
SFS2021030075 

Tillaga skóla- og frístundaráðsfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri 

grænna:  

Lagt er til að Hjallastefnunni Grunnskólum ehf verði veitt leyfi til kennslu í 6. og 7. 

bekk skólans tímabundið skólaárið 2021 til 2022 og að greitt verði framlag vegna 

nemenda með lögheimili í Reykjavík í 6. og 7. bekk frá upphafi skólaársins þann 23. 

ágúst 2021 til loka skólaársins sem verður þann 8. júní 2022.  

Sviðsstjóra er falið að gera viðauka við  samning aðila, dags. 13. maí 2019, sem kveður 

á um framangreint og að heimilt sé að greiða framlag vegna allt að 153 nemenda með 

lögheimili í reykjavík.  

Gerður er fyrirvari um að skólahúsnæði uppfylli skilyrði 20. gr., sbr. 43. gr. d. laga um 

grunnskóla nr. 91/2008, sbr. einnig reglugerð nr. 657/2009, um gerð og búnað 

grunnskólahúsnæðis og skólalóða, með síðari breytingum og að staðfesting 

Menntamálastofnunar fáist. 

Greinargerð:  

Vísað er til minnisblaðs sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs, dags. 18. október 2021, þar sem 

rakinn er ferill málsins og staða.  

Hér er því lagt til að skólanum verði heimilt að halda áfram kennslu í 6. og 7. bekk á skólaárinu 

2021 – 2022 og að greitt verði framlag vegna 153 nemenda að hámarki með lögheimili í 

Reykjavík frá upphafi skólaársins þann 23. ágúst 2021 og út skólaárið 2021 – 2022.  

Leyfi til áframhaldandi kennslu í 6. og 7. bekk að yfirstandandi skólaári loknu verður tekið til 

skoðunar berist umsókn Hjallastefnunnar þar að lútandi. 



  
Reykjavík, 18. október 2021 
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MINNISBLAÐ 

 

 

Viðtakandi:  Skóla- og frístundaráð 

Sendandi:   Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 

 

Efni: Umsókn um undanþágu um leyfi til kennslu í 6. og 7. bekk, í Barnaskóla 

Hjallastefnunnar í Reykjavík út skólaárið 2021 -2022 auk umsóknar um aukið framlag 

 

I. Umsókn Hjallastefnunnar Grunnskólar ehf 

 

Skóla- og frístundasvið hefur haft til meðferðar umsókn Hjallastefnunnar Grunnskólar ehf, kt. 

550119-0210, (hér eftir Hjallastefnan/Barnaskóli Hjallastefnunnar), dags. 3. mars 2021, um 

undanþágu um leyfi til kennslu í 6. og 7. bekk skólaárið 2021-2022. Fram kemur í 

framangreindu bréfi Hjallastefnunnar að um sé að ræða kennslu barna sem nú þegar eru í 

skólanum og var áætlað að sami fjöldi nemenda héldi áfram. Sótt var um með fyrirvara um að 

vitneskja um ásættanlegt húsnæði fáist á næstu vikum.  

 

Með bréfi Hjallastefnunnar, dags. 12. mars 2021, er áréttað að óskað sé eftir að greitt verði 

framlag með öllum þeim börnum sem eiga lögheimili í Reykjavík og sem stunda nám við 

skólann í 1. til 7. bekk. Í elstu bekkjum skólans muni stunda nám nemendur sem skráðir eru í 

skólann á núverandi starfsári og ekki sé ráðgert að innrita þar nýja nemendur. 

 

Í tölvuskeytum skólans, dags. 11. júní 2021 og 28. júní 2021, voru veittar upplýsingar um 

áætlaðan fjöldi reykvískra nemenda í 1. til 7. bekk.  

 

Í tölvuskeyti skólans, dags. 30. september sl, veitti skólinn upplýsingar um að 153 nemenda 

með lögheimili í Reykjavík séu skráðir í skólann. Skipting eftir bekkjum er eftirfarandi: Í 1. 

bekk eru 36, í 2. bekk 21, í 3. bekk 23, í 4. bekk 23, í 5. bekk 21, í 6. bekk 16 og í 7. bekk 13. 

Fjöldi nemenda með lögheimili utan Reykjavíkur er 24. Heildarfjöldi nemenda er því 177.  

 

Tekið er fram að greitt var framlag vegna 121 nemanda með lögheimili í Reykjavík þann 1. 

október 2021 í 1. til 5. bekk og voru þeir því þrem færri en að framan er getið, sjá nánar í lið V.  

 

Í þjónustusamningi við Hjallastefnuna Grunnskóla ehf kemur fram að heimilt sé að greiða 

framlag vegna allt að 150 nemenda með lögheimili í Reykjavík og er því með vísan til 

framangreinds gert ráð fyrir að fjöldi nemenda umfram heimild samkvæmt þjónustusamningi 

sé þrír nemendur.  

 

  



II Forsaga málsins 

 

Á fundi skóla- og frístundaráðs þann 13. janúar 2021 og í borgarráði þann 28. janúar sl. var 

samþykkt tillaga sem kveður á um að Hjallastefnunni Grunnskólum ehf verði veitt leyfi til 

kennslu þeirra sextán reykvísku nemenda sem þegar voru í 6. og 7. bekk skólans frá samþykkt 

samþykktinni til loka skólaársins 2020 – 2021. Ekki verði um frekari fjölgun nemenda að ræða 

þar sem húsrúm í samþykktu húsnæði leyfði ekki frekari fjölgun. Greitt verði framlag vegna 

framangreindra 16 nemenda frá 1. febrúar 2021 til loka skólaársins 2020 – 2021. Þrátt fyrir 

framangreint verði ekki gerð breyting á þjónustusamningi um hámarksfjölda nemenda sem 

heimilt er að greiða framlag vegna. Sviðsstjóra var falið að gera viðauka við núgildandi samning 

Reykjavíkurborgar við Hjallastefnan Grunnskólar ehf, dags. 13. maí 2019, sem kveður á um 

framangreint. Gerður var fyrirvari um að skólahúsnæði uppfylli skilyrði 20. gr., sbr. 43. gr. d. 

laga um grunnskóla nr. 91/2008, sbr. einnig reglugerð nr. 657/2009, um gerð og búnað 

grunnskólahúsnæðis og skólalóða, með síðari breytingum og að staðfesting 

Menntamálastofnunar fáist. 

 

Að öðru leyti er vísað til minnisblaðs sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs, dags. 11. janúar 2021, 

sem lagt var fram á fundi skóla- og frístundaráðs er fjallað ítarlega um málavexti.  

 

Afrit af almenna hluta skólanámskrár og skólanámskrá miðstigs fyrir Barnaskóla 

Hjallastefnunnar í Reykjavík barst skóla- og frístundasviði þann 16. nóvember sl. og er það mat 

skóla- og frístundasviðs að hún sé fullnægjandi og almennt í góðu samræmi við áherslur og 

hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskóla.  

Umsögn skólaráðs Barnaskóla Hjallastefnunnar, dags. 24. júní 2021, liggur fyrir.  

 

III Upplýsingar varðandi húsnæði grunnskólans  

 

Í tengslum við gerð þjónustusamnings, dags. 13. maí 2019, og öflun staðfestingar 

Menntamálastofnunar var aflað gagna frá Hjallastefnunni um húsnæði grunnskólans að 

Nauthólsvegi 87, Reykjavík. Samkvæmt upplýsingum Hjallastefnunnar frá þeim tíma var 

skólinn rekinn í húsnæði að Nauthólsvegi 87, samtals 2.443 m² og var þar kennslurými fyrir 

rúmlega 222 börn miðað við viðmið skóla- og frístundasviðs um 11 m² pr. nemenda. Þar með 

talið væru 4 færanlegar stofur sem eru 45 m² hver, sem gerðu því 180 m² til viðbótar við það 

húsnæði sem skólinn hafði fyrir.  

 

Í tölvuskeyti skólans, dags. 11. júní 2021, voru veittar þær upplýsingar að áætlað væri að fjöldi 

reykvískra nemenda í 1. til 7. bekk verði 184, þar af 20 nemendur í 6. bekk og 20 nemendur í 

7. bekk. Starfsemin fari fram á Nauthólsvegi 87, til samræmis við teikningu sem sýni húsnæðið 

og niðurröðun nemenda. Í sama skeyti kemur fram að í skólabyggingu sem merkt er (mhl 03) 

sé áætlað að verði 113 nemendur í 1. – 4. bekk en kennslurými er samtals 576 m2 auk ganga 

og umferðarrýmis sem er samtals 195,7 m2. Að auki er áætlað að nota hluta skólabyggingar 

(mhl 02) sem ekki var í notkun skólaárið 2020 – 2021 vegna raka- og mygluskemmda en 

samtals er áætlað að nota 306 m2 í þeirri byggingu, kennslustofur á neðri hæð og kennslurými 

auk skrifstofu skólastjóra og aðstöðu starfsfólks á 2. hæð. Samtals hefur skólinn því til umráða 

á næsta skólaári 1.167,7 m2 fyrir 184 nemendur eða 6,3 m2 á nemanda. 

 

Fyrir liggur skýrsla Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, dags. 12. október 2021. Þar eru ábendingar 

sem unnið er að lausn á af hálfu Hjallastefnunnar.  

 



IV Þjónustusamningur Reykjavíkurborgar og Barnaskóla Hjallastefnunnar Grunnskóla  

Skóla- og frístundasvið gerði þann 13. maí 2019 þjónustusamning vegna nemenda í 1. til 4. 

bekk í Barnaskóla Hjallastefnunnar, Nauthólsvegi 87, Reykjavík, við Hjallastefnuna 

Grunnskólar ehf, kt. 550119-0210. Samningurinn kveður á um að heimilt sé að greiða framlag 

vegna allt að 150 reykvískra nemenda. Samningurinn tók gildi 10. júní 2019 og gildir til þriggja 

ára. Með bréfi Menntamálstofnunar, dags. 7. janúar 2020, staðfesti stofnunin framangreindan 

þjónustusamning sem og önnur gögn er fylgdu umsókn Reykjavíkurborgar um staðfestingu.  

Á fundi borgarráðs þann 6. júní 2019 var samþykkt tillaga sem kvað á um að Hjallstefnunni 

Grunnskólum verði heimilað að hefja kennslu í 5. bekk við Barnaskóla Hjallastefnunnar í 

Reykjavík frá og með skólaárinu 2019-2020. Þá kom fram að þar sem þjónustusamningur 

Reykjavíkurborgar og skólans miðar við að heimilt sé að greiða framlag vegna 60 reykvískra 

nemenda umfram þann fjölda sem greitt var framlag vegna á yfirstandandi skólaári sé lagt til 

að ekki verði gerðar breytingar á þjónustusamningi hvað varðar hámarksfjölda reykvískra 

nemenda við skólann sem heimilt er að greiða framlag vegna. Það sé skilyrði að skólahúsnæðið 

uppfylli skilyrði 20. gr., sbr. 43. gr. d. laga um grunnskóla nr. 91/2008, sbr. einnig reglugerð nr. 

657/2009, um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða, með síðari breytingum. Þá var 

gerður fyrirvari um að Menntamálastofnun staðfesti fjölgun árganga og þjónustusamning 

skólans við Reykjavíkurborg. Með bréfi Menntamálstofnunar, dags. 28. febrúar sl., staðfesti 

Menntamálastofnun framangreindan þjónustusamning og að Barnaskóla Hjallastefnunnar í 

Reykjavík sé heimilt að hefja kennslu í 5. bekk frá og með skólaárinu 2019 -2020. Fram kemur 

að staðfesting sé veitt með vísan í þjónustusamning, dags. 13. maí 2019, sem og önnur gögn, er 

fylgdu umsókn Reykjavíkurborgar um staðfestingu. Þá kemur fram að staðfesting þessi komi í 

stað fyrri staðfestingar, dags. 7. janúar 2020.  

 

Enn sem komið er hefur Hjallastefnan ekki undirritað viðauka vegna breytinga á 

þjónustusamningi vegna nemenda í 6. og 7. bekk en eins og fram hefur komið var samþykkt að 

greiða framlag vegna 16 reykvískra nemenda frá 1. febrúar 2021 til skólaslita í júní 2022.  

 

V Fjöldi nemenda í Barnaskóla Hjallastefnunnar í Reykjavík 

Í október 2021 var greitt framlag vegna 35 reykvískra nemenda í 1. bekk; 20 nemenda í 2. bekk; 

222 nemenda í 3. bekk; 23 nemenda í 4. bekk og 21 í 5. bekk. Samtals var því greitt framlag 

vegna 121 nemenda í október.  

 

Helstu ákvæði grunnskólalaga og reglugerða settum samkvæmt þeim  

 

Í 1. málslið 1. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2009 kemur fram að lögin taka til grunnskóla á 

vegum sveitarfélaga, til sjálfstætt rekinna grunnskóla og til viðurkennds náms á grunnskólastigi.  

 

í 3. mgr. 20. gr laga um grunnskóla kemur fram að grunnskólahúsnæði og skólalóðir skuli 

uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í lögum þessum, lögum um vinnuvernd og aðalnámskrá 

grunnskóla. Húsnæði og allur aðbúnaður skal taka mið af því að tryggja öryggi og vellíðan 

nemenda og starfsfólks, svo sem hvað varðar hentugan húsbúnað, hljóðvist, lýsingu og 

loftræstingu. 

 

Með stoð í framangreindri 20. gr. laga um grunnskóla hefur verið sett reglugerð nr. 657/2009 

um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða, með síðari breytingum. Þar er í 3. gr. er 

kveðið á um að húsnæði og skólalóðir skuli uppfylla kröfur laga nr. 91/2008 um grunnskóla, 

reglugerðar þessarar, aðalnámskrár grunnskóla og laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustu og 



öryggi á vinnustöðum. Einnig beri að uppfylla kröfur heilbrigðis- og byggingaryfirvalda til 

slíkra mannvirkja. Húsnæði, skólalóð og allur aðbúnaður þarf að vera þannig úr garði gerður að 

unnt sé að ná markmiðum laga um grunnskóla og aðalnámskrá grunnskóla. Er þar sérstaklega 

átt við að nemendum og starfsfólki skóla sé tryggt öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi sem 

skapar öryggi og vellíðan þeirra svo sem varðandi hentugan húsbúnað, hljóðvist og lýsingu, 

fjölbreytni í náms- og leikaðstöðu og annan búnað.  

 

Skv. 1. mgr. 43. gr. a. laga um grunnskóla nr. 91/2008, með síðari breytingum, skal sveitarfélag 

sem skóli starfar í gera þjónustusamning um rekstur skólans við rekstraraðila. Samningur felur 

í sér samþykki sveitarfélags fyrir stofnun skólans, staðfestingu á rétti til fjárframlaga skv. 43. 

gr. b og skuldbindingu sveitarfélags um að hafa eftirlit með starfi hans. Skv. 3. mgr. 43. gr. a 

getur sveitarfélag hafnað því að gera þjónustusamning eða takmarkað hann við tiltekinn 

nemendafjölda, t.d. ef fjárframlög til skólanna kunna að hafa neikvæð áhrif á skólastarf 

sveitarfélagsins sjálfs og fjárveitingar til þess. Skv. 2. mgr. 43. gr. a. skal Menntamálastofnun 

staðfesta þjónustusamningin, sbr. einnig 4.- 6. gr. reglugerðar nr. 1150/2018, um sjálfstætt 

rekna grunnskóla. 

 

Skv. 43. gr. b. laga um grunnskóla nr. 91/2008 með síðari breytingum á sjálfstætt rekinn 

grunnskóli sem gert hefur þjónustusamning rétt á framlagi úr sveitarsjóði til starfsemi sinnar 

vegna nemenda sem hafa lögheimili í því sveitarfélagi sem skólinn starfar í. Skal framlagið 

nema að lágmarki 75% af vegnu meðaltali heildarrekstrarkostnaðar allra grunnskóla sem reknir 

eru af sveitarfélögum í landinu á hvern nemanda samkvæmt útreikningi Hagstofu Íslands. Gildir 

þetta hlutfall fyrir skóla með allt að 200 nemendur, en framlagið skal vera að lágmarki 70% 

fyrir hvern nemanda umfram þann fjölda. 

 

Þá kemur fram í 1. tölulið 1. mgr. 43. gr. d laga um grunnskóla að um rekstur og skólahald 

sjálfstætt rekins grunnskóla gildi að starfsemi grunnskólans, þ.m.t. skipulag og kennsluhættir, 

skuli vera í fullu samræmi við ákvæði laga þessara, reglna sem settar eru á grundvelli þeirra og 

í samræmi við aðalnámskrá, nema undantekning sé gerð með lögum eða á grundvelli heimildar 

í lögum. 

 

Í h. lið 2. mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 1150/2018 um sjálfstætt rekna grunnskóla kemur fram að 

staðfest afrit af starfsleyfi heilbrigðiseftirlits sveitarfélags og vottorð bruna- og eldvarnareftirlits 

á vegum sveitarfélaga og vinnueftirlits þurfi að berast Menntamálastofnun mánuði fyrir áætlaða 

skólabyrjun. 

 

Í 4. mgr. 6. gr. reglugerðar um sjálfstætt rekna grunnskóla nr. 1150/2018, um sjálfstætt rekna 

grunnskóla kemur fram að verði skólanum fundið annað húsnæði eða árgöngum fjölgað skuli 

rekstraraðili fyrst leita afstöðu viðkomandi sveitarfélags gagnvart slíkum breytingum sem leitar 

staðfestingar Menntamálastofnunar. 

 

Tekið er fram að sveitarfélögum er heimilt á grundvelli 7. tl. 43. gr. laga um grunnskóla og 

stjórnarskrárvarins réttar sveitarfélaga til sjálfstjórnar samkvæmt 78. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands, sbr. lög nr. 33/1944, að takmarka fjárframlög sín til sjálfstætt rekinna 

grunnskóla en tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir með lögum, svo og réttur þeirra til að 

ákveða hvort og hvernig þeir eru nýttir, sbr. einnig 1. gr. og 2. mgr. 8. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 

138/2011. 

 

  



V. Upplýsingar um fjárhagsleg áhrif 

 

Í fjárhagsáætlun skóla- og frístundasviðs vegna skólaársins 2020 – 2021 var gert ráð fyrir að 

greitt yrði framlag vegna 105 reykvískra nemenda. Niðurstaðan var þó sú að greitt var framlag 

vegna 105,6 nemenda að meðaltali og 109 nemenda í lok skólaárs. 

 

 
 

Kostnaðaraukinn vegna skólaársins 2021 -2022 út frá fjárhagsáætlun er því öll fjölgun umfram 

105. Núverandi þjónustusamningur heimilar að greitt sé framlag vegna allt að 150 nemenda.  

 

Kostnaðarauki vegna skólaársins 2021 -2022 út frá fjárhagsáætlun er því öll fjölgun umfram 

105. Samkvæmt upplýsingum Hjallastefnunnar þann 30. september 2021 eru í skólanum 153 

nemendur með lögheimili í Reykjavík í 1. til 7. bekk.  

 

Kostnaðarauki Reykjavíkurborgar ef samþykkt verður að greiða framlag vegna 48 nemenda til 

viðbótar við þá 105 sem greitt var framlag vegna á síðasta skólaári er kr. 81.813.888,-  á 

ársgrundvelli (48 x 1.704.456 = 81.813.888 ). Greitt er í níu greiðslum frá september 2021 til 

maí 2022. 

 

Til upplýsinga þá gæti kostnaðarauki Reykjavíkurborgar ef samþykkt verður að heimila 

skólanum að fjölga um 55 nemendum með lögheimili í Reykjavík til viðbótar við 105 nemendur 

þannig að nemendur verði 160 nemendur með lögheimili í Reykjavík er 55 x 1.704.456 = kr. 

93.745.080,- 

 

Gjald samkvæmt lögbundnu viðmiði pr. nemanda er kr. 1.704.456,- í júlí 2021 tekur 

mánaðarlegum vísitölubreytingum og því má gera ráð fyrir hækkun á tímabilinu. 

 

Af fjárhæðinni m.v. 153 nemanda falla til kr. 36.361.728 á fjárhagsárinu 2021. 

 

Núverandi fjárheimildir skóla- og frístundasviðs árið 2021 vegna Hjallastefnunnar Grunnskólar 

ehf eru fullnýttar og þarf því að óska eftir viðbótarfjárheimildir. Gera þarf ráð fyrir auknum 

kostnaði þegar fjárhagsrammi SFS verður ákveðinn fyrir árið 2022. 

 

Mögulega mun einhver skóli/skólar borgarinnar haft hagræði af fækkun nemenda við það að 

þeir flytjist í grunnskóla Hjallastefnunnar Grunnskólar ehf. Sú hagræðing er mikilli óvissu háð 

því raunveruleg hagræðing byggir á því að fækkun nemenda leiði til fækkunar bekkja í 

viðkomandi í skóla/skólum borgarinnar.  

 

Fyrir liggur umsögn fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 12. október 2021.  
 

  

Ár 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021

Skóli: nemendafjöldi september október nóvember desember janúar febrúar mars apríl maí

Barnaskóli Hjallastefnunu 105 101 105 105 103 107 108 107 109



VII Umsögn skóla- og frístundasviðs 

 

Lagt er til að Hjallastefnunni Grunnskólar ehf verði heimiluð kennsla í 6. og 7. bekk skólaárið 

2021 – 2022 og að greitt verði framlag vegna allt að 153 nemenda með lögheimili í Reykjavík.  

 

Þar sem þjónustusamningur Reykjavíkurborgar og skólans miðar við að heimilt sé að greiða 

framlag vegna allt að 150 reykvískra nemenda og fjöldi nemenda sem nú eru skráðir í skólann 

eru 153 er lagt til að gerð verði sú breyting á þjónustusamningi við Hjallastefnuna að heimilt 

verði að greiða framlag vegna allt að 153 nemenda með lögheimili í Reykjavík á yfirstandandi 

skólaári.  

 

Það er skilyrði að skólahúsnæðið uppfylli skilyrði 20. gr., sbr. 43. gr. d. laga um grunnskóla nr. 

91/2008, sbr. einnig reglugerð nr. 657/2009, um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og 

skólalóða, með síðari breytingum. Þá er gerður fyrirvari um að Menntamálastofnun staðfesti 

fjölgun árganga.  

 

Óskað verður eftir viðauka við fjárhagsáætlun skóla- og frístundasviðs.  

 
 
 



Reykjavík 24. júní 2021 

UMSÖGN FRÁ SKÓLARÁÐI BARNASKÓLA 

HJALLASTEFNUNNAR Í REYKJAVÍK 

Skólaráð Barnaskólans í Reykjavík hefur kynnt sér áætlanir og 

skipulag um notkun húsnæðis í húsnæði skólans við Nauthólsveg 

næsta skólaár, 2021-2022. 

Skólaráð styður við þá ákvörðun að skólinn fái heimild til 

kennslu 6. og 7. bekkjar við skólann á næsta skólaári sem og til 

framtíðar til viðbótar við þá árganga sem þegar eru við skólann, 

það er 1.-5. bekk. 

Við lýsum yfir fullum stuðningi við skólastjórnendur og 

stjórnendur Hjallastefnunnar til að útfæra húsnæðið á sem 

farsælastan hátt fyrir nemendur skólans. 

Virðingarfyllst 

Auður Þórunn Rögnvaldsdóttir 

Eyrún Eggertsdóttir 

Einar Ómarsson 

Magnea Snorradóttir 

Silja Magnúsdóttir 

Unnur M. Guðmundsdóttir 
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R21090008 
12. október 2021

Umsögn 

Til: Sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs 

Frá: Sviðsstjóra fjármála- og áhættustýringarsviðs 

Efni: Umsókn um leyfi fyrir skólastarfi á miðstigi, 6. og 7. bekk, við Barnaskóla 
Hjallastefnunnar í Reykjavík, skólaárið 2021 – 2022 og fjölgun barna 

Sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs hefur óskað eftir umsögn vegna umsóknar Hjallastefnunnar 
Grunnskóla ehf. um leyfi fyrir skólastarfi á miðstigi, í 6. og 7. bekk, skólaárið 2021-2022 auk 
þess sem nýr þjónustusamningur við skólann gerir ráð fyrir greiðslu framlags til allt að 160 
reykvískra nemenda í stað 150 samkvæmt núverandi samningi. 

Í minnisblaði skóla- og frístundasviðs dags. 24. júní 2021 (uppfært 29. júlí 2021 og 5. október 
2021) kemur fram: 

• Samkvæmt nýjustu upplýsingum SFS frá skólanum er reiknað með að 153 nemendur
með lögheimili í Reykjavík muni stunda nám við skólann á skólaárinu 2021 – 2022.  Eru
það 3 nemendur umfram heimild í núverandi þjónustusamningi sem gerir ráð fyrir allt
að 150 nemendum.

• Tillaga skóla- og frístundasviðs gerir ráð fyrir að nýr þjónustusamningur verði gerður
við skólann sem gerir ráð fyrir allt að 160 reykvískum nemendum á komandi skólaári.

• Samkvæmt minnisblaðinu var gert ráð fyrir 105 nemendum í fjárhagsáætlun og að
meðaltali var greitt  fyrir 105,6 nemendur á síðasta skólaári.

• Í júní 2021 var samkv. minnisblaði SFS greitt framlag vegna 109 nemenda við skólann
í 1. – 5. bekk.  Ekki var greitt framlag vegna nemenda  í 6. og 7. bekk skólans þar sem
samningar vegna þeirra hafa ekki verið undirritaðir.

• Kostnaðarmat skóla- og frístundasviðs vegna fjölgunarinnar gerir ráð fyrir 81,8 m.kr.
árlegum kostnaðarauka vegna 153 barna, (þ.a. myndu 36,4 m.kr. falla til á
fjárhagsárinu 2021) en 93,7 m.kr. árlega ef þjónustusamningurinn yrði fullnýttur og
160 börn stundi nám við skólann.

• Sótt er um með fyrirvara um að ásættanlegt húsnæði fáist á næstu vikum.

Ár 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021
Skóli: nemendafjöldi september október nóvember desember janúar febrúar mars apríl maí
Barnaskóli Hjallastefnunu 105 101 105 105 103 107 108 107 109
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Umsögn FÁST 

Skóla- og frístundasvið hefur í minnisblaði sínu gert grein fyrir fjárhagslegum áhrifum málsins 
og áætlað árlegan rekstrarkostnað vegna barns í einkareknum skóla rúma 1,7 m.kr.  eða um 
189 þ.kr. á mánuði.  Stundi 153 reykvísk börn nám við skólann er gert ráð fyrir að fjárheimildir 
sviðsins þurfi að hækka um 36,4 m.kr. vegna fjárhagsársins 2021 og um 81,8 m.kr. á 
ársgrundvelli. Greitt er í 9 greiðslum vegna hvers skólaárs frá september – maí. 

 

Fjármála- og áhættustýringarsvið hefur lagt mat á kostnaðaraukningu vegna fjölgunar barna.  
Fjárhagsrammi skóla- og frístundasviðs vegna Barnaskóla Hjallastefnunnar er á fjárhagsárinu 
2021, 166,9 m.kr. sem á að rúma 105 nemendur. Sbr. töflu hér að neðan þyrfti að auka 
fjárheimildir skóla- og frístundasviðs um 93,9 m.kr. á ársgrundvelli ef greitt væri vegna 153 
barna og um 52 m.kr. vegna fjárhagsársins 2021.  Kostnaður umfram fjárheimildir vegna 160 
barna væri 105,9 m.kr. á ársgrundvelli ef nýr samningur væri fullnýttur.  

 
 

Bent er á að gjald pr. nemanda samkvæmt lögbundnu viðmiði Hagstofu Íslands tekur 
mánaðarlegum vísitölubreytingum. Hækki framlag skv. útreikningum Hagstofunnar meira en 
sem nemur áætlaðri kostnaðaraukningu skv. forsendum fjárhagsáætlunar er slíkur mismunur 
ófjármagnaður í ramma sviðsins. Miðað við gjald Hagstofu í júlí 2021 er uppsafnaður 
kostnaðarauki vegna skólans á árinu 2021 um 12 m.kr. sbr. töflu hér að ofan.  Eiginleg hækkun 
vegna aukningu í barnafjölda er því í raun 12 m.kr. lægri en taflan að ofan segir, tekið tillit til 
vísitöluhækanna sem mánaðargjaldið tekur.  Gert er ráð fyrir því að á seinni hluta árs sé rammi 
sviðsins endurmetinn m.t.t. þessa. 

 

Áætlun ´21 - ´22 Hámark Raun 2021
Fjöldi barna 153                     160                     105                    
Hagstofa, júlí 2021 2.272.608         2.272.608         2.272.609        
Hlutfall 75% 75% 75%
Greiðsla á ári pr. nem 1.704.456         1.704.456         1.704.457        
Fjöldi mánaða 9                         9                         9                        
Greiðsla á mán pr. nem 189.384             189.384             189.384            

Heildarkostn. pr. ár 260.781.768    272.712.960    178.967.959    
Í ramma 166.875.098     166.875.099     166.875.100    
Kostn. umfram heimildir 93.906.670       105.837.861    12.092.859      

Haust 2021 (fjöldi mán)
Mánuður 4 4 4
Heildarkostn. v. tímabils 115.903.008     121.205.760     79.541.315       
Ónýttur rammi 63.933.592       63.933.592       63.933.592       
Kostn. umfram heimildir 51.969.416       57.272.168       15.607.723       
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Í minnisblaði skóla- og frístundasviðs kemur fram að mögulega muni einhver skóli/skólar 
borgarinnar hafa hagræði af fækkun nemenda flytjist þeir í grunnskóla Hjallastefnunnar.  Sú 
hagræðing sé mikilli óvissu háð því raunveruleg hagræðing byggi á því að fækkun nemenda 
leiði til fækkunar bekkja í viðkomandi í skóla/skólum borgarinnar. Þar sem engar upplýsingar 
liggja fyrir um hvar þessir nýju nemendur hefðu annars verið í skóla/skólum sé ekki hægt að 
fullyrða neitt um vænt hagræði. 

 

Fjármála- og áhættustýringarsvið getur tekið undir þau sjónarmið að erfitt geti verið að setja 
fingur á hvort hagræði verði í borgarreknum grunnskólum ef börn flytjast milli skóla eða hefja 
nám í einkareknum skóla í stað borgarrekins. Úthlutun fjárheimilda tekur þó í grunninn mið af 
barnafjölda í skólum borgarinnar með heildstæðum hætti ásamt forsendum um 
bekkjarstærðir. Það þarf því að gera ráð fyrir viðbótarfjárheimild vegna þessarar fjölgunar, en 
endurskoða um leið með heildstæðum hætti fjárheimildir til borgarrekinna grunnskóla með 
hliðsjón af barnafjölda og gildandi reiknilíkani.  

 

 

Halldóra Káradóttir, 

sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs. 
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