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Til skóla- og frístundaráðs 

Frá Helga Grímssyni, sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs 

Efni: Tillaga um stofnun nýrrar sérdeildar fyrir einhverfa nemendur í Réttarholtsskóla 

haustið 2021 

Sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs leggur til að stofnuð verði ný sérdeild fyrir einhverfa 

nemendur á unglingastigi grunnskóla. Deildin verði staðsett í Réttarholtsskóla og taki 

til starfa 1. ágúst 2021.  

Greinargerð:  

Sérdeild fyrir nemendur með einhverfu var stofnuð í Háaleitisskóla, nú Hvassaleitisskóla í ágúst 

2014. Tillaga þess efnis var lögð fyrir skóla- og frístundaráð þann 5. maí 2014 þar sem ákveðið 

var að leita eftir umsögn skólaráðs Hvassaleitisskóla. Tillagan var síðan tekin fyrir á fundi 

borgarráðs 22. maí 2014 þar sem hún var samþykkt og skyldi deildin taka til starfa 1. ágúst 

2014. Í minnisblaði með tillögunni kom m.a. fram að þar sem eingöngu eru nemendur í 1. til 7. 

bekk í Hvassaleitishluta Háaleitisskóla þyrfti að gera ráð fyrir unglingahluta deildarinnar síðar 

í Álftamýrarhluta skólans þegar nemendur útskrifast úr 7. bekk.  

Háaleitisskóla hefur síðan aftur verið skipt upp í tvo skóla, Álftamýrarskóla og 

Hvassaleitisskóla. Nemendur úr Hvassaleitisskóla fara í Réttarholtsskóla að loknum 7. bekk og 

er því Réttarholtsskóli heimaskóli nemenda úr 8. – 10. bekk  sem koma úr þremur skólum; 

Fossvogsskóla, Breiðagerðisskóla og Hvassaleitisskóla og þar með nemenda í sérdeild 

Hvassaleitisskóla. Nemendur einhverfudeildar í Hvassaleitisskóla munu eiga forgang í 

einhverfudeild í Réttarholtsskóla.  

Í sérdeild Hvassaleitisskóla eru 9 nemendur og munu tveir þeirra ljúka 7. bekk vorið 2021, fjórir 

vorið 2022 og þrír vorið 2023. Áætlað er að tveir til þrír nemendur muni hefja nám í nýrri deild 

í ágúst 2021 og hún muni síðan vaxa á næstu tveimur til þremur árum í 6 nemenda deild að öllu 

jöfnu en þó alltaf með sveigjanleika til að geta tekið við þeim nemendum sem útskrifast úr 

deildinni í Hvassaleitisskóla. 

Fundir hafa verið haldnir með skólastjórnendum Réttarholtsskóla sem hafa lýst yfir vilja og 

áhuga á stofnun sérdeildar við skólann. Umsögn skólaráðs, dags. 13. janúar 2021 og 

foreldrafélags Réttarholtsskóla, dags. 14. janúar 2021 liggja fyrir. Helsti vandi skólans vegna 

þessa eru húsnæðismál skólans. Fyrirhugaðar eru framkvæmdir í húsnæði skólans og verði ný 

deild samþykkt við skólann er brýnt að þeim verði að fullu lokið áður en hún tekur til starfa 1. 

ágúst 2021. 

  



Mat á fjárhagslegum áhrifum 

Til grundvallar eru lagðar neðangreindar forsendur í reiknilíkani fyrir grunnskóla. 

 

Miðað við að tveir nemendur verði í sérdeildinni þarf 20 kennslustundir í grunninn og 10 

kennslustundir pr. nemanda. Samtals eru þetta 40 kennslustundir á viku. Kennsluskylda kennara 

eru 26 kennslustundir á viku og því er þetta ígildi 1,54 stöðugildis kennarar. Varðandi 

stuðningsfulltrúa þá þarf 66,7% stöðugildi fyrir tvo nemendur. 

Þegar verið er að stofna nýja sérdeild þarf að gera ráð fyrir ákveðnum sérbúnaði og aðlögun á 

vinnuaðstöðu nemenda og kennara. Miðað við fyrri reynslu er rétt að gera ráð fyrir að slíkur 

kostnaður geti verið um 1 milljón kr. 

Samantekt: 

6.250.000,- kr. - Kennarar (1,54 stöðugildi x10 mkr x 5 mánuðir / 12) 

1.800.000,- kr. - Stuðningsfulltrúar (0,67 stöðugildi x 6,5 mkr x 5 mánuðir / 12) 

1.000.000,- kr. - Sérbúnaður og aðlögun á vinnuaðstöðu 

9.050.000,- kr  - Samtals 

Núverandi fjarhagsáætlun skóla- og frístundasviðs gerir ekki ráð fyrir rekstri sérdeildar í 

Réttarholtsskóla og verður því að óska eftir níu milljón króna viðauka við fjárhagsáætlun skóla- 

og frístundasviðs vegna haustannar 2021. 

 

 

 

  

 


