
 

Reykjavík, 4. mars 2021 

SFS2019020033 

202. fundur 

Til skóla- og frístundaráðs 

Frá Helga Grímssyni, sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs 

 

Embættisafgreiðslur sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs 

 
Bréf dags. 18. janúar 2021 frá Samtökum foreldra leikskólabarna í Reykjavík, 

SAMLEIK-R þar sem óskað er eftir endurnýjun á styrktar- og samstarfssamningi við 

skóla- og frístundasviðs. Svarað með bréfi skóla- og frístundasviðs, dags. 12. febrúar 

2021 þar sem lagt er til að SAMLEIK-R og skóla- og frístundasvið hefji samtal um 

markmið og verkefni félagsins í samstarfi við skóla- og frístundasvið.  
 

 

Umsögn  skóla- og frístundasviðs um tillögur að breytingum á aðalnámskrá 

leikskóla, dags. 16. febrúar 2021 

 

 

Umsögn Reykjavíkurborgar um áform um breytingar á lögum varðandi fagráð 

eineltismála, dags. 18. febrúar 2021 

 

 

Umsögn Reykjavíkurborgar um áform um breytingar á lögum um 

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, dags. 23. febrúar 2021 

 

 











 

Reykjavík, 18.2.2021 

SFS2021020142 

 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

Sölvhólsgötu 4 

150 Reykjavík 

 

Efni: Umsögn Reykjavíkurborgar um áform um breytingar á lögum varðandi fagráð 

eineltismála, mál 35/2021 

Vísað er til tilkynningar í samráðsgátt dags. 4. febrúar sl., þar sem kynnt er til samráðs áform 

um frumvarp til laga um breytingu á lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008, og lögum um 

grunnskóla, nr. 91/2008 (fagráð eineltismála). 

Eftirfarandi er umsögn Reykjavíkurborgar: 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar fagnar áformum um breytingu á lagalegri umgjörð 

eineltismála á grunn- og framhaldsskólastigi. Mikilvægt er að skýra hlutverk og heimildir 

fagráðs eineltismála. Einnig er brýnt að tryggja að ætíð sé farið með persónuupplýsingar í 

samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs.  

Þá þarf að tryggja grundvöll fagráðsins þannig að það geti starfað á sem árangursríkastan hátt 

með hagsmuni allra barna og ungmenna í skóla- og frístundastarfi að leiðarljósi. 

 

Virðingarfyllst 

Helgi Grímsson 

sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 

 

 

 

  



 

Reykjavík, 23. febrúar 2021 

SFS2021020184 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

Sölvhólsgötu 4 

150 Reykjavík 

 

Efni: Umsögn Reykjavíkurborgar um áform um breytingar á lögum Samskiptamiðstöð 

heyrnarlausra og heyrnarskertra, mál 38/2021 

Vísað er til tilkynningar í samráðsgátt dags. 9. febrúar sl., þar sem kynnt er til samráðs áform 

um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og 

heyrnarskertra, nr. 129/1990.  

Eftirfarandi er umsögn Reykjavíkurborgar:  

Það er fagnaðarefni að taka eigi til endurskoðunar lög um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og 

heyrnarskertra, nr. 129/1990 og þar með auka áherslu á málaflokkinn. Ný lög þurfa að styðja 

við stefnu um íslenskt táknmál. 

Skóla og frístundasvið Reykjavíkurborgar væntir þess að með þessari vinnu náist markmið 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins um að  fyrirsjáanleiki verði aukinn,  þjónusta bætt og 

að starfsemi stofnunarinnar verði lýst eins og hún hefur þróast frá setningu laganna. 

Að lokum er tekið fram að mikilvægt er að við endurskoðun laganna  verði haft  víðtækt samráð 

við samfélag táknmálstalandi barna og starfsmanna í leik- grunnskóla og frístundastarfi.  

 

Virðingarfyllst 

Helgi Grímsson 

sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 
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