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Til: skóla- og frístundaráðs 

Frá: Helga Grímssyni, sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs 

 

Efni: Tillaga að nýjum og uppfærðum reglum um strætókort til nemenda í grunnskólum 

Reykjavíkurborgar  

Á fundi skóla- og frístundaráðs þann 23. júní 2020 og í borgarráði þann 3. september 2020 var 

samþykkt tillaga um að reglur um afhendingu farmiða til nemenda í grunnskólum borgarinnar, 

samþykktar í menntaráði 3. nóvember 2005, halda gildi sínu en þó með þeirri breytingu að í 

stað þess að nemendur fái afhenta farmiða fái nemendur strætókort. Reglur um skólahverfi, 

umsókn og innritun í grunnskóla Reykjavíkurborgar verði óbreyttar. Ekki verði gerðar 

breytingar á skólaakstri í borginni frá því sem nú er. Sviðsstjóra var falið að leggja fram tillögu 

að breytingum á reglum um afhendingu farmiða til nemenda í grunnskólum sem taki tillit til 

framangreinds. 

Með vísan til meðfylgjandi draga að reglum um strætókort til nemenda í grunnskólum 

Reykjavíkurborgar, sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu, er lagt til að þær komi í stað 

núgildandi reglna um afhendingu farmiða til nemenda í grunnskólum borgarinnar og akstur 

nemenda með hópbifreiðum. 

Til hverra ná reglur um strætókort 

Reglurnar ná til skólaskyldra barna sem eiga lögheimili í Reykjavík og barna sem ráðstafað 

hefur verið í fóstur til fósturforeldra.  

Samkvæmt gr. 2. málslið 1. mgr. í 28. gr. a. í barnalögum nr. 76/2006 gildir að ef foreldrar búa 

ekki saman hefur það foreldri sem barn á lögheimili hjá heimild til þess að taka afgerandi 

ákvarðanir um daglegt líf barnsins, svo sem um hvar barnið skuli eiga lögheimili innan lands, 

um val á leikskóla, grunnskóla og daggæslu, venjulega eða nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og 

reglubundið tómstundastarf. Foreldrar sem fara saman með forsjá barns skulu þó ávallt leitast 

við að hafa samráð áður en þessum málefnum barns er ráðið til lykta. 

Alþingi hefur samþykkt að gerði verði breyting á framangreindu ákvæði sem gildir frá 1. janúar 

2022. Frá framangreindum tíma gildir samkvæmt 2. mgr. 28. gr. a að ef forsjárforeldrar hafa 

samið um lögheimili og fasta búsetu barns hjá öðru þeirra hefur það foreldri sem barnið á 

lögheimili hjá heimild til að taka afgerandi ákvarðanir um daglegt líf barnsins, svo sem um hvar 

barnið skuli eiga lögheimili innan lands, um val á leikskóla, grunnskóla og daggæslu, venjulega 



eða nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og reglubundið tómstundastarf. Forsjárforeldrar skulu þó 

ávallt leitast við að hafa samráð áður en þessum málefnum barns er ráðið til lykta. 

Með vísan til framangreinds ræður lögheimili barnsins hvar það á skólavist og hvort til staðar 

er réttur til strætókorts eða skólaaksturs með skólabifreið.  

Helstu breytingar 

Í meðfylgjandi drögum hefur orðalag reglnanna verið uppfært til dagsins í dag og tekið tillit til 

framangreindrar ákvörðunar skóla- og frístundaráðs og borgarráðs um að nemendur fái í 

tilgreindum tilvikum strætókort.  

Tekið er fram að samkvæmt gjaldskrá Strætó BS er frítt í strætó fyrir 11 ára og yngri. Það er 

því fyrst og fremst aldurinn 12 til 16 ára sem getur átt rétt á strætókorti.  

Nemendur sem sækja skóla í sínu skólahverfi, til samræmis við reglur um skólahverfi, umsókn 

og innritun í grunnskóla Reykjavíkurborgar eiga þess kost að fá ókeypis strætókort sé 

vegalengdin frá heimili að skóla meiri en 1,5 km. í 1. til 4. bekk og 2 km fyrir nemendur í 5. – 

10. bekk að því gefnu að krafist sé gjalds samkvæmt gjaldskrá Strætó. Miðað er við örugga 

gönguleið frá heimili að skólalóð samkvæmt skilgreiningu Borgarvefsjár.  

Í 4. gr. draga að nýjum reglum kemur fram að heimilt sé að koma á reglubundnum skólaakstri 

með skólabifreið ef ekki er mögulegt að nota almenningssamgöngur til samræmis við gr. 1.1, 

þar sem  gönguleiðir eru ekki til staðar eða þar sem öryggi vegfarenda er verulega ábótavant og 

ekki unnt að bregðast við með öðrum hætti, að mati skrifstofu skóla- og frístundasviðs og 

skrifstofu samgöngustjóra Reykjavíkurborgar. Ákvörðun um akstur með skólabifreið er tekinn 

af skóla- og frístundaráði. Það sama gildir ef hætta á skólaakstri með skólabifreið. Ef veitt er 

samþykki fyrir reglubundnum skólaakstri er það ótímabundið og gildir nema forsendur breytist.  

Þá er í drögum að nýjum reglum meðal annars vísað til skóla- og frístundasviðs í stað 

menntasviðs og veittar leiðbeiningar um kæruleiðir ef synjað er um strætókort/farmiða.  

Skólahverfin  

Eftir athugun í Borgarvefsjá með tilliti til öruggustu leiðar innan grunnskólahverfa þá eru 

gönguleiðir í eftirfarandi hverfum að einhverju leyti lengri en 2 km; Engjaskóli, Víkurskóli, 

Árbæjarskóli, Hagaskóli, Melaskóli. Þrátt fyrir að fjarlægð sé minni en 2 km er skólaakstur úr 

Suðurhlíðum í Hlíðaskóla og þá er tímabundið skólaakstur vegna Fossvogsskóla, sjá nánar í 

meðfylgjandi yfirliti.  

Reglur um skólahverfi, umsókn og innritun í grunnskóla Reykjavíkurborgar 

Í tengslum við setningu reglna um strætókort til nemenda í grunnskólum Reykjavíkurborgar 

verður lagt til að gerð verði breyting á 6. gr. reglna um skólahverfi, umsókn og innritun í 

grunnskóla Reykjavíkurborgar en þar kemur nú fram:  

6. gr. Skólaakstur/strætófargjald 

Þeir nemendur með lögheimili í Reykjavík sem eiga rétt á skólaakstri/strætófargjaldi 

eru: Nemendur í 1.-5. bekk sem búa meira en 1,5 km göngufjarlægð frá hverfisskóla 

sínum. 

Nemendur í 6.-10. bekk sem búa meira en 2 km göngufjarlægð frá hverfisskóla sínum. 

 



Lagt er til að ákvæðið verði svohljóðandi:  

 

6. gr. Skólaakstur/strætókort 

Í reglum Reykjavíkurborgar um strætókort til nemenda í grunnskólum 

Reykjavíkurborgar er kveðið á um í hvaða tilfellum nemendur með lögheimili í 

Reykjavík geta átt rétt á strætókorti/farmiðum eða skólaakstri.  

 

Fjárhagsleg áhrif 

Nýjar reglur leiða ekki til aukins kostnaðar af hálfu skóla- og frístundasviðs. Nú þegar er gert 

ráð fyrir kostnaði vegna strætókorta. 

Umsögn skóla- og frístundasviðs 

Lagt er til að nýjar reglur taki gildi þann 1. nóvember 2021 og frá þeim tíma falli úr gildi reglur 

um afhendingu farmiða til nemenda í grunnskólum borgarinnar með strætisvögnum 

Reykjavíkur og akstur nemenda með hópbifreiðum. Engu að síður heldur þegar ákveðinn 

skólaakstur gildi sínu.  

 

 

 

 

 

 



Yfirlit yfir skólaakstur vs strætókort
Skóli Fjöldi nemenda 

skráðir í 

Skólaakstur

Fjöldi nem. 

með 

strætókort

Fjöldi nem. 

með 

strætómiða

Akstur í skóla frá Fjarlægð frá 

skóla meiri en 

2 km - 

öruggasta 

Aldur

Engjaskóli 41 1 Staðarhverfi Já 1 - 7 bekkur

Víkurskóli 27 6 Staðarhverfi Já 8-10 bekkur

Árbæjarskóli 79

Efst í Selás og í 

Ártúnsholti Já 8-10 bekkur

Hagaskóli1 50

Stóri Skerjafjöður 

o fl. Já 8-10 bekkur

Hlíðaskóli Suðurhlíðum

Já og þarf að 

fara fyrir 

Bústaðaveg 1-4 bekkur

Melaskóli 43 Stóri Skerjafjöður Já 1-7 bekkur

Vogaskóli* 11 Nýju Vogabyggð Nei 1-10 bekkur

Tímabundin 

ráðstöfun

Fossvogsskóli* 332

Akstur í 

Korpuskóla og  

Húsnæði 

Hjálpræðishers Já 1 - 7 bekkur

Tímabundin 

ráðstöfun

Skóli

Rútuakstur 

Kostnaður á ári 

2020-2021

Strætókort/-

miðar 

kostnaður 

2020-2021

Fjöldi 

skráður í 

rútuakstur

Fjöldi nemenda 

með strætókort

Fjöldi nem. 

með 

strætómiða

Kostnaður 

strætókort 2021-

2022

Kostnaður  

rútuakstur 

2021 - 2022

Víkurskóli 9.000.000         251.250         27 6 -                      

Árbæjarskóli 2.265.800      79 1.975.000          

Fossvogsskóli* -                     332 50.000.000     

Tímabundin 

ráðstöfun

Vogaskóli* -                     11 6.000.000       

Tímabundin 

ráðstöfun
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REGLUR 

um strætókort til nemenda í grunnskólum Reykjavíkurborgar  

 

 
Gildissvið  
Reglur þessar gilda um umsókn og afhendingu strætókorta/farmiða til nemenda í grunnskólum 

Reykjavíkurborgar með lögheimili í Reykjavík og reglubundinn skólaakstur með skólabifreið þegar 

hann á við. Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er sveitarfélögum skylt að sjá til þess að 

skólaskyld börn sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu, og börn sem hefur verið ráðstafað í fóstur til 

fósturforeldra, sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu, njóti skólavistar eftir því sem nánar segir í 

grunnskólalögum. Samkvæmt 22. gr. grunnskólalaga bera sveitarfélög ábyrgð á skipulagi 

skólaaksturs þar sem hann á við og standa straum af kostnaðinum.  

 

Í reglum um skólahverfi, umsókn og innritun í grunnskóla Reykjavíkurborgar er kveðið á um 

skólahverfin. Þar kemur meðal annars fram að nemendur með lögheimili í tilteknu skólahverfi 

eiga afdráttarlausan rétt á skólavist í hverfisskóla.  

 

Reglurnar má sjá hér: 

https://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/113_5.2_reglur_um_skolahverfi

_og_innritun.pdf 

 
Foreldri er hér notað yfir þá sem fara með forsjá barns skv. barnalögum.  

 

1. gr. Skilyrði fyrir afhendingu strætókorta/farmiða 

 

1.1 Nemendur sem sækja skóla í sínu skólahverfi, til samræmis við reglur um skólahverfi, 

umsókn og innritun í grunnskóla Reykjavíkurborgar eiga þess kost að fá ókeypis strætókort sé 

vegalengdin frá lögheimili að skóla meiri en 1,5 km. í 1. til 4. bekk og 2 km fyrir nemendur í 5. 

– 10. bekk að því gefnu að krafist sé gjalds samkvæmt gjaldskrár Strætó. Miðað er við örugga 

gönguleið frá lögheimili að skólalóð samkvæmt skilgreiningu Borgarvefsjár.  

 

Þeir nemendur sem þurfa tímabundið eða 1 – 2 daga í viku að nota almenningssamgöngur til að 

komast til og frá skóla fá ókeypis farmiða sé vegalengdin frá lögheimili að skóla meiri en 1,5 

km. Miðað er við örugga gönguleið frá lögheimili að skólalóð samkvæmt skilgreiningu 

Borgarvefsjár. 

 

1.2 Nemendur sem að tilstuðlan skrifstofu skóla- og frístundasviðs sækja skóla utan 

skólahverfis eiga þess einnig kost að fá ókeypis strætókort/farmiða og skulu viðmiðunarmörk 

um vegalengd vera hin sömu og í gr. 1.1 

 

1.3 Nemendur sem samkvæmt ákvörðun foreldra sækja skóla utan síns skólahverfis eiga ekki 

rétt á ókeypis strætókorti/farmiðum. Þó er heimilt að afhenda þeim nemendum með lögheimili 

í Reykjavík, sem flust hafa milli skólahverfa, en óska eftir að sækja sinn fyrri skóla út 

yfirstandandi skólaár, ókeypis farmiða að hálfu. 

 

2. gr. Umsókn um strætókort 

https://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/113_5.2_reglur_um_skolahverfi_og_innritun.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/113_5.2_reglur_um_skolahverfi_og_innritun.pdf
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2.1 Foreldrar sækja árlega, sem meginreglu við upphaf skólaársins, um strætókort/farmiða til 

viðkomandi skóla á þar til gerðu eyðublaði. Skólinn sendir skrifstofu skóla- og frístundasviðs 

til samþykktar lista yfir þá nemendur sem óskað er eftir strætókorti/farmiðum fyrir.  

 

2.2 Ef umsókn er synjað af skóla eða skrifstofu skóla- og frístundasviðs vegna þess að 

gönguleið telst of stutt getur foreldri óskað eftir mælingu hjá Landupplýsingadeild á 

umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkur, sjá nánar um meðferð umsókna sem er synjað í 5. 

gr.  

 

3. gr. Afhending strætókorta/farmiða 

Skólastjóri hvers skóla ber ábyrgð á afhendingu strætókorta/farmiða. Endurnýjun á glötuðu 

korti er á kostnað viðkomandi nemenda/foreldra. 

 

4. gr. Reglubundinn skólaakstur 

4.1 Heimilt er að koma á reglubundnum skólaakstri með skólabifreið ef ekki er mögulegt að 

nota almenningssamgöngur til samræmis við gr. 1.1,  þar sem  gönguleiðir eru ekki til staðar 

eða þar sem öryggi vefarenda er verulega ábótavant og ekki unnt að bregðast við með öðrum 

hætti, að mati skrifstofu skóla- og frístundasviðs og skrifstofu samgöngustjóra 

Reykjavíkurborgar.   Skólastjórar skulu senda tillögur sínar um reglubundinn skólaakstur til 

skrifstofu skóla- og frístundasviðs fyrir 1. maí vegna komandi skólaárs.  

4.2 Ákvörðun um akstur með skólabifreið eða að honum verði hætt  er tekin af skóla- og 

frístundaráði sem meginreglu fyrir 1. júlí vegna komandi skólaárs. Skólastjóri ber ábyrgð á 

framkvæmd reglubundins skólaaksturs samkvæmt samþykktu skipulagi. Ef veitt er samþykki 

fyrir reglubundnum skólaakstri er það ótímabundið og gildir nema forsendur breytist.  

 

5. gr. Meðferð umsókna 

  
Við meðferð umsókna skal farið að ákvæðum laga um grunnskóla nr. 91/2008, með síðari 

breytingum og stjórnsýslulögum nr. 37/1993, með síðari breytingum. 

 

Hafni skrifstofa skóla- og frístundasviðs umsókn um strætókort/farmiða eða skólaakstri með 

skólabifreið skal það tilkynnt foreldrum skriflega þar sem fram komi ástæða synjunar. Foreldrar 

skulu vera upplýstir um kærurétt skv. 47. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008. Afrit niðurstöðu er 

sent viðkomandi skóla.  

 

Með reglum þessum falla úr gildir reglur um afhendingu farmiða til nemenda í grunnskólum 

borgarinnar, samþykktar í Menntaráði 3. nóvember 2005.  

Reglurnar taka gildi 1. nóvember 2021.   



REGLUR  

um afhendingu farmiða til nemenda í grunnskólum borgarinnar  
með strætisvögnum Reykjavíkur og akstur nemenda með hópbifreiðum 

1. gr.
Nemendur sem sækja skóla í sínu skólahverfi eiga þess kost að fá ókeypis farmiða sé 
vegalengdin frá heimili að skóla meiri en 1,5 km fyrir nemendur í 1.-5. bekk og 2 km fyrir 
nemendur í 6.-10. bekk. Miðað er við skemmstu gönguleið. Nemendur sem að tilstuðlan 
Menntasviðs sækja skóla utan hverfis eiga þess einnig kost að fá ókeypis farmiða og skulu 
viðmiðunarmörk um vegalengd vera hin sömu.  

2. gr.
Nemendur sem að eigin ósk sækja skóla utan síns hverfis eiga ekki rétt á ókeypis farmiðum. 
Þó er heimilt að afhenda þeim nemendum, sem flust hafa milli skólahverfa, en óska eftir að 
sækja sinn fyrri skóla út yfirstandandi skólaár, ókeypis farmiða að hálfu. 

3. gr.
Þurfi nemendur að sækja lögboðna kennslu utan skólahverfis skal afhenda þeim ókeypis 
farmiða ef vegalengdin er meiri en 1,5 km fyrir nemendur í 1.-5. bekk og 2 km fyrir nemendur 
í 6.-10. bekk. Ef ekki er mögulegt að nota almenningssamgöngur við þessar aðstæður skal 
koma á reglubundnum skólaakstri. 

4. gr.
Heimilt er að koma á reglubundnum skólaakstri til lögboðinnar kennslu utan skólahverfis 
verði því ekki við komið að nota almenningsvagna, m.a. vegna stundaskrárgerðar. 
Einnig skal nemendum ekið með hópbifreiðum þurfi þeir á leið sinni til að sækja lögboðna 
kennslu utan skólahverfis, að fara yfir fjögurra akreina götur þar sem umferðarþungi er mikill 
og engar sérstakar ráðstafanir eru gerðar til þess að hindra umferðarhraða og/eða aðstoða 
gangandi vegfarendur. 

5. gr.
Skólastjóri hvers skóla ber ábyrgð á afhendingu farmiða. Hann skal sjá til þess að nafnalisti 
um afhendinguna berist til Menntasviðs með hverjum reikningi frá Strætó bs. 

6. gr.
Skólastjórar skulu senda tillögur sínar um reglubundinn skólaakstur til Menntsviðs fyrir 15. 
ágúst vegna komandi skólaárs. Ákvörðun um akstur með hópbifreiðum skal tekin í samráði 
viðkomandi skólastjóra og Menntasviðs. Skólastjóri ber ábyrgð á framkvæmd reglubundins 
skólaaksturs samkvæmt samþykktu skipulagi. 

Á fundi menntaráðs 3. nóvember 2005 var samþykkt að heimila Menntsviði að gera 
undanþágu um vegalengd þar sem um mjög erfiðar gönguleiðir er að ræða, svo sem þungar 
umferðargötur, bersvæði og illa lýstar leiðir. 
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Núgildandi reglur með merktum breytingum 

REGLUR 

um strætókort afhendingu farmiða til nemenda í grunnskólum Reykjavíkurborgarinnar 

með strætisvögnum Reykjavíkur og akstur nemenda með hópbifreiðum 

Gildissvið 
Reglur þessar gilda um umsókn og afhendingu strætókorta/farmiða til nemenda í 
grunnskólum Reykjavíkurborgar með lögheimili í Reykjavík og reglubundinn skólaakstur  með 
skólabifreið þegar hann á við. Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er sveitarfélögum 
skylt að sjá til þess að skólaskyld börn sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu, og börn sem hefur 
verið ráðstafað í fóstur til fósturforeldra, sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu, njóti skólavistar 
eftir því sem nánar segir í grunnskólalögum. Samkvæmt 22. gr. grunnskólalaga bera 
sveitarfélög ábyrgð á skipulagi skólaaksturs þar sem hann á við og standa straum af 
kostnaðinum.  

Í reglum um skólahverfi, umsókn og innritun í grunnskóla Reykjavíkurborgar er kveðið á um 
skólahverfin. Þar kemur meðal annars fram að nemendur með lögheimili í tilteknu skólahverfi 

eiga afdráttarlausan rétt á skólavist í hverfisskóla.  

Reglurnar má sjá hér: 
https://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/113_5.2_reglur_um_skolahver
fi_og_innritun.pdf 

Foreldri er hér notað yfir þá sem fara með forsjá barns skv. barnalögum. 

1. gr.

1.1 Nemendur sem sækja skóla í sínu skólahverfi til samræmis við reglur um skólahverfi, 

umsókn og innritun í grunnskóla Reykjavíkurborgar eiga þess kost að fá ókeypis 

strætókort farmiða sé  vegalengdin frá lögheimili að skóla meiri en 1,5 km fyrir nemendur 

í 1.-5. bekk og 2 km fyrir nemendur í 6.-10. bekk að því gefnu að krafist sé gjalds 

samkvæmt gjaldskrá Strætó. Miðað er við örugga skemmstu gönguleið frá lögheimili að 

skólalóð samkvæmt skilgreiningu Borgarvefsjár.  

1.2 Nemendur sem að tilstuðlan skrifstofu skóla- og frístundasviðs Menntasviðs sækja skóla 
utan skólahverfis eiga þess einnig kost að fá ókeypis strætókort/farmiða og skulu 
viðmiðunarmörk um vegalengd vera hin sömu og í gr. 1.1.  

1.3 2. gr. 

Nemendur sem samkvæmt ákvörðun foreldra að eigin ósk sækja skóla utan síns 

skólahverfis eiga ekki rétt á ókeypis strætókortum/farmiðum. Þó er heimilt að afhenda 

þeim nemendum með lögheimili í Reykjavík, sem flust hafa milli skólahverfa, en óska 

eftir að sækja sinn fyrri skóla út yfirstandandi skólaár, ókeypis farmiða að hálfu.  

2. gr. Umsókn um strætókort
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Núgildandi reglur með merktum breytingum 
 

2.1 Foreldrar sækja árlega, sem meginreglu við upphaf skólaársins, um strætókort/farmiða til 
viðkomandi skóla á þar til gerðu eyðublaði. Skólinn sendir skrifstofu skóla- og frístundasviðs til 
samþykktar lista yfir þá nemendur sem óskað er eftir strætókorti/farmiðum fyrir.  
 
2.2 Ef umsókn er synjað af skóla eða skrifstofu skóla- og frístundasviðs vegna þess að gönguleið 
telst of stutt getur foreldri óskað eftir mælingu hjá Landupplýsingadeild á umhverfis- og 
skipulagssviði Reykjavíkur, sjá nánar um meðferð umsókna sem er synjað í 5. gr.  
 

3. gr. Afhending strætókorta/farmiða 
Skólastjóri hvers skóla ber ábyrgð á afhendingu strætókorta/farmiða. Endurnýjun á glötuðu 
korti er á kostnað viðkomandi nemenda/foreldra. 
 

3. gr. 

Þurfi nemendur að sækja lögboðna kennslu utan skólahverfis skal afhenda þeim ókeypis  

farmiða ef vegalengdin er meiri en 1,5 km fyrir nemendur í 1.-5. bekk og 2 km fyrir 

nemendur í 6.-10. bekk. Ef ekki er mögulegt að nota almenningssamgöngur við þessar 

aðstæður skal koma á reglubundnum skólaakstri.  

4. gr. Reglubundinn skólaakstur 

4.1.Heimilt er að koma á reglubundnum skólaakstri með skólabifreið til lögboðinnar kennslu 

utan skólahverfis verði því ef ekki er mögulega við komið  að nota almenningsvagna til 

samræmis við gr. 1.1, , m.a. vegna stundaskrárgerðar. Einnig skal nemendum ekið með 

hópbifreiðum þurfi þeir á leið sinni til að sækja lögboðna kennslu utan skólahverfis, að fara 

yfir fjögurra akreina götur þar sem umferðarþungi er mikill og engar sérstakar ráðstafanir eru 

gerðar til þess að hindra umferðarhraða og/eða aðstoða gangandi vegfarendur.  eða þar sem  

gönguleiðir eru ekki til staðar eða þar sem öryggi vegfarenda er verulega ábótavant og ekki 

unnt að bregðast við með öðrum hætti, að mati skrifstofu skóla- og frístundasviðs og 

skrifstofu samgöngustjóra Reykjavíkurborgar.    

Skólastjórar skulu senda tillögur sínar um reglubundinn skólaakstur til skrifstofu skóla- og 

frístundasviðs fyrir 1. maí vegna komandi skólaárs.  

 
4.2 Ákvörðun um akstur með skólabifreið eða að honum verði hætt er tekin af skóla- og 
frístundaráði sem meginreglu fyrir 1. júlí vegna komandi skólaárs. Skólastjóri ber ábyrgð á 
framkvæmd reglubundins skólaaksturs samkvæmt samþykktu skipulagi. Ef veitt er samþykki 
fyrir reglubundnum skólaakstri er það ótímabundið og gildir nema forsendur breytist. 
 

5. gr. 

Skólastjóri hvers skóla ber ábyrgð á afhendingu farmiða. Hann skal sjá til þess að nafnalisti 

um afhendinguna berist til Menntasviðs með hverjum reikningi frá Strætó bs.  

5. gr. Meðferð umsókna 
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Núgildandi reglur með merktum breytingum 
 

Við meðferð umsókna skal farið að ákvæðum laga um grunnskóla nr. 91/2008, með síðari 
breytingum og stjórnsýslulögum nr. 37/1993, með síðari breytingum. 

 
Hafni skrifstofa skóla- og frístundasviðs umsókn um strætókort/farmiða eða skólaakstri með 
skólabifreið skal það tilkynnt foreldrum skriflega þar sem fram komi ástæða synjunar. 
Foreldrar skulu vera upplýstir um kærurétt skv. 47. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008. Afrit 
niðurstöðu er sent viðkomandi skóla.  
 
Með reglum þessum falla úr gildir reglur um afhendingu farmiða til nemenda í grunnskólum 

borgarinnar, samþykktar í Menntaráði 3. nóvember 2005.  

 

6. gr. 

Skólastjórar skulu senda tillögur sínar um reglubundinn skólaakstur til Menntsviðs fyrir 15. 

ágúst vegna komandi skólaárs. Ákvörðun um akstur með hópbifreiðum skal tekin í samráði 

viðkomandi skólastjóra og Menntasviðs. Skólastjóri ber ábyrgð á framkvæmd reglubundins 

skólaaksturs samkvæmt samþykktu skipulagi.  

Á fundi menntaráðs 3. nóvember 2005 var samþykkt að heimila Menntsviði að gera 

undanþágu um vegalengd þar sem um mjög erfiðar gönguleiðir er að ræða, svo sem þungar 

umferðargötur, bersvæði og illa lýstar leiðir. 
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Reglur um skólahverfi, umsókn og innritun í grunnskóla Reykjavíkurborgar 

Gildissvið 

Reglur þessar gilda um umsókn og innritun í grunnskóla Reykjavíkurborgar en öllum börnum, 

að jafnaði á aldrinum 6–16 ára, er skylt að sækja grunnskóla skv. lögum um grunnskóla nr. 

91/2008 með síðari breytingum. Skv. sömu lögum er sveitarfélögum skylt að sjá til þess að 

skólaskyld börn sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu, og börn sem hefur verið ráðstafað í 

fóstur til fósturforeldra, sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu, njóti skólavistar eftir því sem 

nánar segir í grunnskólalögum. Foreldri er hér notað yfir þá sem fara með forsjá barns skv. 

barnalögum.  

1. gr. Skólahverfi

Í Reykjavík eru 34 grunnskólar reknir af Reykjavíkurborg en borginni er skipt upp í 37 

skólahverfi. 

Skólahverfin má sjá eftir götum á heimasíðu skóla – og frístundasviðs Reykjavíkur: 

http://reykjavik.is/allir-grunnskolar með því að velja borgarhluta og síðan grunnskóla. Einnig 

er hægt að sjá skólahverfin myndrænt með því að nota borgarvefsjá Reykjavíkurborgar: 

http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/  með því að velja opna valglugga – 

Borgarskipting og haka í Grunnskólahverfi. 

2. gr. Umsókn í grunnskóla Reykjavíkurborgar

Umsókn um grunnskóla Reykjavíkurborgar fer fram í gegnum Rafræna Reykjavík, 

þjónustuvef  Reykjavíkurborgar. Leiðbeiningar um skráningu í Rafræna Reykjavík er að finna 

á heimasíðunni www.reykjavik.is.  

Hægt er að fá aðstoð við að fylla út rafræna umsókn á öllum þjónustumiðstöðvum borgarinnar 

og í Þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, sími: 411 1111. 

3. gr. Val um grunnskóla og meðferð umsókna

3.1Foreldrar eiga kost á að sækja um skóla fyrir börn sín hvar sem er í borginni skv. reglum 

þessum.  

3.2. Nemendur með lögheimili í tilteknu skólahverfi eiga afdráttarlausan rétt á skólavist í 

hverfisskóla og því forgang, ef skóli þarf að takmarka nemendafjölda. 

3.3 Skóli tekur inn nemendur utan skólahverfis nema húsnæði hamli eða aðrar lögmætar 

ástæður.  

3.4 Við meðferð umsókna skal farið að ákvæðum laga um grunnskóla nr. 91/2008 og  

stjórnsýslulögum nr. 37/1993.  

3.5 Hafni grunnskóli inntöku nemenda  þar sem húsnæði hamlar skal skólastjóri tilkynna 

foreldrum það skriflega þar sem fram komi ástæða synjunar. Foreldrar skulu vera upplýstir 

um kærurétt skv. 47. gr. grunnskólalaga.  

3.6 Hafni grunnskóli inntöku nemenda af öðrum lögmætum ástæðum en að húsnæði hamli 

inntöku, skal skólastjóri gefa foreldrum kost á að tjá sig um fyrirhugaða synjun. Andmæli 

foreldra skulu berast skólanum skriflega innan tveggja vikna.   

Sé ákvörðun tekin um synjun umsóknar, að loknu mati á athugasemdum frá foreldrum, skal 

skólastjóri tilkynna það í bréfi til foreldra. Ákvörðun skal vera rökstudd og foreldrar upplýstir 

um kærurétt skv. 47. gr. grunnskólalaga.  Afgreiðsla umsókna skal vera lokið innan mánaðar 
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frá því að umsókn berst til skólans. Ef fyrirsjáanlegt er að afgreiðsla umsóknar muni tefjast 

upplýsir skólastjóri foreldra um ástæður tafanna og hvenær afgreiðslu er að vænta.  

3.7 Nemendur  sem sækja skóla í öðru skólahverfi en lögheimili þeirra er, eiga sama rétt til 

skólavistar og þjónustu og nemendur úr skólahverfi skólans. 

 

4. gr. Umsókn og innritun nemenda í 1. bekk grunnskóla 

Tilkynning um hvenær hægt er að skrá  nemendur í 1. bekk grunnskóla er send foreldrum í 

byrjun árs. Skráning fer fram í Rafræna Reykjavík og ef sótt er um hverfisskóla nemanda 

berst staðfesting um skráningu í skólann strax. Ef sótt er um annan skóla en hverfisskóla er 

umsókn afgreidd þegar fyrir liggur fjöldi nemenda sem hefur lögheimili í viðkomandi 

skólahverfi og hefur valið skólann. Um meðferð umsókna fer skv. 3. gr. þessara reglna.  

 

5. gr. Flutningur milli skóla Reykjavíkurborgar 

Foreldrar sækja um flutning á milli skóla í Rafrænni Reykjavík. Skóli sem sótt er um 

samþykkir eða synjar umsókn til samræmis við 3. gr. þessara reglna.  

 

6. gr. Skólaakstur/strætófargjald 
Þeir nemendur með lögheimili í Reykjavík sem eiga rétt á skólaakstri/strætófargjaldi eru: 

Nemendur í 1.-5. bekk sem búa meira en 1,5 km göngufjarlægð frá hverfisskóla sínum. 

Nemendur í 6.-10. bekk sem búa meira en 2 km göngufjarlægð frá hverfisskóla sínum. 

 

7. gr. Nemendur með lögheimili í öðrum sveitarfélögum 

Óski foreldrar nemanda með lögheimili utan Reykjavíkur eftir að nemandinn sæki grunnskóla 

í Reykjavík er farið með beiðnina í samræmi við viðmiðunarreglur Sambands íslenskra 

sveitarfélaga þar um.  

 

8. gr. Upplýsingagjöf skóla- og frístundasviðs 

Í kynningarefni og á heimasíðu skóla- og frístundasviðs skal koma skýrt fram að foreldrar 

nemenda hafi val um grunnskóla með þeim fyrirvörum sem um getur í 3. gr. og vakin athygli 

á því að unnt sé að velja sjálfstætt rekna grunnskóla.  

 

Reglur þessar taka gildi frá 9. febrúar 2017.  Frá sama tíma falla úr gildi reglur um skólahverfi 

og innritun í grunnskóla Reykjavíkur sem samþykktar voru í menntaráði þann 3. mars 2005. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Samþykkt í skóla- og frístundaráði þann 8. febrúar 2017 og í borgarráði þann 9. febrúar 2017.  
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