9.6.2020 D

Lagt er til að eftirfarandi málsgrein bætist við samþykkt um skóla-

og frístundaráð. Við ráðningu í stöðu skólastjóra og leikskólastjóra

skal skóla- og frístundasvið gefa foreldrafélagi/foreldraráði og

skólaráði viðkomandi skóla kost á virku samráði um málið. Þar sem

ráðning skólastjóra eða leikskólastjóra stendur fyrir dyrum, skal gefa

stjórn viðkomandi foreldrafélags, foreldraráði og skólaráði kost á að

hitta umsækjendur, sem metnir hafa verið hæfastir, til að kynnast sýn

þeirra á starfið. Heimilt er að hafa slíkan fund opinn öllum foreldrum

viðkomandi skóla. Að undangengnu slíku samráði er þessum aðilum

þ.e. stjórn foreldrafélags og skólaráði heimilit að skila umsögn til

skóla- og frístundasviðs með áliti um hvaða umsækjandi sé

áhugaverðasti kosturinn með hliðsjón af metnaðarfullri framtíðarsýn

að þeirra mati til að gegna starfinu.
Óafgreidd.

26.5.2020 D

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks óska eftir því að allir reykvískir foreldrar

njóti jafnræðis þegar kemur að systkinaafslætti vegna

frístundagjalds. Því leggja þeir til að systkinaafsláttur gildi um öll

reykvísk börn hvort sem þau stunda nám við borgarrekna skóla eða

sjálfstætt starfandi skóla utan Reykjavíkur. Óafgreidd.

26.5.2020 D

Lagt er til að skóla- og frístundasvið móti tillögur fyrir næsta skólaár

um hvernig hægt verði að mæta nemendum sem misst hafa úr námi

vegna skerts skólahalds í Kórónuveirufaraldrinum. Skert skólahald

hefur áhrif á námsframvindu margra nemenda og bregðast verður við

því með markvissum aðgerðum s.s. að skoðað verði að fjölga

kennslustundum í undirstöðunámsgreinum s.s. í lestri og stærðfræði.
Óafgreidd.
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Dags. 

framlagningar Flokkur Tillaga Staða afgreiðslu Dags. afgreiðslu

26.5.2020 D

Lagt er til að allir reykvískir nemendur hafi raunverulegt val um

hvaða skóla þeir sæki, óháð rekstrarformi skóla eða

sveitarfélagsmörkum. Til þess að gera það kleift er því lagt til

að sama fé fylgi börnum óháð því hvort þau velja sjálfstætt starfandi

skóla eða borgarrekinn skóla. Óafgreidd.

26.5.2020 D

Ítrekuð tillaga frá 25. febrúar 2020 en þar var lagt er til að skóla- og

frístundasvið sjái til þess að unnið verði í fullu samstarfi við fulltrúa

starfsfólks og foreldra Fossvogsskóla varðandi endurbætur við

skólann. Þá er jafnframt lagt til að komið verði á samstarfsvettvangi

ofangreindra aðila við fulltrúa fagmanna og úttektaraðila sem unnið

hafa að endurbótum og gert hafa mælingar og úttekt á

skólahúsnæðinu og aðra þá fagaðila sem komið hafa að verkinu.

Ennfremur er mikilvægt að allar upplýsingar um framkvæmdina

verði aðgengilegar fulltrúum foreldra og starfsfólks. Þremur

mánuðum eftir að tillagan var lögð fram hefur hún ekki verið tekin á

dagskrá. Þennan tíma hefur óvissa foreldra og barna í Fossvogsskóla

um málefni skólans aukist mikið. Breytingartillaga samþykkt. 9.6.2020

12.5.2020 D

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks í skóla- og frístundaráði leggja til að

gerður verði listi yfir fyrirhugaðar framkvæmdir og viðhaldsverkefni

á starfstöðum skóla- og frístundaráðs sem samþykktar hafa verið á

vegum borgarinnar. Yfirlitið verði sundurliðað eftir starfstöðvum og

framkvæmdatíma. Þannig gæti starfsfólk skólanna, foreldrar og íbúar

í nágrenni þeirra glöggvað sig á því með einföldum hætti hvaða

framkvæmdir og viðhaldsverkefni eru framundan í sínu umhverfi.

Gott væri að þau verkefni sem skilgreind eru sem sérstök

átaksverkefni í tengslum við viðbrögð við Covid-19 ástandinu séu

merkt sérstaklega. Óafgreidd.
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Dags. 

framlagningar Flokkur Tillaga Staða afgreiðslu Dags. afgreiðslu

28.4.2020 D

Lagt er til að þeim nemendum sem ljúka grunnskóla nú í vor standi

til boða að stunda fjarnámsáfanga í framhaldsskólum í sumar sér að

kostnaðarlausu. Í ljósi ástandsins og skerts skólahalds að undanförnu

vegna Covid-19 faraldursins og samkomubannsins er mikilvægt að

nemendur eigi þess kost við skólaskilin að spreyta sig á

framhaldsskólaáföngum. Þannig munu þeir kynnast

framhaldsskólastiginu, geta nýtt tímann og verða betur í stakk búnir

til að takast á við krefjandi nám á framhaldsskólastigi. Þetta gæti

orðið hluti af virkniúrræðum fyrir þessa nemendur enda má búast við

að erfitt verði fyrir þennan aldurshóp að fá vinnu í sumar. Lagt er til

að Reykjavíkurborg leiti samninga við ríkið um að greiða kostnað

vegna þessara fjarnámsnemenda sem ljúka munu 10. bekk nú í vor.

Enda um að ræða áfanga sem ríkið þyrfti hvort eð er að greiða fyrir

þegar þessir nemendur hefja nám í framhaldsskóla.
Vísað frá. 9.6.2020

28.4.2020 D

Í aðgerðapakka borgarráðs vegna neikvæðra efnahagslegra áhrifa

Covid-19 faraldursins er lögð til flýting fjárfestinga og viðhalds á

vegum Reykjavíkurborgar til að auka atvinnu og umsvif í

efnahagslífinu. Gert er ráð fyrir viðbótarfjárfestingar borgarsjóðs og

B-hluta fyrirtækja geti samanlagt orðið um 5 milljarðar króna á árinu

og enn meiri árið 2021. Nú liggur fyrir í fjölmörgum skýrslum sem

lagðar hafa verið fyrir skóla- og frístundaráð viðhaldsþörf

skólahúsnæðis í borginni og því lagt til í ljósi þeirra aðgerða sem

borgarráð hefur boðað að ráðist verði í enn frekari aðgerðir vegna

löngu tímabærra viðhaldsverkefna í grunn- og leikskólum,

frístundaheimilum og frístundamiðstöðvum borgarinnar strax á þessu 

ári. Á sama tíma og slík ráðstöfun yrði atvinnuskapandi yrði margra

ára uppsafnaðri viðhaldsþörf skólanna mætt. Vísað frá. 23.6.2020
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Dags. 

framlagningar Flokkur Tillaga Staða afgreiðslu Dags. afgreiðslu

28.4.2020 D

Ítrekuð er neðangreind tillaga skóla- og frístundaráðsfulltrúa

Sjálfstæðisflokks frá 25. febrúar síðast liðnum. Óskað er eftir að fá

þessa kynningu inn á næsta fund ráðsins. Lagt er til að ráðið fái

kynningu frá Heilbrigðiseftirlitinu á síðustu úttekt á öryggi á og við

leikskóla- og grunnskólalóðir. Jafnframt er óskað eftir að ráðið fái

yfirlit yfir athugasemdir sem gerðar hafa verið til að bæta öryggi

leiksvæða skólanna.

Dregin til baka. Tillagan frá 25. 

febrúar 2020 samþykkt. 23.6.2020

28.4.2020 D

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks í skóla- og frístundaráði óska eftir því að

samningar við Arnarskóla verið endurskoðaðir. Nokkur reykvísk

börn komast ekki inn í Arnarskóla þrátt fyrir það að úrræðið sé talið

henta þeim best af þeim úrræðum sem eru í boði á Íslandi. Það er því

gríðarlega mikilvægt að skóla- og frístundaráð óski eftir því að

samningar við Arnarskóla verði endurskoðaðir og fleiri börnum

boðin þar vist. Í dag eru það fjögur reykvísk börn sem fá að ganga í

Arnarskóla. Ekki er búið að taka út starfsemi Arnarskóla enda hefur

slík úttekt aldrei farið fram fyrr en í fyrsta lagi á fjórða starfsári nýrra

skóla. Mikið eftirlit er þó með starfseminni og full ástæða til þess að

treysta þeim fagteymum sem starfa með þessum börnum og

foreldrum þeirra. Vísað frá. 8.9.2020

25.2.2020 D

Lagt er til að ráðið fái kynningu frá Heilbrigðiseftirlitinu á síðustu

úttekt á öryggi á og við leikskóla- og grunnskólalóðir. Jafnframt er

óskað eftir að ráðið fái yfirlit yfir athugasemdir sem gerðar hafa

verið til að bæta öryggi leiksvæða skólanna. Samþykkt. 23.6.2020
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Dags. 

framlagningar Flokkur Tillaga Staða afgreiðslu Dags. afgreiðslu

25.2.2020 D

Víða er aðstaða í frístundamiðstöðvum og frístundaheimilum slæm 

sem kemur niður á faglegu starfi þannig að erfitt getur reynst að 

starfa í samræmi við stefnu í frístundamálum sem gerir auknar kröfur 

um aukið hlutverk þessara starfsstaða. Að auki er viðhaldi víða 

ábótavant. Lagt er til að gerð verði sérstök úttekt á aðstöðu 

frístundamiðstöðva og frístundaheimila og viðhaldsþörf þessara 

starfsstaða. Í framhaldinu er lagt til að að gerð verði áætlun um 

úrbætur. Breytingartillaga samþykkt. 22.9.2020

25.2.2020 D

Lagt er til að eftirlit Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur með þrifum í

leik- og grunnskólum verði aukið í ljósi yfirstandandi verkfalls

Eflingar. Þá er ennfremur mikilvægt að fylgst sé vel með þrifum ef

sá heimsfaraldur sem kórónaveiran er, berst til landsins og breiðist

út. Samþykkt. 26.5.2020

25.2.2020 D

Lagt er til að skóla- og frístundasvið sjái til þess að unnið verði í

fullu samstarfi við fulltrúa starfsfólks og foreldra Fossvogsskóla

varðandi endurbætur við skólann. Þá er jafnframt lagt til að komið

verði á samstarfsvettvangi ofangreindra aðila við fulltrúa fagmanna

og úttektaraðila sem unnið hafa að endurbótum og gert hafa

mælingar og úttekt á skólahúsnæðinu og aðra þá fagaðila sem komið

hafa að verkinu. Ennfremur er mikilvægt að allar upplýsingar um

framkvæmdina verði aðgengilegar fulltrúum foreldra og starfsfólks.
Breytingartillaga samþykkt. 9.6.2020

11.2.2020 D

Lagt er til að farið verði strax í bráðabirgðaaðgerðir til að tryggja

umferðaröryggi við Dalskóla í ljósi þess að ekki verður farið í

framkvæmdir fyrr en í sumar til að bæta umferðaröryggi á helstu

göngu- og hjólaleiðum barna til og frá skóla. Dalskóli stendur við

mikla umferðargötu, þar sem engar merktar gangbrautir eru og lýsing

slæm og því brýnt að gripið verði til bráðbirgðaráðstafana hið allra

fyrsta. Vísað frá. 23.6.2020
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11.2.2020 D

Lagt er til að farið verði í úrbætur á aðstöðu fyrir félagsmiðstöð við

Sæmundarskóla en bæði foreldrar og starfsfólk

félagsmiðstöðvarinnar hafa ítrekað kallað eftir því að aðstaðan verði

bætt. Gert var ráð fyrir við hönnun skólans að aðstaða væri fyrir

félagsmiðstöð innan hans en sú aðstaða hefur nánast frá upphafi

verði nýtt í skólastofur. Bent hefur verið á að ákjósanlegast sé að

koma upp varanlegri aðstöðu fyrir félagsmiðstöðina austan megin

við Sæmundarskóla til framtíðar. Á meðan slíkri aðstöðu hefur ekki

verið komið upp er mikilvægt að farið verði í bráðabirgðaaðgerðir til

að mynda með færanlegum kennslustofum.
Óafgreidd.

10.12.2019 D

Lagt er til að niðurstöður reykvískra grunnskóla í PISA-könnuninni

verði gerðar opinberar. Sundurgreindar upplýsingar um árangur

hvers skóla í einstökum greinum; lesskilningi, náttúruvísindum og

stærðfræði verði sendar viðkomandi skólastjórnendum, skólaráði og

stjórn foreldrafélags í því skyni að hvetja til upplýstra umræðna um

kennsluhætti og námsárangur. Felld. 28.1.2020

26.11.2019 D

Lagt er til að gerð verði könnun á því hvort allir grunnskólar

borgarinnar nái að fullnægja kröfum aðalnámskrár um kennslutíma í

upplýsinga- og tæknimennt og hvort verið sé að vinna að þeim

hæfniviðmiðum sem vinna skal að samkvæmt aðalanámskránni. Samþykkt. 12.5.2020

12.11.2019 D

Lagt er til að farið verði í úrbætur til að bæta loftgæði í

Laugarnesskóla. Mælingar hafa sýnt að styrkur koltvísýrings sé þar

of hár og yfir viðmiðunarmörkum í kennslustofum í eldri byggingu

skólans enda ekkert loftræstikerfi þar til staðar. Hár styrkur

koltvísýrings í lofti getur valdið óþægindum og slappleika. Ekki er

boðlegt að bjóða nemendum og starfsfólki upp á heilsuspillandi

húsnæði og því mikilvægt að farið verði í úrbætur strax. Nú þegar

hefur slæmt ástand skólans haft áhrif á starfsmannamálin.
Breytingartillaga samþykkt. 23.6.2020
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12.11.2019 D

Lagt er til að farið verði í loftgæðamælingar í öllum skólum

borgarinnar í ljósi þeirra tilfella sem komið hafa upp að undanförnu í

Hagaskóla og Laugarnesskóla. Þar mældist styrkur koltvísýrings of

hár með þeim afleiðingum að nemendur fundu fyrir óþægindum s.s.

slappleika og höfuðverk. Breytingartillaga samþykkt. 23.6.2020

22.10.2019 D

Skóla- og frístundaráð leggur til að Úlfarsárdalurinn verði valinn

sem einn af þeim fimm stöðum sem taka þátt í tilraunaverkefni um

LED gangbrautir sem felur í sér að tæknibúnaður skynjar þegar

gangandi vegfarendur nálgast gangbraut og kveikir þá LED

götulýsingu þannig að einungis gangbrautin og sá sem fer yfir verða

lýstir upp. Jafnframt kviknar lýsing í gangbrautarmerkinu og

viðvörunarljós fyrir akandi umferð. Vísað frá. 28.1.2020

22.10.2019 D

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks leggja það til að breyting verði gerð á

þjónustu við dagforeldra þannig að rekstrarumhverfi þeirra verði

ekki jafn ótryggt og nú er. Breytingarnar stuðla að því að jafna stöðu

dagforeldra á milli sveitarfélaga. Lagt er til að ef barn hættir hjá

dagforeldri eftir 1. apríl og fer í einhvern af leikskólum Reykjavíkur

þá fá dagforeldrar niðurgreiðslu frá Reykjavíkurborg fyrir maí og

júní mánuð ef ekki vistast annað barn í staðinn hjá dagforeldrinu.

Skilyrði fyrir greiðslu er að barnið hafi verið í vistun hjá

dagforeldrinu frá 1. janúar sama ár. Þetta ákvæði á eingöngu við um

dagforeldra sem eru starfandi hjá Reykjavíkurborg. Óafgreidd.

22.10.2019 D

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks í skóla- og frístundaráði óska eftir því að

sendur verði upplýsingapóstur á alla dagforeldra í Reykjavík þar sem

kemur fram hver sé tengiliður þeirra hjá Reykjavíkurborg. Þar verði

gefið upp nafn, netfang og símanúmer sem hægt er að ná í

viðkomandi tengilið á vinnutíma. Samþykkt. 11.2.2020
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22.10.2019 D

Á síðasta fundir skóla- og frístundaráðs 8. október sl. lögðu fulltrúar

Sjálfstæðisflokks fram tillögu um úrbætur á skólaakstri í Grafarvogi.

Tillögunni var frestað og vekur furðu að hún hafi ekki ratað inn í

dagskrá fundarins í dag. Það er til marks um að meirihlutinn telur

málið ekki brýnna en svo að tillagan er enn í frestun. Frá því að

tillagan var lögð fram hafa borist upplýsingar um að enn sé

skólaaksturinn í ólagi og ferðir fallið niður. Fulltrúar

Sjálfstæðisflokksins ítreka að bregðast þarf strax við og koma

skólaakstrinum í lag. Jafnframt er óskað eftir því að tillagan verði

tekin til afgreiðslu á næsta fundi ráðsins.

Fyrri tillaga frá 8.10.2019 

samþykkt. 12.11.2019

8.10.2019 D

Í ljósi ítrekaðs þjónustubrests vegna skólaaksturs í Grafarvogi er lagt

til að farið verði yfir öll þau tilvik þar sem um þjónustubrest er að

ræða. Þá er lagt til að skerpt verði á því að upplýsingar til foreldra

berist eins fljótt og auðið er þegar skólabílnum seinkar eða um

þjónustubrest er að ræða. Sviðsstjóra skóla- og

frístundasviðs verði falið að ræða við fyrirtækið sem sér um

aksturinn til að gera athugasemdir, fara fram á úrbætur og tryggja að

hægt verði að reiða sig á þjónustuna framvegis. Þá er brýnt að til

staðar sé viðbragðsáætlun sem virkjast ef skólaakstur bregst

einhverra hluta vegna. Samþykkt. 12.11.2019

8.10.2020 D

Lagt er til að umferðaröryggi í Úlfarsárdal verði bætt með áherslu á

göngu- og hjólaleiðir barna til og frá skóla. Þá er lagt til að

gangbrautir verði sérmerktar og upplýstar í samræmi við

umferðarlög.  Samþykkt. 28.1.2020
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24.9.2019 D

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks í skóla- og frístundaráði leggja það til að

skóla- og frístundasvið skoði þann möguleika á að breyta húsnæði

Kelduskóla – Korpu í sameiginlegan leik- og grunnskóla með tilliti

til kostnaðarmats. Enn fremur verði vilji skólasamfélagsins og

foreldrafélagsins kannaður. Þegar hefur verið samþykkt að hefja

rekstur svipaðra skóla í Reykjavík. Reykjavíkurborg ætlar að bjóða

upp á nýja skólagerð fyrir börn á aldrinum 2 ára til 16 ára þar sem

styrkleikar leikskóla, grunnskóla og frístundar fléttast saman í skóla

sem geta dregið fram það besta í hverju barni. Álíka tillaga um

rekstur Kelduskóla Korpu kom fyrst fram hjá starfshópi um

framtíðarskipulag skóla- og frístundastarfs í Staðarhverfi í

Grafarvogi í apríl 2016. Vísað frá. 8.10.2019

24.9.2019 D

Lagt er til að eftirlit við grunn- og leikskóla í borginni verði 

endurskoðað sem og allir öryggisferlar. Starfsmenn og kennarar 

auðkenni sig t.d. með nafnspjaldi eins og þekkist víða í stofnunum 

og fyrirtækjum til að tryggja betur öryggi nemenda. Skóla- og 

frístundasviði yrði falin útfærsla þessara auðkenna. Þá er lagt til að 

kannaðir verði kostir þess að koma upp öryggismyndavélum við 

skólana og að þeim skólum sem þess óska standi slíkur búnaður til 

boða.

Vísað til meðferðar í starfshópi 

um aukið öryggi barna í skóla- og 

frístundastarfi Reykjavíkurborgar. 8.10.2019

10.9.2019 D

Lagt er til að könnun verði gerð á notkun útikennslustofa í borginni

með það að markmiði að hægt verði að nýta þær betur. Kortlagning

þeirra verði nýtt til að hvetja til frekari notkunar þeirra og til

samnýtingar milli hverfa, skóla og leikskóla. Þannig gefst tækifæri

fyrir fleiri skóla, leikskóla og frístundaheimili að nýta

útikennslustofurnar enda er útinám hluti af aðalnámskrá. Samþykkt. 18.8.2020
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11.6.2019 D

Skóla- og frístundaráð beinir því til forsætisnefndar að breyta

samþykkt um ráðið á þá leið að Samtökum sjálfstætt rekinna skóla

verði heimilað að skipa áheyrnarfulltrúa í skóla- og frístundaráð.

Eðlilegt er að sjálfstætt starfandi skólar sem sinna lögbundnum

verkefnum sem ráðið hefur eftirlitsskyldur með hafi áheyrnarfulltrúa

á fundum ráðsins. Felld. 10.9.2019

11.6.2019 D

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks í skóla- og frístundaráði harma það að

ekki hafi tekist að klára Dalskóla. Starfsfólk og börn þurfa því áfram

að vera í vinnuaðstöðu sem fylgir mikið rask. Það er því mikilvægt

að takmarka öll óþægindi bæði fyrir börn og starfsfólk. Fulltrúar

Sjálfstæðisflokks óska því eftir að börn og starfsfólk fái góðan og

næringarríkan mat sem uppfyllir viðmið Landlæknisembættisins og

lög um grunnskóla kveða á um, á meðan á þessum framkvæmdum

stendur. Það er mjög mikilvægt að tryggja það að svo verði þó svo að

það sé kostnaðarsamt vegna framkvæmda. Börn og starfsfólk í

Dalskóla hafa sýnt mikla þolinmæði og þrautseigju á þessum

framkvæmdatíma. Skóla- og frístundaráð verður því að tryggja að

heitar máltíðir geti verið afgreiddar í skólanum fram að áramótum

eða þangað til mötuneyti skólans verði fullklárað og hægt er að fara

að elda á staðnum. Breytingartillaga samþykkt. 27. 8.2019

14.5.2019 D

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks í skóla- og frístundaráði óska eftir því að 

athugað verði hvort að mygla finnist í leikskólum, grunnskólum, 

frístundaheimilum og frístundamiðstöðvum Reykjavíkurborgar. Breytingartillaga samþykkt. 26.11.2019

14.5.2019 D

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks í skóla- og frístundaráði óska eftir því að 

öryggisúttekt verði gerð í öllum leikskólum, grunnskólum, 

frístundaheimilum og frístundamiðstöðvum Reykjavíkurborgar. Breytingartillaga samþykkt. 26.11.2019
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9.4.2019 D

Skóla- og frístundaráð samþykkir að gefa starfshóp er stofnaður var

til þess að meta og útfæra tillögur um framkvæmd grunnskóla- og

frístundastarfs í norðanverðum Grafarvogi, skólahverfum

Kelduskóla og Vættaskóla lengri tíma til þess að útfæra sína vinnu.

Til stendur að hópurinn skili niðurstöðum til sviðsstjóra eigi síðar en

29. apríl 2019. Líkt og bent er á í skýrslu Intellecta þá var stofnun

nýs skóla- og frístundasviðs og sameiningarferli leikskóla og

grunnskóla viðamikið verkefni sem hafði ekki fyrirfram augljósan og

óumdeilanlegan ávinning. Þetta kemur fram í óháðri úttekt sem

Intellecta gerði fyrir Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar. Því er

mikilvægt að vanda gríðarlega þá vinnu sem nú hefur verið sett af

stað. Páskar og aðrir frídagar skerða verulega þann tíma sem þessi

hópur hefur til þess að vinna og því leggja fulltrúar Sjálfstæðisflokks

til að hópurinn fái tíma til 31. maí 2019.
Breytingartillaga samþykkt. 23.4.2019

9.4.2019 D

Lagt er til að starfsmenn frístundaheimila fái frí þegar grunnskólar

borgarinnar fara í vetrarleyfi. Þannig er gætt jafnræðis milli

starfsmanna skólanna enda stendur nemendum ekki til boða þjónusta

frístundaheimilanna í vetrarleyfum. Vísað frá. 27.8.2019

22.1.2019 D

Lagt er til að strax verði brugðist við þeim 

athugasemdum/frávikum/ábendingum frá Heilbrigðiseftirliti sem átta 

frístundaheimili hafa fengið og ekki hefur verið brugðist við. Það er 

óboðlegt að athugasemdum/frávikum/ábendingum frá 

Heilbrigðiseftirlitinu sé ekki sinnt strax. Samþykkt. 28.5.2019
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