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MINNISBLAÐ 
 

Viðtakandi:  Skóla- og frístundaráð 
 
Sendandi:  Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundaráðs 
 
 
Efni: Úthlutun almennra styrkja skóla- og frístundaráðs árið 2022 

Almennir styrkir skóla- og frístundaráðs eru auglýstir með öðrum styrkjum borgarinnar ár hvert. 

Fram kemur í auglýsingum að „... meðal markmiða styrkveitinga er að styrkja og efna til 

samstarfs við félagasamtök, fyrirtæki og einstaklinga um uppbyggilega starfsemi og þjónustu í 

samræmi við stefnumörkun, áherslur og forgangsröðun borgaryfirvalda“. Hvert fagsvið 

borgarinnar getur einnig haft sínar áherslur við úthlutun styrkja. 

Umsóknir um styrki til skóla- og frístundaráðs 2022 voru 16 og heildarupphæð sem sótt var um 

kr. 35.038.861. en til úthlutunar eru skv. fjárhagsáætlun kr. 4,7 millj.  

Úthlutunarnefndir lásu yfir og lögðu mat á þær umsóknir sem bárust um almenna styrki. 

Umsóknir eru metnar með hliðsjón af eftirfarandi: 

• markmiðum sem lýst er og hvort líklegt sé að þeim verði náð 

• hvort verk- og tímaáætlun sé raunhæf 

• hvort unnt sé að meta framvindu verksins 

• hvort skilagreinar og fyrri verkefni sem styrk hafa hlotið uppfylli lágmarkskröfur 

• væntanlegum árangri og ávinningi fyrir umrædda starfsemi 

• fjárhagsáætlun og greinargerð um aðra fjármögnun sem einnig skal fylgja umsókn 

• hve vel þær falla að mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar og markmiðum um innleiðingu á 

kynjaðri fjárhags- og starfsáætlun 

Úthlutunarnefnd gerir tillögu um að eftirfarandi verkefni hljóti styrki, í þeim tilfellum þar sem lagt 

er til veittur verði styrkur að hluta er skilyrt að styrkupphæð verði varið í tilgreinda þætti: 

  



Almennir styrkir - tillaga um úthlutun styrkja 2022 
 

 

Nr. Umsækjandi Ábyrgðarmaður Heiti verkefnis 
Upphæð 

umsóknar Tillaga 

Útfærsla/skilyrði 

 
1 ADHD samtökin 

Hrannar B. 
Arnarsson 

Nám og tómstundir með 
ADHD 700.000 400.000 

Greiða námskeið f. 
starfsfólk í skóla- og 

frístundastarfi 

2 
Alexía Björg 
Jóhannesdóttir  

Alexía Björg 
Jóhannesdóttir Kynfræðsla pörupilta 1.065.000 500.000 

Greiða niður aðgang 
að myndböndum f. 

grunnskóla Rvk. 

3 Andri Sæmundsson Andri Sæmundsson Fab Lab kennsluefni 3.560.000 400.000 
Greiða fyrir námskeið 

fyrir kennara í Rvk. 

4 Barnaheill Barnaheill SHOH! Hvað er ofbeldi? 1.800.000 500.000 
Greiða fyrir fræðslu 
fyrir starfsfólk SFS 

5 
Diljá 
Sigursveinsdóttir 

Diljá 
Sigursveinsdóttir Tónsmiðja Efra Breiðholts 300.000 200.000 

Greiða laun kennara 

6 
Félagið Leiklist í 
skólastarfi - FLÍSS 

Félagið Leiklist í 
skólastarfi - FLÍSS Drama for Tall and Small 3.000.000 500.000 

Styrkur vegna 
alþjóðlegrar ráðstefnu 

7 
Fríða Rún 
Thordardottir 

Fríða Rún 
Thordardottir 

Fræðsla um fæðuofnæmi og 
viðbrögð til starfsfólks 200.000 200.000 

Samstarf við 
verkefnisstj. lýðheilsu 

8 Hjólakraftur slf. Hjólakraftur slf. 
Hjólakraftur í skólum 
borgarinnar 6.300.000 400.000 

Greiða niður þátttöku 
nemenda  

9 Tónskóli Sigursveins  Tónskóli Sigursveins Lögin hans Ladda 700.000 700.000 

Styrkt að fullu 

10 

Samband ísl. 
myndlistarmanna - 
SÍM 

Samband ísl. 
myndlistarmanna - 
SÍM Mánuður myndlistar 2022 1.000.000 400.000 

Greiða niður þátttöku 
grunnskóla Rvk. 

11 
Stefán Þór 
Þorgeirsson 

Stefán Þór 
Þorgeirsson Fyrirlestur um Gervigreind 2.013.861 500.000 

Greiða niður sýningar í 
grunnskólum 

 Samtals   20.638.861 4.700.000 

 

      
 

 

 

 

 

 
 


