
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar (SFS) kt. 530269-7609 

og Útilífsmiðstöð skáta á Úlfljótsvatni (ÚSÚ) kt.420278-0209 

gera með sér eftirfarandi  

samstarfssamning 

1. gr.

Markmið

Markmið samningsins er að styrkja starf Útilífsmiðstöðvar skáta á Úlfljótsvatni með því að styðja við 

áframhaldandi þróun þeirrar dagskrár sem þar er boðið upp á þannig að hún sé í góðu samræmi við 

menntastefnu Reykjavíkurborgar og frístundastefnu Reykjavíkurborgar og tryggja aðgengi 

grunnskólabarna í Reykjavík að skólabúðum á góðum kjörum. 

2. gr.

  Samstarfsvettvangur 

SFS og ÚSÚ eru samstarfsaðilar um eflingu útivistar og útináms fyrir börn. 

ÚSÚ vinnur með Miðstöð útivistar- og útináms (MÚÚ) að þróun dagskrár svo að hún sé í góðu samhengi 

við námskrár og menntastefnu og frístundastefnu Reykjavíkurborgar.  ÚSÚ miðlar til MÚÚ reynslu 

skátahreyfingarinnar af útinámi, útivist með börnum og rekstri skólabúða og útilífsmiðstöðva. 

ÚSÚ skal bjóða skólum Reykjavíkurborgar forgang að skráningu í skólabúðir ÚSÚ. Til að tryggja 

forgang skal skráning  berast ÚSÚ eigi síðar en 1. febrúar ár hvert vegna haustannar og 1. október vegna 

vorannar. 

3. gr.

Hlutverk ÚSÚ á grundvelli samningsins 

 Hlutverk ÚSÚ á grundvelli samnings þessa er eftirfarandi:  

1. Kynna útilífsmiðstöðina og skólabúðirnar á Úlfljótsvatni fyrir stjórnendum á starfsstöðum

SFS, með kynningarbréfum og heimsóknum til allra skóla sem skrá sig í skólabúðirnar.

2. Tryggja að rekstur útilífsmiðstöðvar og skólabúða sé  í samræmi við markmið samningsins t.d.

með því að:

 Bjóða upp á fjölbreytta útilífsdagskrá fyrir börn með aukið heilbrigði, félagsfærni og

sjálfseflingu að leiðarljósi.

 Þróa og bjóða upp á leiki og verkefni sem efla hópinn, hvort sem um er að ræða skólahópa

eða hópa úr frístundamiðstöðvum.

 Leggja áherslu á fræðslu og þjálfun í útivist fyrir skólabörn og starfsfólk skóla sem dvelur

í skólabúðum.

 Tengja áherslur námssviða náttúrufræða við vettvangsathuganir á Úlfljótsvatni.

 Fræða og efla vitund um sjálfbærni og  kynna börnum heimsmarkmiðin 17.

3. Útvega og greiða fyrir rútuferðir nemenda, sem taka þátt í skólabúðum ÚSÚ, frá skóla að

skólabúðunum og aftur til baka.
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4. Leggja fram skýrslu í lok hvers skólaárs, þar sem greint er frá aðsókn í skólabúðirnar, 

fyrirkomulagi og dagskrá skólabúðanna á skólaárinu, auk þess sem fjallað er sérstaklega um 

framgang verkefna skv. samningi þessum. 

 

4. gr. 

Um greiðslur 

 

SFS greiðir ÚSÚ samtals kr. 8.000.000,- á hverju samningsári frá 2021- 2023. Greiðslur skulu inntar 

af hendi sem hér segir:  

 

1. janúar 2021  kr. 4.000.000,- 

1. september 2021  kr. 4.000.000,- 

1. janúar 2022 og kr. 4.000.000,-  

1. september 2022  kr. 4.000.000,- 

1. janúar 2023 kr. 4.000.000.- 

1. september 2023 kr. 4.000.000.- 

 

Grunnskólar  Reykjavíkurborgar fá 20% afslátt af gjaldskrá skólabúðanna fyrir miðstig grunnskóla. 

Akstur fyrir nemendur í rútubifreiðum frá skóla að skólabúðum og aftur til baka greiddur af ÚSÚ, sbr. 

3. tölul. 3. gr. samningsins.  

 

5. gr.  

Endurgreiðsla vegna ofgreiðslu, vanefndir og varnarþing 

 

Komi í ljós að skóla- og frístundasvið hafi ofgreitt styrkfjárhæð af einhverjum ástæðum, t.d. vegna 

rangra upplýsinga eða mistaka mun skóla- og frístundasvið lækka styrkfjárhæð til ÚSÚ við næstu 

greiðslu sem því nemur eða krefjast endurgreiðslu.  

 

Verði um vanefndir að ræða á skyldum annars hvors samningsaðila skv. samningi þessum er gagnaðila 

heimilt að rifta samningnum, þ.m.t. afturkalla styrkloforð og/eða krefjast endurgreiðslu, án frekari 

fyrirvara eða aðvarana. Áður en til riftunar kemur skal samningsaðili þó hafa skorað á gagnaðila að bæta 

úr vanefndinni innan hæflegs frests, sem skal að öllu jöfnu ekki vera lengri en 14 dagar.  

 

Rísi ágreiningur um efni og/eða túlkun samningsaðila á samningi þessum skal reka ágreiningsmál fyrir 

héraðsdómi Reykjavíkur. 

 

5. gr. 

Gildistími, endurskoðun, reglur o.fl. 

 

Samningurinn gildir frá 1. janúar 2021 til 31. desember 2023 og fellur brott án sérstakrar uppsagnar að 

þeim tíma liðnum.  Gerður er fyrirvari af hálfu Reykjavíkurborgar um að fjárveitingar skóla- og 

frístundasviðs eru gerðar með fyrirvara um fjárheimildir skv. fjárhagsáætlun á hverju ári eftir fyrsta ár 

samningsins. 

Samningurinn er uppsegjanlegur af hálfu beggja samningsaðila með þriggja mánaða fyrirvara og miðast 

uppsögn við mánaðamót. 
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Báðir aðilar geta óskað eftir endurskoðun samningsins ef ófyrirséðar aðstæður valda breytingum á 

ákvæðum samningsins. 

Aðilar skulu fyrir 1. október 2023 ákveða sameiginlega hvort samningurinn skuli endurnýjaður.  

Um samning þennan fer eftir reglum Reykjavíkurborgar um styrki og skal geta þess í kynningarefni 

ÚSÚ að félagið njóti styrks frá Reykjavíkurborg.   

 

Skv. reglum Reykjavíkurborgar um styrki skulu þeir, sem njóta styrkja frá Reykjavíkurborg, skila 

kyngreindum gögnum um þá sem eftir atvikum veita eða njóta tiltekinnar þjónustu eða gæða vegna 

styrkveitingarinnar. Sérstaklega skal greint frá því hvaða áhrif styrkurinn hefur á stöðu jaðarsettra hópa 

fólks, sbr. mannréttindastefnu Reykjavíkur. Greinargerðinni skal skilað á sérstöku eyðublaði 

http://www.reykjavik.is.  

 

Skv. mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar eru styrkir borgarinnar bundnir því skilyrði að unnið sé 

gegn mismunum og að jafnrétti. Mannréttindaráð Reykjavíkurborgar getur krafið viðtakanda styrks um 

greinargerð um ráðstöfun hans til að fylgjast með því að hann sé nýttur á jafnréttisgrundvelli.   

 

Samningurinn er gerður i tveimur samhljóða eintökum, sitt handa hvorum samningsaðila. 

Öllu framangreindu til staðfestingar rita til þess bærir fyrirsvarsmenn/fulltrúar samningsaðila nöfn sín 

hér undir í votta viðurvist. 

 

 

Reykjavík, [dagsetning undirritunar] 2020   

 

 

 

 

F.h  skóla- og frístundasviðs                                      F.h. Útilífsmiðstöðvar skáta Úlfljótsvatni 

 

 

________________________________                    _________________________________ 

 

 

 

 

Vottar að réttri dagsetningu, undirritunum 

 og yfirlýsingu aðila um fjárræði sitt: 

 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 
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