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MINNISBLAÐ 
 

Viðtakandi:  Skóla- og frístundaráð  

Sendandi:   Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs  

 

Efni: Ósk um að greitt verði framlag vegna fleiri barna í ungbarnaleikskólanum Krílaseli 

I. Umsókn Krílasels 

 

Fyrir liggur umsókn Krílasels ehf kt. 700818-0390, dags. 20. september 2020, um að 

rekstrarleyfi leikskólans verði breytt með þeim hætti að þar megi vera 25 börn í stað 20  nú. 

Jafnframt er farið fram á að rekstrarframlag verði aukið og að greitt verði framlag vegna 25 

barn í stað 20.  

Krílasel er ungbarnaleikskóla sem rekinn er að Rangárseli 8 í Reykjavík. Í beiðni Krílasels 

kemur fram að ástæða hennar sé að mörg af börnunum sem þar dvelja séu í 6,5 tíma vistun og 

einnig að oftar en ekki vantar eitthvert barn í vistunina. Leikskólastjóri telur að þau hafi svigrúm 

til að bæta við sig börnum. Biðlisti er í leikskólann og því þörf fyrir fjölgun plássa. Leikskólinn 

er með skólanámskrá frá árinu 2018 og hefur skilað inn starfsáætlun vetrarins. 

Talmeinafræðingar skóla- og frístundadeildar Breiðholts hafa boðið leikskólanum að vera 

þátttakandi í málþroskaverkefni sem fer af stað í vetur og hefur leikskólinn lýst yfir áhuga á 

samtarfi.  

Krílasel ehf hefur gert samning, dags. 10. febrúar 2019,  við skóla- og frístundasvið um framlag 

sviðsins til sjálfstætt starfandi leikskóla fyrir börn frá 6/9 mánaða til 36 mánaða. Samkvæmt 3. 

gr. samningsins er fjöldi reykvískra barna sem greitt er framlag með að hámarki 20 nema 

rekstrarleyfi leikskólans kveði á um færri börn. 

Samkvæmt rekstrarleyfi leikskólans, dags. í desember 2018, er heimilt að reka leikskóla í 

húsnæðinu fyrir allt að 20 börnum á aldrinum 6 mánaða til 36 mánaða en fyrir liggur umsókn 

um breytingu í 25 börn.  

Fyrirvari er gerður um mögulegar breytingar árið 2021, á samningum skóla- og frístundasviðs 

vegna barna 6 mánaða til 36 mánaða til samræmis við ráðgerðar breytingar á lögum um 



fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000. Gera má ráð fyrir að gerð verði sú breyting á samningum 

við sjálfstætt rekna leikskóla að framlag verði greitt vegna barna hjóna og sambúðarfólks frá 

12 mánaða aldri og fyrir börn einstæðra foreldra og námsmanna frá 7 mánaða aldri.   

II. Upplýsingar um fjárhagsleg áhrif 

 

Áætlaður árlegur rekstrarkostnaður vegna fjölgunar barna úr 20 reykvískum börnum í 25 eru 

kr. 13.478.465 á ársgrundvelli. Er það miðað við að mánaðarlegt rekstrar- og húsnæðisframlag 

fyrir hvert barn sé kr. 245.063 í 11 mánuði.   

Samkvæmt umsögn fjármála- og áhættustýringarsviðs Reykjavíkurborgar, dags. 28. október 

2020, telur FÁST kostnaðarmat vegna aukningar leikskólaplássa raunhæfa. Kostnaður vegna 

nýrra kjarasamninga mun hækka framlag pr. barn í sjálfstætt starfandi grunnskólum og sú 

hækkun gæti verið um 10%.  Þó er bent á að börnin fimm sem gætu fengið leikskólapláss vegna 

fjölgunarinnar, væru annars að öllum líkindum í vistun hjá dagforeldri.   

Kostnaður vegna fjölgunar leikskólaplássa er á ársgrundvelli.  Ef fjölgun mun verða á plássum 

á árinu 2020 er kostnaðurinn hlutfall árskostnaðar til samræmis við nýtingartímann.  

Fjárheimildir skóla- og frístundasviðs vegna leikskólamála eru ekki fullnýttar og því myndu 

breytingarnar rúmast innan núverandi fjárheimilda vegna leikskólahluta fyrir árið 2020.   

III Afstaða skóla- og frístundasviðs 

Af hálfu skóla- og frístundasviðs er ekki gerð athugasemd við að gerð verði sú breyting að  

Krílaseli verði greitt framlag vegna 25 reykvískra barna að hámarki í stað 20. Fyrirvari er gerður 

um að komið geti til breytinga vegna aldursviðmiðs í tengslum við breytingar á lögum um 

fæðingarorlof. 

Verði breyting á framlagi samþykkt, er lagt til að gerður verði viðauki við núgildandi samning 

Reykjavíkurborgar og Krílasels til samræmis við framangreint.  

 


