
 

Reykjavík, 3. mars 2021 

SFS2019100018 

203. fundur 

HG/adg/shj 

MINNISBLAÐ 

 

Viðtakandi:  Skóla- og frístundaráð 

Sendandi: Helgi Grímsson sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 

__________________________________________________________________________  

 

Efni: Yfirlit yfir starfandi starfs- og stýrihópa og erindisbréf starfshópa skóla- og 

frístundasviðs 

 

Samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar um starfs- og stýrihópa í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar 

sem voru samþykktar 2. febrúar 2018 skal halda skrá yfir starfshópa á hverju fagsviði og 

erindisbréf starfshópa skulu kynnt í viðkomandi fagráði. Samantekt upplýsinga um starfshópa 

á skrifstofu skóla- og frístundasviðs eru lagðar fyrir skóla- og frístundaráð tvisvar á ári til 

upplýsingar. Uppruni starfshópa getur verið samkvæmt samþykkt skóla- og frístundaráðs þar 

sem sviðsstjóra er falið að setja af stað starfshóp til að sinna ákveðnu verkefni, jafnframt getur 

sviðsstjóri ákveðið að setja af stað starfshópa auk þess sem fulltrúar af skrifstofu sviðsins taka 

þátt í starfshópum á vegum borgarstjóra eða annarra sviða.  

Í fylgiskjölum með minnisblaðinu eru eftirfarandi upplýsingar:   

1. Yfirlit yfir starfshópa á vegum skóla- og frístundasviðs tímabilið september 2020 til 

febrúar 2021. Þar eru upplýsingar um 19 hópa að störfum.   

2. Yfirlit yfir ný erindisbréf starfshópa skóla- og frístundasviðs frá september 2020 til 

febrúar 2021, alls 7 erindisbréf. 

3. Yfirlit yfir starfshópa á vegum borgarstjóra og annarra sviða sem skóla- og frístundasvið 

á fulltrúa í, en þar eru upplýsingar um 6 hópa að störfum.  

 

 

 

 

 



Fylgiskjal 1

Starfshópar Hlutverk / Markmið Uppruni Áb.

Form./verkefnas

tj.

Starfstímabil 

skv. erindisbréfi Staða

Starfshópur um 

framtíðarstarf skóla- og 

frístundastarfs í 

Austurbæjarskóla, 

Háteigsskóla, Hlíðaskóla 

og Vörðuskóla.

Hlutverk hópsins er að leggja 

fram tillögu um skóla- og 

frístundastarf í ofangreindum 

skólahverfum til framtíðar 

með hagsmuni barna og 

unglinga að leiðarljósi.

SFS ráð

Soffía Pálsdóttir og 

Soffía Vagnsdóttir

Frá janúar 2021 - 

31. mars 2021. Að störfum.

Starfshópur um 

framtíðarstarf skóla- og 

frístundastarfs í 

Laugarnesskóla, 

Laugalækjarskóla og 

Langholtsskóla.

Hlutverk hópsins er að leggja 

fram tillögu um skóla- og 

frístundastarf í ofangreindum 

skólahverfum til framtíðar 

með hagsmuni barna og 

unglinga að leiðarljósi.

SFS ráð

Soffía Pálsdóttir og 

Soffía Vagnsdóttir

Frá janúar 2021 - 

31. mars 2021. Að störfum.



Starfshópar Hlutverk / Markmið Uppruni Áb.

Form./verkefnas

tj.

Starfstímabil 

skv. erindisbréfi Staða

Framtíðarhópur um 

innleiðingu 

menntastefnu 2022-2024

Að leggja mat á framgang 

innleiðingar menntastefnu 

Reykjavíkurborgar Látum 

draumana rætast  eftir fyrstu 

tvö árin og áforma næstu 

skref. Hópnum er ætlað að 

tryggja að áherslur 

innleiðingar og 

aðgerðaráætlun verði 

samofin Græna planinu  sem 

nú er í mótun fyrir 

Reykjavíkurborg sem og 

þeirri gerjun sem átt hefur sér 

stað í menntamálum jafnt 

hérlendis sem erlendis á 

liðnum misserum. 
SFS ráð Sviðsstjóri SFS

Skúli Helgason 

formaður skóla- 

og frístundaráðs.

Janúar 2021 - 

október 2021. Að störfum.

Ráðgjafateymi um 

kynferðislega áreitni og 

kynferðislegt ofbeldi í 

skóla- og frístundastarfi

Að veita starfsstöðum skóla- 

og frístundasviðs ráðgjöf og 

stuðning og leiðsögn 

varðandi mál sem tengjast 

kynferðislegri áreitni og 

kynferðislegu ofbeldi. SFS svið Sviðsstjóri SFS

Kolbrún Hrund 

Sigurgeirdóttir, 

verkefnisstýra 

Jafnréttisskóla 

Reykjavíkur.

Þar til ákveðið 

verður að leggja 

teymið niður. Að störfum.

Starfshópur um stofnun 

fjölskyldumiðstöðvar 

Að leggja drög að 

framkvæmdaáætlun/módeli  

sem  haft  verði til hliðsjónar  

við stofnun 

fjölskyldumiðstöðvar við 

leikskólann Miðborg og í 

framhaldinu í öðrum hverfum 

Reykjavíkurborgar. SFS ráð Sviðsstjóri SFS

Saga Stephensen, 

leikskólaskrifstof

u SFS. 

Starfshópurinn 

skili 

ábyrgðarmanni 

kostnaðarmetnum 

tillögum fyrir lok 

maí 2021. Að störfum.



Starfshópar Hlutverk / Markmið Uppruni Áb.

Form./verkefnas

tj.

Starfstímabil 

skv. erindisbréfi Staða

Starfsþróunarhópur SFS Að samræma og tryggja 

yfirsýn yfir starfsþróun á 

vegum skrifstofu SFS til allra 

starfsstaða á skóla- og 

frístundasviði í anda 

menntastefnu Reykjavíkur 

„Látum draumana rætast SFS ráð Sviðsstjóri SFS

Fríða Bjarney 

Jónsdóttir, 

deildarstjóri 

nýsköpunarmiðja 

menntamála.

Þar til ákveðið 

verður að leggja 

hópinn niður. Að störfum.

Starfshópur um 

innleiðingu 

Menntastefnu 

Reykjavíkurborgar

Hlutverk hópsins er að halda 

utan um innleiðingu 

Menntastefnu Reykjavíkur til 

2030 „Látum draumana 

rætast".

SFS ráð Sviðsstjóri SFS

Fríða Bjarney 

Jónsdóttir, 

deildarstjóri 

nýsköpunarmiðja 

menntamála.

Starfshópurinn 

heldur 

mánaðarlega fundi 

og skilar 

upplýsingum um 

stöðu innleiðingar 

að lágmarki árlega 

til 

framkvæmdastjór

nar og skóla- og 

frístundaráðs. 

Starfshópurinn hóf 

störf í nóvember 

2018 og mun 

starfa þar til 

ákveðið verður að 

leggja hópinn 

niður. Að störfum.



Starfshópar Hlutverk / Markmið Uppruni Áb.

Form./verkefnas

tj.

Starfstímabil 

skv. erindisbréfi Staða

Starfshópur um 

táknmálsumhverfi í 

Sólborg - táknmálssviði 

Hlíðaskóla Eldflauginni 

og Gleðibankanum.

Hlutverk hópsins er að vinna 

að tillögum er varðar bætt 

starfsumhverfi, 

endurmenntun sem og 

samstarf stofnana sem hafa 

táknmálstalandi börn og 

koma með tillögur að leiðum 

til að fjölga táknmálstalandi 

kennurum/starfsfólki. 

SFS svið Sviðsstjóri SFS

Fjóla 

Þorvaldsdóttir, 

sérkennslufulltrúi 

leikskóla.

Skil á tillögum til 

ábyrgðarmanns 

fyrir 1. sept. 2020. 

Skýrsla starfshóps 

var kynnt í 

framkvæmdastjór

n 3. febrúar 2021. 

Á eftir að 

kostnaðargreina 

tillögur. Að störfum. 

Starfshópur um 

öryggismál í skóla- og 

frístundastarfi - 

forgangsröðun tillagna

Að móta tillögur til að auka 

öryggi barna í skóla- og 

frístundastarfi 

Reykjavíkurborgar.

SFS ráð Sviðsstjóri SFS

Gísli Ólafsson, 

verkefnastjóri á 

fagskrifstofu

Skilafrestur hefur 

verið framlengdur 

frá 1.apríl til 1. 

maí 2021. Að störfum.

Starfshópur um 

framtíðarsýn samstarfs í 

leikskólunum Hólaborg 

og Suðurborg

Að móta  og leggja fram 

tillögur varðandi aukið 

samstarf, verkaskiptingu og 

nýtingu mannauðs í 

leikskólunum tveimur.

SF svið Sviðsstjóri SFS

Elísabet Helga 

Pálmadóttir, 

fagstjóri leikskóla 

í Breiðholti.

Frá 15. september 

2020 til 1. apríl 

2021 - Skil til 

sviðsstjóra SFS. Að störfum.



Starfshópar Hlutverk / Markmið Uppruni Áb.

Form./verkefnas

tj.

Starfstímabil 

skv. erindisbréfi Staða

Starfshópur um kynjaða 

fjárhags- og starfsáætlun 

(KFS) á skóla- og 

frístundasviði

Hlutverk hópsins er að vinna 

að kynjaðri fjárhags- og 

starfsáætlun á sviðinu, skv. 

reglum um gerð 

fjárhagsáætlunar.

SF svið Sviðsstjóri SFS

Kolbrún Hrund 

Sigurgeirsdóttir, 

verkefnisstýra 

Jafnréttisskóla.

Lngtímaverkefni - 

Hópurinn fylgir 

því eftir að 

fjárfestingartillögu

r fari í gegnum 

jafnréttisskimun 

og að Að störfum.

Verkefnahópur vegna 

KFS greiningar - 

Skólahljómsveitir og 

Tónlistarskólinn á 

Klébergi.

Að greina þjónustu 

skólahljómsveita í Reykjavík 

og Tónlistaskólann í Klébergi 

út frá jafnréttis- og 

kynjasjónarmiðum

SF svið Sviðsstjóri SFS

Sigfríður 

Björnsdóttir, 

deildarstjóri 

listfræðslu SFS.

Starfstímabil frá 

ágúst 2018 - 

desember 2018.  

Ábyrgðarmaður 

hefur samþykkt að 

fresta því að 

verkefnið fari af 

stað þar til á næst 

skólaári (2021 - 

2022). Frestað.



Starfshópar Hlutverk / Markmið Uppruni Áb.

Form./verkefnas

tj.

Starfstímabil 

skv. erindisbréfi Staða

Verkefnisstjórn umbóta í 

starfsumhverfi 

stjórnenda 

í skóla- og frístundastarfi 

í Reykjavík.

Að yfirfara og meta tillögur 

starfshópa um eflingu 

faglegrar stöðu stjórnenda 

leikskóla, stjórnenda 

grunnskóla og stjórnenda í 

frístundastarfi og leggja fram 

heildstæðar tillögur um 

umbætur í starfsumhverfi 

stjórnenda í skóla- og 

frístundastarfi í Reykjavík. 

SF svið Sviðsstjóri SFS

Helgi Grímsson, 

sviðsstjóri SFS.

Starfstímabil frá 

ágúst 2018 til loka 

febrúar 2019. 

Tillögur 

verkefnastjórnar hafa 

verið kynntar í 

framkvæmdastjórn.Eru 

í kynningarferli meðal 

starfshópa og samráða 

í leik og grunn og 

framkvæmdastjórum í 

frístundamiðstöðva. 

Verður lagt fram í sfs- 

ráði að því loknu. 

Starfshópur um 

innleiðingu breytinga 

skóla- og frístundastarfs 

fyrir nemendur/börn í 

Víkurskóla

Hlutverk hópsins er að vinna 

að markvissri og farsælli 

innleiðingu breytinga á skóla- 

og frístundastarfi í 

Víkurskóla. 

SF ráð Sviðsstjóri SFS

Þuríður 

Óttarsdóttir 

skólastjóri 

Víkurskóla.

Starfshópurinn 

starfi a.m.k. til 

ársloka 2022. Að störfum.

Starfshópur um 

innleiðingu breytinga 

skóla- og frístundastarfs 

fyrir nemendur/börn í 

Borgaskóla 

Hlutverk hópsins er að vinna 

að markvissri og farsælli 

innleiðingu breytinga á skóla- 

og frístundastarfi í 

Borgaskóla. 

SF ráð Sviðsstjóri SFS

Árný Inga 

Pálsdóttir, 

skólastjóri

Starfshópurinn 

starfi a.m.k. til 

ársloka 2022. Að störfum.



Starfshópar Hlutverk / Markmið Uppruni Áb.

Form./verkefnas

tj.

Starfstímabil 

skv. erindisbréfi Staða

Starfshópur um 

innleiðingu breytinga 

skóla- og frístundastarfs 

fyrir nemendur/börn í 

Engjaskóla

Hlutverk hópsins er að vinna 

að markvissri og farsælli 

innleiðingu breytinga á skóla- 

og frístundastarfi í 

Engjaskóla. 

SF ráð Sviðsstjóri SFS

Álfheiður 

Einarsdóttir, 

skólastjóri 

Engjaskóla

Starfshópurinn 

starfi a.m.k. til 

ársloka 2022. Að störfum.

Starfshópur um frekari 

innleiðingu á verkefnum 

skóla- og frístundasviðs í 

Stefnu um 

frístundaþjónustu í 

Reykjavík til 2025 auk 

mats á árangri þeirrar 

innleiðingar sem þegar 

hefur farið fram

Hlutverk hópsins er að vinna 

að frekari innleiðingu á 

stefnu um frístundaþjónustu 

SFS auk mats á árangri þeirra 

innleiðingar sem þegar hefur 

farið fram.

SF ráð Sviðsstjóri SFS

Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, 

verkefnastjóri á 

fagskrifstofu. 

Starfstímabil frá 

september 2019 til 

loka maí 2020. . 

Hafa fengið 

samþykkt 

ábyrgðarmanns að 

skila í mars 2021. Að störfum.

Verkefnahópur undir 

starfshópi um öryggi 

persónuupplýsinga í 

stjórnsýslu 

Reykjavíkurborgar

Hlutverk starfshópsins er að 

hafa yfirumsjón með rýningu 

á hinu nýja regluverki og 

gera tillögur að aðgerðum 

Reykjavíkurborgar til þess að 

mæta auknum kröfum sem 

gerðar eru með tilkomu þess. 

SF svið Sviðsstjórar SFS 

Guðrún 

Sigtryggsdóttir, 

yfirlögfræðingur 

SFS.

Starfstími til 

næstu ára. Að störfum.



Starfshópar Hlutverk / Markmið Uppruni Áb.

Form./verkefnas

tj.

Starfstímabil 

skv. erindisbréfi Staða

Öryggisnefnd skóla- og 

frístundasviðs

Framfylgja stefnu 

Reykjavíkurborgar um 

aðbúnað, hollustuhætti og 

öryggi.

Halda yfirlit yfir stöðu 

vinnuumhverfis- og 

öryggismála hjá stofnunum 

skóla- og frístundasviðs.

 
 SF svið

Helgi Grímsson, 

sviðsstjóri SFS.

Auður Jónsdóttir 

mannaðsráðgjafi 

á skrifstofu SFS.

Starfshópur gerir 

framkvæmdastjór

n grein fyrir 

störfum sínum 

einu sinni á ári. Að störfum.

Starfshópur um 

endurskoðun verklags 

vegna vanskila 

foreldra/forsjáraðila er 

varðar þjónustu við börn

Hlutverk hópsins er að 

endurskoða verklagið út frá 

notendamiðaðri hönnun og 

stafrænni vegferð 

borgarinnar.  Leggja fram 

kostnaðarmetnar tillögur að 

endurskoðuðu verklagi. 

Borgarráð

Sviðsstjóri SFS  

Sviðsstjóri VEL             

Kristín Blöndal, 

innheimtustjóri 

skóla- og 

frístundasviðs.

Hópurinn starfar á 

tímabilinu 15. 

september – 15. 

nóvember 2020 og 

skilar 

kostnaðarmetnum 

tillögum til 

ábyrgðarmanna.

Starfshópur skilaði 

drögum að tillögum til 

ábyrgðarmanna 8. 

desember 2020.



Starfshópar Hlutverk / Markmið Uppruni Áb.

Form./verkefnas

tj.

Starfstímabil 

skv. erindisbréfi Staða

Stýrihópur um 

framtíðarskipan 

tónlistarnáms.

Að móta stefnu um 

framtíðarskipan 

tónlistarnáms í Reykjavík. 

Hópurinn leggi til leiðir til að 

mæta markmiðum hvað 

varðar tónlistarnám barna og 

ungmenna í Reykjavík á 

vettvangi tónlistarskólanna 

og í skólum borgarinnar á 

grundvelli menntastefnu 

borgarinnar. 

SF ráð Sviðsstjóri SFS

Alexandra Briem, 

fulltrúi í skóla- og 

frístundaráði.

Starfstímabil frá 

apríl 2019 til 1. 

september 2019. 

Áfangaskil með 

tillögum að 

brýnum aðgerðum 

á fundi skóla- og 

frístundaráðs í 

október 2019. 

Heildar-

niðurstöður liggi 

fyrir 1. desember 

2019. 

Ábyrgðarmaður 

hefur veitt frest á 

skilum starfshóps 

fram í september 

2020.

Stýrihópur kynnti 

tillögur hópsins á 

fundi skóla- og 

frístundaráðs 12. 

janúar 2021. Er í 

umsagnarferli og 

kostnaðarmati.

Alls 21 starfshópur



           Fylgiskjal 2 

          

Yfirlit yfir erindisbréf starfshópa skóla- og frístundasviðs sem hafa verið settir á laggirnar 

frá september 2020 – febrúar 2021 

 

Heiti starfshóps Hlutverk starfshóps 

Starfsþróunarhópur SFS Að samræma og tryggja yfirsýn yfir starfsþróun 

á vegum skrifstofu SFS til allra starfsstaða á 

skóla- og frístundasviði í anda menntastefnu 

Reykjavíkur „Látum draumana rætast“. 

 

Starfshópur um stofnun fjölskyldumiðstöðvar  Að leggja drög að framkvæmdaáætlun/módeli 

sem haft verði til hliðsjónar við stofnun 

fjölskyldumiðstöðvar við leikskólann Miðborg 

og í framhaldinu í öðrum hverfum 

Reykjavíkurborgar. 
 

Ráðgjafateymi um kynferðislega áreitni og 

kynferðislegt ofbeldi í skóla- og frístundastarfi 

 

Að veita starfsstöðum skóla- og frístundasviðs 

ráðgjöf og stuðning og leiðsögn varðandi mál 

sem tengjast kynferðislegri áreitni og 

kynferðislegu ofbeldi. 

 

Framtíðarhópur um innleiðingu menntastefnu 

2022-2024 
Að leggja mat á framgang innleiðingar 

menntastefnu Reykjavíkurborgar Látum 

draumana rætast eftir fyrstu tvö árin og áforma 

næstu skref. Hópnum er ætlað að tryggja að 

áherslur innleiðingar og aðgerðaráætlun verði 

samofin Græna planinu sem nú er í mótun fyrir 

Reykjavíkurborg sem og þeirri gerjun sem átt 

hefur sér stað í menntamálum jafnt hérlendis 

sem erlendis á liðnum misserum.  

Starfshópur um framtíðarstarf skóla- og 

frístundastarfs í Laugarnesskóla, 

Laugalækjarskóla og Langholtsskóla 

Hlutverk hópsins er að leggja fram tillögu um 

skóla- og frístundastarf í ofangreindum 

skólahverfum til framtíðar með hagsmuni barna 

og unglinga að leiðarljósi. 

Starfshópur um framtíðarstarf skóla- og 

frístundastarfs í Austurbæjarskóla, 

Háteigsskóla, Hlíðaskóla og Vörðuskóla 

Hlutverk hópsins er að leggja fram tillögu um 

skóla- og frístundastarf í ofangreindum 

skólahverfum til framtíðar með hagsmuni barna 

og unglinga að leiðarljósi. 

Starfshópur um endurskoðun verklags vegna 

vanskila foreldra/forsjáraðila er varðar 

þjónustu við börn 

Hlutverk hópsins er að endurskoða verklagið út 

frá notendamiðaðri hönnun og stafrænni vegferð 

borgarinnar. Leggja fram kostnaðarmetnar 

tillögur að endurskoðuðu verklagi.  



































Fylgiskjal 3 

 

Yfirlit yfir starfshópa á vegum Ráðhúss og annarra sviða sem skóla- og frístundasvið á 

fulltrúa í  

 

Heiti starfshóps Hlutverk starfshóps 

Samninganefnd Reykjavíkurborgar Koma að undirbúningi 

kjarasamningsviðræðna við 

viðsemjendur. 

Starfshópur um lýðheilsustefnu Reykjavíkurborgar og 

aðild að samtökum evrópska heilsuborga 

Vinna tillögu að lýðheilsustefnu 

Reykjavíkurborgar. 

Stýrihópur um heildstæða þjónustu fyrir börn með 

sérstakar þjónustuþarfir 

Hlutverk stýrihóps er að hafa 

heildarumsjón og styðja við 

innleiðingu breytinga á þjónustu fyrir 

fjölskyldur barna með sérstakar 

þjónustuþarfir sem veitt er af 

velferðarsviði og skóla- og 

frístundasviði. 

Samráðsnefnd Grænna skrefa Reykjavíkurborgar Hlutverk samráðsnefndar Grænna 

skrefa er að gera starfssemi 

Reykjavíkurborgar umhverfisvænni og 

í því skyni hafa yfirumsjón með 

verkefninu Græn skref, vinna að þróun 

þess og veita verkefnastjóra grænna 

skrefa stuðning í starfi. 

Öryggisnefnd Reykjavíkurborgar Að fylgja eftir ákvæðum 

vinnuverndarlaga og tryggja að 

fyrirmælum innri og ytri eftirlitsaðila 

sé fylgt hjá Reykjavíkurborg. 

Stýrihópur um uppbyggingu leikskóla – Brúum bilið Hlutverk stýrihóps um uppbyggingu 

leikskóla til ársins 2023 er að fylgja 

eftir framsettum hugmyndum, vakta 

vel  framkvæmdir og tryggja að 

áætlanir standist bæði tímalínur og 

kostnað ásamt því að vinna tillögur um 

endurskoðun áætlana þegar og ef 

forsendur breytast. 
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