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Reykjavík, 11. nóvember 2021  

SFS2019100055  

221. fundur  

  
 

Til skóla- og frístundaráðs  
 

Frá Helga Grímssyni, sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs  

  
Efni: Svar við fyrirspurn skóla- og frístundaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins varðandi fjölda 

nemenda í tónlistarskólum  

  

Á 172. fundi skóla- og frístundaráðs, 8. október 2019 lögðu skóla- og frístundaráðsfulltrúar 

Sjálfstæðisflokksins fram svohljóðandi fyrirspurn:   

  

Óskað er uppfærðra upplýsinga um fjölda nemenda í tónlistarskólum sundurliðað eftir 

skólum og hverfum og hversu mörgum nemendum Reykjavíkurborg greiðir með í 

hverjum skóla fyrir sig.   
 

Svar:   

Svarið er miðað við haustið 2021 og skráningu tónlistarnemenda í Rafræna Reykjavík.  

  

Fjölda nemenda í tónlistarskólum eftir tónlistarskólum  

Heildarfjöldi nemenda í tónlistarskólum í Reykjavík er 2587 nemendur á öllum stigum (neðra 

stig, mið stig og efra stig) tónlistarnámsins. Heildarfjöldi nemenda á öllum stigum 

tónlistarnámsins sem eru skráðir með lögheimili í Reykjavík er 2373 manns. Taflan sýnir 

sundurliðun nemenda  eftir tónlistarskólum. Í þessari töflu eru 5 nemendur sem ekki eru skráðir 

með lögheimili í Rafrænni Reykjavík taldir með reykvískum nemendum.  
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Inni í þessum tölum eru nemendur á öllum námsstigum tónlistarnámsins. Jöfnunarsjóður greiðir 

með nemendum á efri stigum tónlistarnámsins, en umfang þess er töluvert í Reykjavík eða um 

50% af heildarkennslumagni vegna efri stiga í landinu.   

  

Fjöldi nemenda í tónlistarskólum sundurliðað eftir póstnúmerum  

Í fyrirspurninni er einnig beðið um sundurliðun eftir hverfum. Áður hefur fyrirspurnum verið 

svarað á grundvelli póstnúmera en einnig hefur verið beðið um sundurliðun eftir hverfum sem 

hver grunnskóli þjónar. Hér er brugðið á það ráð að gera hvort tveggja. Póstnúmerin 102 og 

103 eru lögð saman í þessari töflu.  

  
 

Hversu mörgum nemendum Reykjavíkurborg greiðir með í hverjum skóla fyrir sig?  

Stutta svarið við spurningunni um hvað borgin greiðir með mörgum nemendum í tónlistarnámi 

á neðri stigum er að 2022 nemendur njóta rekstrarstyrkja samkvæmt samningum við borgina.  

Rekstrarstyrkur er ekki greiddur með einstökum nemendum heldur er framlagið byggt á 

umsömdu kennslumagni til hvers skóla.   

Fjöldi nemenda í tónlistarskólum sem eru á námsstigi sem njóta rekstarstyrkja 

frá Reykjavikurborg haustið 2021.  
  

  

 


