
Yfirlit yfir umsóknir um almenna styrki 2022

Nr. Umsækjandi Heiti verkefnis Markmið verkefnis Skólastig

Upphæð 

umsóknar Sam. till

1 ADHD samtökin Nám og tómstundir með ADHD

Bjóða öllum grunnskólum og 

frístundamiðstöðvum Reykjavíkur sérsniðna 

fræðslu um ADHD og hvernig best má koma til 

móts við þarfir barna með ADHD í skóla- og 

frístundastarfi. Grunn/Frí 700.000 400.000

2 Alexía Björg Jóhannesdóttir

Kynfræðsla pörupilta - 

myndband

Sýningin miðar að því að fræða og styrkja ungt 

fólk, efla og afhelga umræðu um kynlíf á fyndin 

og skemmtilegan hátt. Hugmyndin að verkinu er 

að skapa umræðu um þetta eldfima efni sem 

kynlíf er, við náum til krakkanna sem eru að 

stíga sín fyrstu spor á þessu sviði með húmorinn 

að vopni. Fáum þau til að hlæja en í leiðinni að 

fræðast og við leggjum mikla áherslu á að 

standa með sjálfum sér og fylgja eigin Grunn 1.065.000 500.000

3 Andri Sæmundsson Fab Lab kennsluefni

Halda áfram þróun og viðhalda vefsíðu þar sem 

hægt verður að nálgast kennsluefni tengt 

tækjum og tólum í Fab Lab Reykjavík fyrir 

nýsköpunarþróun. Þróa kennsluefni fyrir 

vefsíðuna;

myndbandsupptökur, prentvæn kennsluefni, 

sýnidæmi o.fl.  Halda a.m.k. 2 verkleg námskeið 

á

viku í tækjum og tólum Fab Lab ásamt þeim 

hugbúnaði sem er helst notaður í nýsköpun og

frumgerðarframleiðslu. Að verkefni loknu 

verður búið að framleiða vefsíðu og kennsluefni 

tengt

nýsköpun og frumgerðarframleiðslu sem hægt 

verður að nýta um ókominn ár Grunn 3.560.000 400.000

4 Fríða Rún Thordardottir Fræðsla til leik- og grunnskóla

Fræðsla um fæðuofnæmi og viðbrögð til 

starfsfólks.

Leik/ 

Grunn 200.000 200.000

5 Future404 ehf.

Réttindi og öryggi við notkun 

rafrænna samskiptamiðla

Lokamarkmið verkefnisins er að útbúa fræðslu 

fyrir kennara á unglingastigi grunnskóla. 

Markmiðið með fræðslunni mun vera tvíþætt. Í 

fyrsta lagi mun fræðslan auka yfirsýn og skilning 

kennara á hvað vinnsla persónuupplýsinga felur 

í sér og hvernig best er að tryggja örugga notkun 

þeirra á rafrænum samskiptamiðlum. Í öðru lagi 

mun fræðslan miðla til kennara upplýsingum 

um réttindi og

öryggi unglinga við notkun þeirra á rafrænum 

samskiptamiðlum og mun sá hluti fræðslunnar 

fela í sér m.a. fræðslu um friðhelgi

einkalífs, hvenær mega foreldrar og/eða Grunn 4.450.000 0

6 Hjólakraftur slf.

Hjólakraftur í skólum 

borgarinnar

Að ná til þeirra sem ekki eru að mæta í leikfimi 

eða aðra hreyfingu og vinna í því að ná þeim af 

stað. Ef krakkarnir mæta vel verður þeim boðið 

að fara með Hjólakrafti í Síminn Cyclothon 

sumarið 2022. Grunn 6.300.000 400.000

7 Hjólakraftur slf.

Heimanámsaðstoð á íslensku 

ásamt leik flyrir krakka í 

Breiðholti

Að leggja krökkum lið - krökkum sem ekki 

endilega búa við þann munað að hafa afdrep að 

afloknum skóladegi. Það eru allir velkomnir, og 

hafa jafnvel nokkrir foreldrar komið með 

börnum sínum á staðinn. Grunn/Frí 6.000.000 0

8 Sjónarhóll - Ráðgjafamiðstöð

Ráðgjöf til kennara og aðra 

fagaðila skóla sem sinna börnum 

með sérþarfir með lögheimili í 

Reykjavík

Fyrirbyggja að samskipti milli skóla og foreldra 

barna með sérþarfir fari í óþarfa málalengingar 

og óefni. Að kennarar og fagaðilar geti nýtt sér 

þá ráðgjöf og sérkunnáttu sem ráðgjafar 

Sjónarhóls búa yfir. Nú þegar eru kennarar og 

fagaðilar skóla að leita til Sjónarhóls og með 

öflugu nýju málaskráarkerfi verður hægt að skrá 

hversu margir myndu nýta sér þessa þjónustu. Grunn 2.000.000 0



Nr. Umsækjandi Heiti verkefnis Markmið verkefnis Skólastig

Upphæð 

umsóknar Sam. till

9 Tónskóli Sigursveins Lögin hans Ladda

Að virkja saman krafta leikskólabarna og 

tónlistarnemenda. Þetta er í samræmi við 

markmið Tónskólans, að vinna með skólum og 

uppeldisstofnunum þannig að öll börn fái 

tækifæri að njóta tónlistar og tónlistariðkunar. 

Að kynna leikskólabörnum tónlist og ólíkar 

gerðir hljóðfæra. Að skapa vettvang þar sem 

nemendur Tónskólans miðla þekkingu sinni til 

leikskólabarna. Að skapa jákvæða upplifun allra 

þátttakenda. Að bjóða foreldrum, 

aðstandendum og borgarbúum á töfrum 

slungna stund í Eldborgarsal Leik 700.000 700.000

10 Unnur Sara Eldjárn

Syngjum saman um miðbæinn 

okkar

Syngjum saman um borgina okkar hjálpar 

leikskólabörnum að verða meðvitaðri um 

heiminn, alla þá menningarheima og tungumál 

sem eru töluð og eykur forvitni til að skoða það 

nánar. Það gerir þau jafnframt spenntari fyrir 

menningu skólafélaga sinna af erlendum 

uppruna. Umræður um miðbæ Reykjavíkur auka 

hverfisvitund, gera þau meira vakandi fyrir því 

sem fyrir augum ber í sínu nærumhverfi og veitir 

þeim innblástur til að tjá sig um það sem þau sjá 

og upplifa. Söngtextinn eykur orðaforða þeirra á 

íslensku Leik 950.000 0

11 Barnaheill SKOH ! Hvað er ofbeldi ?

Markmið fræðslunnar er að valdefla börn og 

unglinga með því að styrkja sjálfsmynd, æfa 

mörk og auka almenna þekkingu og skilning á 

ofbeldi. Þannig má stemma stigu við að 

jarðvegur skapist fyrir ofbeldismenningu. Grunn 1.800.000 500.000

12 Félagið leiklist í skólastarfi-FLÍSS Drama for Tall and Small

Megin markmið ráðstefnunnar er að efla 

listgreinar og skapandi hugsun í skólastarfi um 

heim allan þar sem fagfólk í listgreinum kemur 

saman og miðlar af þekkingu sinni og reynslu. Á 

alþjóða vettvangi er horft til Íslands þegar 

kemur að kennslu listgreina og skapandi 

skólastarfs enda hefur Ísland verið þar í 

fararbroddi. Grunn 3.000.000 500.000

13 Diljá Sigursveinsdóttir Tónsmiðja Efra Breiðholts

Markmið verkefnisins "Tónsmiðja Efra-

Breiðholts" er að efla tengsl milli kynskóða, fólks 

með ólíkan menningarbakgrunn, 

samskiptafærni, menningarlæsi og sönggleði 

fólks á öllum aldri í Efra-Breiðholti. Leik/Grunn/Frí 300.000 200.000

14 SÍM-samband ísl. myndlistamannaMánuður myndlistar 2022

Markmið verkefnisins er að vekja athygli á á 

starfi myndlistarmannsins og efla samskipti og 

samtal við almenning í Reykjavík um 

starfstéttina. Grunn 1.000.000 400.000

15

Evrópusamband Píanókennara - 

Ólöf Jónsdóttir Fræðsludagar EPTA á Íslandi

Markmið verkefnisins er að auka og viðhalda 

þekkingu félagsmanna EPTA á Íslandi á því 

nýjasta sem er að gerast í faginu hverju sinni. ? 1.000.000 0

16 Stefán Þór Þorgeirsson Fyrirlestur um Gervigreind

að vekja áhuga ungs fólks á vísindum, tækni og 

gervigreind. Hins vegar er það að sýna 

grunnskólanemum hvernig hægt er að nýta 

leiklist og framsetningu til að fjalla um vísindi og 

mikilvæg málefni líðandi stundar. Sýningin á 

ofar öllu að vera fyndin og skemmtileg. En hún á 

jafnframt að vera byggð á vísindalegum 

staðreyndum sem auka á þekkingu áhorfenda á 

málefnum eins og gervigreind. Við teljum það 

mjög mikilvægt að ungt fólk dagsins í dag hafi 

grunnþekkingu á gervigreind og áhrifum hennar 

á framtíðina. Þ Grunn 2.013.861 500.000

35.038.861 4.700.000


