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Tillaga skóla- og frístundaráðs um stjórnun og rekstur nýs leikskólahúsnæðis að 

Kleppsvegi 150-152 

Skóla- og frístundaráð leggur til að nýr leikskóli við Kleppsveg 150-152 tilheyri 

leikskólanum Brákarborg og að stjórnanda Brákarborgar verði falið að stýra stækkandi 

leikskóla. Stofnaður verði samráðshópur sem hefur það hlutverk að vinna að stækkun 

leikskólans með áherslu á innra starf og stækkandi starfsmannahóp og að tryggja gott 

upplýsingaflæði og samráð við starfsfólk og foreldra. Leikskólastjóra Brákarborgar 

ásamt fulltrúa fagskrifstofu leikskólamála skóla- og frístundasviðs verði falið að stýra 

vinnu hópsins og fulltrúi mannauðsþjónustu skóla- og frístundasviðs verði starfsmaður 

hópsins. Í hópnum sitji fulltrúi millistjórnenda leikskólans, fulltrúi annars starfsfólks og 

fulltrúi foreldra. Fulltrúi fagskrifstofu leikskólamála verði jafnframt tengiliður vegna 

framkvæmdahluta verkefnisins. 

Greinargerð 

Á fundi borgarráðs, 12. nóvember 2020, var samþykkt erindi fjármála – og áhættustýringarsviðs 

þar sem óskað var eftir heimild til kaupa á húseigninni við Kleppsveg 150 – 152 svo nýta mætti 

húsnæðið fyrir leikskóla.  

Kaup á húsnæðinu falla undir aðgerðaráætlunina Brúum bilið sem samþykkt var í borgarstjórn 

18. nóvember 2018 og felur í sér fjölgun leikskólarýma í öllum borgarhlutum svo bjóða megi 

börnum allt frá 12 mánaða aldri í leikskóla borgarinnar. Í upphaflegri áætlun var stefnt að því 

að fjölga leikskólarýmum um 700-750 á árunum 2019-2023 með byggingu nýrra leikskóla, 

viðbyggingum og/eða fjölgun leikskóladeilda við starfandi leikskóla, einkum þar sem eftirspurn 

eftir leikskólarýmum er mikil. Nú er verið að endurskoða þá áætlun og er stefnt að því að rýmum 

fjölgi talsvert meira á tímabilinu. Liður í því er að bæta við verkefnum sem fela í sér endurbætur 

á eignum borgarinnar svo þær megi hýsa nútímalegt leikskólastarf.  

Húsnæðið að Kleppsvegi er í næsta nágrenni við leikskólann Brákarborg sem stendur við 

Brákarsund en á milli húsanna eru 280 metrar í beinni loftlínu en 360 metra göngu- og 

akstursleið. 
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Leikskólinn Brákarborg er í einu elsta leikskólahúsnæði borgarinnar en hann tók til starfa 1952. 

Í leikskólanum geta í dag verið samtímis 44 börn og því er Brákarborg fámennasti leikskóli 

borgarinnar. Hann hefur hins vegar um árabil verið eftirsóttur af foreldrum og þar er jafnan 

langur biðlisti barna. 

Árið 1995 var byggt við leikskólann en þó er allt rými af mjög skornum skammti ekki síst þegar 

kemur að allri aðstöðu fyrir starfsfólk. Nú þegar samþykkt hefur verið að kaupa húsnæðið við 

Kleppsveg skapar það tækifæri til að stækka Brákarborg og reka undir einni stjórn um það bil 

160-170 barna leikskóla í þessum tveimur húsum. Núverandi húsnæði Brákarborgar mætti til 

dæmis hugsa sér fyrir yngstu leikskólabörnin en húsnæðið að Kleppsvegi fyrir eldri börnin. 

Með þessu væri hægt að skapa starfsmönnum mun betri starfaðstæður s.s. til undirbúnings, 

viðtala og fundarhalda í hinu nýja húsnæði. Lagfæringar á núverandi húsnæði Brákarborgar eru 

þó alltaf nauðsynlegar. 

Með hliðsjón af framansögðu og nálægðar þessara starfseininga er lagt til að hið nýja húsnæði 

tilheyri leikskólanum Brákarborg og að stjórnanda Brákarborgar verði falið að stýra þessum 

stækkandi leikskóla. 

 

 


